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PROGRAMMA 
 
 
09.30 Ontvangst en registratie van de deelnemers 
   
09.45 Opening door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen 
 
09.50 Welkom door de dagvoorzitter, Hilde De Clercq (KIK/IRPA) en bestuurslid van de 

WTA Nederland-Vlaanderen 
 
10.00 Wido Quist TUD 

Steenkeuze voor restauratie: 150 jaar ontwikkeling 
   
10.30 Hendrik Tolboom RGD (Nl) en Karel Robijns agentschap Onroerend Erfgoed (V) 

Restauratiefilosofie en restauratiepraktijk 
   
11.15 Yves Vanhellemont WTCB 

Prestatiecriteria voor natuursteen 
 
11.45 Timo Nijland TNO 
 De verraderlijke en weerbarstige werkelijkheid achter een veralgemeniseerd 

steenbeeld 
 
12.15  Dionys Van Gemert KUL 
 Korte inleiding op de rondleiding 
 
12.30 Gezamenlijke lunch 
 
13.15 Rondleiding langs de molens, de Demer en de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
 
14.30 Erik Jan Brands architect 

Zijn we wel voldoende pro-natuursteen? - Ervaring van het gebruik van natuur-
steen in de restauratie 

 
15.00 Rutger Steenmeijer architect 

Zin en onzin van kunststeen ter vervanging van natuursteen 
 
15.30 Koffiepauze 
 
16.00 Sander Peters aannemer  
 Gebruik van kunststeen voor de restauratie van het Antwerps Stationsgebouw 
 
16.30 Afsluitende discussieronde 
 
Sluiting door Rob van Hees, voorzitter van WTA Nederland-Vlaanderen  
 
17.00 Drankje ten afscheid 



VOORWOORD 

 

Natuursteen wordt reeds eeuwen gebruikt als bouwmateriaal. Naast de toepassing als con-
structief bouwmateriaal is natuursteen vooral benut voor het maken van beelden, sculpturen 
en ornamenten. Natuursteen is dan ook gezichtsbepalend vooral voor onze historische ge-
bouwen en binnensteden. 
 
De kennis omtrent de veelheden van natuursteensoorten en hun toepassingen blijkt in vak-
kringen vaak beperkt. Bovendien is de levensduur van natuursteen onderworpen aan exter-
ne omstandigheden doorgaans beperkt in tijd. Verweringsprocessen vormen de aanleiding 
tot de noodzaak tot vervanging van de authentieke natuursteen, of van zijn vervangmateri-
aal. Voor de keuze van de nieuwe materialen, zij het natuursteen of kunststeen, staan 
“duurzaamheid” en (esthetische) “compatibiliteit” wel centraal, alhoewel lang niet altijd duide-
lijk is wat met beide termen bedoeld wordt.  
 
Tijdens deze WTA- studiedag  wordt vanuit verschillende invalshoeken/beslissingsniveaus 
(overheid, onderzoekers, architect en aannemer) het aspect “Natuursteen natuurlijk !?” be-
naderd en dit volgens een visie waarbij kwaliteit centraal staat. Meer bepaald wordt aan-
dacht besteed aan de evolutie van het beslissingstraject rond de keuze van natuursteen om 
vervolgens aan te sluiten bij de restauratiefilosofie met betrekking tot natuur(vervang)steen 
in Nederland en Vlaanderen. 
De onderzoeksinstellingen TNO en WTCB zullen de prestatiecriteria, zowel op basis van 
technische fiches als vanuit de praktijk, nader toelichten. Een prangende vraag hierbij is na-
melijk wat bepalend is voor de technische geschiktheid als vervangsteen 
De architecten zullen hun ervaring en inbreng/rol in de keuze van natuursteen enerzijds en 
het motief voor het gebruik van kunststeen ter vervanging van natuursteen anderzijds uit de 
doeken doen. 
De studiedag sluit af met een voorstelling van een restauratieproject, meer bepaald het Ant-
werps stationsgebouw, waar geopteerd werd voor beton ter vervanging van natuursteen.  
 
Kortom, materie tot nadenken en voor voor discussie. Het WTA-bestuur wenst U dan ook 
een boeiende en verrijkende studiedag toe. 
 
 
 
 
 
 
Aarschot, 9 november 2012  
Hilde De Clercq 
Rob van Hees 
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STEENKEUZE VOOR RESTAURATIE: 150 JAAR ONTWIKKELING IN 
NEDERLAND EN VLAANDEREN 

 
Wido Quist, Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, RMIT 

 
 
1. Inleiding 
 
Deze bijdrage is gebaseerd op de resultaten van een promotieonderzoek waarin onderzoek 
is gedaan naar de vervanging van witte Belgische zandige kalksteen aan Nederlandse 
monumenten (Quist 2011a). Binnen het onderzoek stonden een viertal casussen centraal, te 
weten de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Breda, de Maria-Magdalenakerk te Goes, de Grote Kerk 
te Dordrecht en het stadhuis van Gouda. Aangevuld met nader onderzoek, naar 
natuursteenkeuze bij andere restauraties, worden de bevindingen uit het proefschrift in dit 
artikel in een breder kader gezet. Hierbij ligt de nadruk op de Nederlandse situatie en wordt 
vooral aandacht geschonken aan ontwikkelingen die ook gerelateerd kunnen worden aan de 
Vlaamse situatie. 
Het artikel is opgebouwd langs vier perioden, die duidelijk herkenbaar zijn in de ontwikkeling 
van de steenkeuze in de Nederlandse restauratiepraktijk. De eerste periode loopt van 
ongeveer halverwege de negentiende eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog. De tweede 
periode beslaat grofweg het interbellum, waarna de ontwikkelingen na de Tweede 
Wereldoorlog als de derde periode worden gekenschetst. Als vierde en laatste periode wordt 
de restauratiepraktijk van de afgelopen 10-15 jaar aan de orde gesteld. Omwille van de 
grote lijn in 150 jaar restauratiegeschiedenis wordt vooral ingegaan op de algemene 
ontwikkelingen en wordt aan unieke situaties minder aandacht besteed. 
 
 
2. Negentiende eeuw 
 
In de loop van de negentiende eeuw ontstaan er in heel Europa diverse vormen van 
monumentenzorg. Het ligt niet in de lijn van deze bijdrage om hier uitgebreid op in te gaan 
en een verwijzing naar bijvoorbeeld Tillema (1975), De Naeyer (1975) en Denslagen (1987) 
volstaat hier dan ook. Toch is het goed om de negentiende eeuw nader onder de loep te 
nemen, omdat enerzijds de ontluikende interesse in de grote Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst ontstond in deze periode en anderzijds de samenleving sterk 
veranderde onder invloed van de industrialisatie, rationalisatie en mechanisatie. 
De opkomende interesse in monumenten resulteerde in diverse pogingen van landelijke 
overheden om hier beleid op te maken. Grofweg vond dit in België reeds in het tweede kwart 
van de negentiende eeuw plaats, terwijl dit in Nederland pas in het laatste kwart van die 
eeuw op gang kwam.1

De tweede helft van de negentiende eeuw wordt gekenmerkt door de industriële revolutie, 
dit had ondermeer tot gevolg dat er allerlei nieuw ontwikkelde en over grotere afstand 
vervoerde lokale materialen op de (internationale) markt kwamen en hun weg naar de 

 De algemeen geldende architectonische opvatting die grote invloed 
had op de restauratie van monumenten was die van reconstructie en vervolmaking van de 
'oorspronkelijke' architectuur met een grote nadruk op het ornament. De grote pleitbezorger 
en theoreticus van deze aanpak van restauraties, die grote invloed had in Nederland en 
België, was de Franse architect Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879). Heel 
concreet betekende dit voor de gewenste steensoorten voor restauratie dat deze in grote 
blokken en in grote hoeveelheden beschikbaar moesten zijn en daarnaast relatief eenvoudig 
en 'scherp' bewerkt moesten kunnen worden. 

                                                 

1 In België werd de Koninklijke Commissie voor Monumenten in 1835 opgericht. In Nederland werd in 1874 het College 
van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst opgericht. 
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restauratie vonden. Met het oog op natuursteen betekende dit concreet dat het aantal 
natuursteensoorten en natuursteentypen dat in Nederland en Vlaanderen beschikbaar kwam 
zeer groot en gevarieerd was ten gevolge van nieuw in exploitatie gekomen groeven en de 
mogelijkheden om door middel van vervoer over het spoor natuursteen te halen van 
plaatsen die voorheen slecht ontsloten waren (Dusar & Nijland 2012). Met het oog op 
restauratie maakten vooral de witte Franse kalkstenen en een breed scala aan Duitse en 
Luxemburgse zandsteensoorten een grote opmars. 
 
Franse witte kalksteen 
Vele middeleeuwse monumenten in Vlaanderen en het zuid-westelijke deel van Nederland 
zijn (deels) gebouwd met behulp van witte zandige kalksteensoorten die gewonnen werden 
in de streken onder Gent, rond Aalst en rond Brussel (Slinger et al. 1980, Hurx 2010). Deze 
Lede of Balegemse steen en Brusseliaanse steen (in Nederland vaak Gobertange genoemd) 
was in de negentiende eeuw onvoldoende beschikbaar om aan de vraag naar vervangsteen 
voor restauratie te kunnen voldoen. Naast het gebruik van de geologisch gezien 
vergelijkbare, maar qua kleur wittere, Gobertange voor het parement, werd vaak gekozen 
voor Franse witte kalksteen. 
Esther (1999), De Clercq (2002) en Breda (2005) beschrijven de toepassing van de steen 
van Rochefort (Crazannes) in de negentiende eeuw, ondermeer bij restauraties aan de 
Burgerlijke Griffie te Brugge, het stadhuis te Sint-Niklaas en de Sint-Maartenskerk te Aalst. 
Ook in Nederland werd de steen, veelal verhandeld via Antwerpen (figuur 1), toegepast, 
bijvoorbeeld voor het grote beeld van Jacob Cats te Brouwershaven (1830) en bij de 
restauratie van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda (figuur 2) in de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw (Quist 2009). De steen werd voornamelijk voor lijstwerk, 
geornamenteerd werk en figuratief werk gebruikt, vanwege de goede bewerkbaarheid en 
beschikbaarheid in grote blokken. Daarnaast kon het materiaal relatief eenvoudig worden 
aangevoerd over de Noordzee. Volgens De Clercq (2002) had de keuze voor Rochefort te 
maken met de scholing van vele Belgische architecten in de Franse traditie. Vermoedelijk 
zijn de toepassingen in (zuid) Nederland overgenomen uit Vlaanderen. Vanwege het steeds 
uitgebreidere spoorwegnetwerk in Frankrijk, België en Nederland werd de Rochefort aan het 
einde van de negentiende eeuw verdrongen door witte kalkstenen uit het stroomgebied van 
de Maas, waarvan de St. Joire/Reffroy, Savonnières en Euville (tezamen met Senonville en 
Lerouville die macroscopisch nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn) vermoedelijk de 
meest gebruikte soorten zijn. 
 
 

 
Figuur 1: De steen van Rochefort werd veelal via Antwerpen verhandeld (briefhoofd, SA 
Breda, Afd. III nr. 193, inv. 2) 
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Figuur 2: Diverse blokken Rochefort zijn nog herkenbaar aan de voet van de toren van de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda (W.J. Quist, juni 2009) 
 
 
Bij zeer veel restauraties van monumenten in zandige kalksteen, die aan het einde van de 
negentiende eeuw plaats hadden, werd de bleke kalksteen van St. Joire of Reffroy 
toegepast (een voorbeeld wordt gegeven in figuur 3). Deze praktijk komen we tegen in 
Vlaanderen en Nederland (zie bijvoorbeeld Dewanckele et al. 2009, en Quist 2011a). 
Waarom juist deze steensoort zo populair was is niet bekend, maar uit correspondentie 
tussen restauratiearchitecten van rond 1900 blijkt dat men er 'goede ervaringen' mee had en 
blijkbaar was dit voldoende reden om door te blijven gaan met toepassing hiervan (Quist 
2011a). Veel groeven in de vallei van de Ornain (Reffroy, St. Joire, Tannois, Givrauval en 
Longeaux) zijn de verwoestende werking van de Eerste Wereldoorlog niet te boven 
gekomen en in de jaren twintig van de twintigste eeuw zien we deze stenen dan ook 
nauwelijks meer terug in Nederland en Vlaanderen. 
Een andere, in Nederland en Vlaanderen, welbekende en zeer veel toegepaste Franse witte 
kalksteen is de homogene, fijnkorrelige, oölitische kalksteen van Savonnières (figuur 4) en 
de daaraan sterk verwante steen van Brauvilliers (Slinger et al. 1980, Dusar et al. 2009 en 
Dubelaar et al. 2012). Het belang van de exploitatie van de 'pierre de Savonnières' wordt 
ondermeer geïllustreerd door het grote aantal groeven; in 1889 werden 15 actieve groeven 
geteld in de kleine gemeente Savonnières (Anonyme 1890). 
Dat architecten een groot vertrouwen hadden in de kwaliteit van Savonnières blijkt 
ondermeer uit het feit dat deze steen aan het einde van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw regelmatig werd gebruikt bij restauratie en uitbreiding van monumenten in 
mergel in (Nederlands) Limburg. Van diverse restauraties (bijvoorbeeld de Munsterkerk te 
Roermond, de Janskerk te Maastricht en de Bartholomeusbasiliek te Meersen) is bekend dat 
mergel werd gebruikt voor het parement en dat Savonnières werd gebruikt voor het zwaar 
regenbelast en vaak sterk geornamenteerde werk zoals pinakels, lijsten en balustraden 
(Quist 2011b). 
Naast Savonnières en St. Joire/Reffroy is Euville de derde witte kalksteensoort uit het 
Maasdal die in Vlaanderen en in Nederland op grote schaal is gebruikt voor nieuwbouw en 
restauratie. In tegenstelling tot de twee andere genoemde soorten werd Euville voornamelijk 
gekozen voor gebruik in het parement. 
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Figuur 3: St Joire en Reffroy aan de Niervaartkapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Breda (situatie voor restauratie in 1992, architectenburo J. van Stigt bv.) 
 
 

 
Figuur 4: Mergel in combinatie met een onderdorpel in Savonnières aan de Janskerk te 
Maastricht (W.J. Quist, april 2010) 
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Zandsteen 
In de negentiende eeuw zien we in Nederland ook diverse, moeilijk visueel te onderscheiden, 
zandsteensoorten verschijnen in de restauratie. Veel toegepast in nieuwbouw en restauratie 
is de Udelfanger zandsteen (figuur 5), maar ook andere bleke zandstenen werden gebruikt 
naast de overbekende Bentheimer zandsteen. Vooral het gebruik van Udelfanger zandsteen 
is interessant, omdat deze steen, zowel gewonnen rond het Duitse plaatsje Udelfangen (ten 
westen van Trier) als aan de Luxemburgse oever van de Sûre (Sauer), een grote vlucht 
neemt na aanleg van de Prins Hendrik Spoorlijn door het Sûre-dal (1874). De geelgrijze tot 
groengele steen werd in Nederland toegepast voor allerhande originele steensoorten en 
werd voornamelijk gekozen vanwege de goede bewerkbaarheid en de lage prijs, die in 
sommige gevallen minder dan een derde van de prijs was van witte Franse kalksteensoorten 
(Quist 2011a). Ook in Vlaanderen wordt de Udelfanger teruggevonden als vervangsteen, 
bijvoorbeeld aan de toren van de Sint-Martinuskerk te Rutten (Dusar et al. 2009). 
 
 

 
Figuur 5: Udelfanger als vervangsteen aan de Sint-Bavokathedraal te Haarlem (W.J. Quist, 
maart 2006). 
 
Een andere Luxemburgse steensoort die aan het einde van de negentiende en het begin 
van de twingste eeuw zowel in Nederland als in Vlaanderen veelvuldig werd gebruikt is de 
zandige kalksteen van Ernzen-Larochtte. Figuur 6 laat de Carrière d'Ernzen-Larochette zien 
op een reclame-briefkaart. In België is de meest bekende (nieuwbouw) toepassing van deze 
steen waarschijnlijk het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (zie bijvoorbeeld 
Engels et al. 2012). De Nederlandse architect Van Nieukerken maakt in zijn verslag, 
gemaakt in 1904 tijdens zijn reis op zoek naar een goede vervangende steensoort voor de 
restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda, tevens melding van diverse (niet nader 
gespecificeerde) toepassingen in nieuwbouw en restauratie in Gent. De toepassing van 
deze steensoort in België heeft waarschijnlijk voor een groot deel te maken met de 
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exploitatie van diverse groeven door de Belgische onderneming SA de Montfort (Wies 
2003). In Nederland is de steen onder andere bekend van het station in Delft en als 
vervangsteen aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda. 
 
 

 
Figuur 6: Briefkaart met een foto van de Carrière d'Ernzen-Larochette uit het 
restauratiearchief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda 
 
 
Inlandse steen 
In de laatste decennia van de negentiende eeuw en de eerste decennia van de twintigste 
eeuw vindt er in België een opleving plaats in het gebruik van inlandse steen. Hierdoor 
schiet de productie van de groeven rondom Jodoigne (Geldenaken) omhoog en wordt er, 
voornamelijk in de omgeving van Brussel, veel gebouwd en gerestaureerd met Gobertange 
steen (Doperé 2000). Ook de petit granit wordt weer meer gebruikt. Daarnaast worden er 
meerdere pogingen ondernomen om ook de Ledesteen weer structureel in exploitatie te 
krijgen voor restauratie en nieuwbouw (Commission Royale des Monuments 1910). 
Ondanks dat er regelmatig groeven werden geopend bleven de hoeveelheden beperkt en is 
het Bisschoppelijk Seminarie te Gent dat in 1914 werd opgeleverd het magnus opus van de 
twintigste eeuwse toepassing van Ledesteen gebleven. 
 
 
3. Interbellum 
 
De Eerste Wereldoorlog heeft in België grote sporen achter gelaten. Doordat er in Noord 
Frankrijk en in België zeer zwaar gevochten werd had deze oorlog ook gevolgen voor het 
natuursteengebruik in Nederland ondanks de politieke neutraliteit, gezien de aanvoerroutes 
waren afgesneden. In restauratiearchieven is veel correspondentie bewaard gebleven 
waaruit blijkt dat Nederlandse steenhouwers en restauratiearchitecten hun uiterste best 
deden om kleine voorraden Franse kalksteen uit Belgische depots in onder andere Namen, 
Brussel en Gent te halen (Quist 2011a). Er is hierbij veel discussie over de herkomst en de 
kwaliteit van de steen. In veel gevallen leidt het er bij Nederlandse restauraties toe dat naast 
kleine partijen witte kalksteen uit Nederlandse en Belgische voorraad, voornamelijk 
steensoorten uit Duitsland gebruikt worden zoals zandsteen, tufsteen en graniet. 
Deze heroriëntatie op vervangende steensoorten ten gevolge van WO I lijkt één van de 
oorzaken te zijn geweest van een veranderende steenkeuze voor restauratie in de jaren 
twintig en dertig van de twintigste eeuw in Nederland. De andere belangrijke factor is de 
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veranderende opvatting over restaureren, dat onder leiding van Jan Kalf na publicatie van 
Grondbeginselen en Voorschriften voor het behoud,de herstellingen de uitbreiding van oude 
bouwwerken in 1917, steeds meer vorm krijgt. De rustieke uitstraling, de eerlijkheid van het 
bestaande en het behoud hiervan kreeg steeds meer aandacht. Het 'restaureren met 
respect voor het oude' had een andere materiaalkeuze tot gevolg. Enerzijds ging men 
nadrukkelijk op zoek naar steen die vergelijkbaar was met het origineel en anderzijds werd 
met name de grove, ruwe uitstraling van Ettringer tufsteen hoog gewaardeerd (figuur 7). Dit 
leidde ertoe dat deze steen bij zeer veel restauraties werd toegepast, wederom in zeer 
gevarieerde contexten van witte zandige kalksteen, oude Römer tuf en zandsteen. 
 
 

 
Figuur 7: Ettringer tufsteen aan de Grote Kerk te Dordrecht, aangebracht bij de restauratie 
in de jaren dertig van de twintigste eeuw (W.J. Quist, maart 2007) 
 
 
Ondanks dat in het laatste kwart van de negentiende eeuw in België meer aandacht werd 
gevraagd voor het toepassen van inlandse steensoorten kwam het gebruik van Ledesteen in 
Vlaanderen niet op gang. Veel van de bruikbare voorraden die bij nieuwe groeven 
beschikbaar kwamen werden opgekocht ten behoeve van restauraties in Nederland, omdat 
mijningenieur en natuursteenadviseur van Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 
A.L.W.E. van der Veen, in de jaren twintig van de twintigste eeuw vaak adviseerde om oude 
zandige kalksteen aan monumenten te vervangen door Ledesteen (Quist en Nijland 2012). 
Niet alleen de nieuw gewonnen steen verdween naar Nederland, ook veel materiaal, 
afkomstig van afbraak van Belgische monumenten, werd opgekocht ten behoeve van 
restauraties van Nederlandse monumenten (Ferdinand 1934 & Van der Kloot Meijburg 1941). 
Het gebruik van rustiek ogende natuursteensoorten, zoals Ettringer tufsteen, is niet alleen 
terug te vinden bij restauraties. Ook in nieuwbouw zien we de rustieke aspecten terugkomen, 
niet alleen in Nederland, maar zeker ook in België zoals bijvoorbeeld blijkt uit een 



- 8 - 
 

hernieuwde interesse in diverse lokale zandstenen uit de Condroz en de Ardennen die ruw 
behakt door heel België werden toegepast. 
Na WO I werd het gebruik van witte Franse kalksteen gecontinueerd. Echter door de 
verwoestende gevolgen van deze oorlog, die ook de groeven in Noord Frankrijk niet 
onberoerd lieten, verschoof de aandacht naar witte kalksteen uit de Bourgogne. Hier werden 
kort na WO I in hoog tempo nieuwe, grootschalige, groeven geopend die in staat waren aan 
de grote Franse vraag en aan de vraag uit het buitenland te voldoen. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om de later veel gebruikte steen uit de groeven bij Dissangis: Massangis (Quist 
2011c). 
 
 
4. Na de Tweede Wereldoorlog 
 
Kort na de oorlog ligt de algemene prioriteit in Nederland en België niet bij het restaureren 
van cultuurhistorisch waardevolle monumenten, maar bij de Wederopbouw van steden en 
met name de woningbouw krijgt grote prioriteit. Desondanks starten sommige restauraties 
toch al tijdens de oorlog. Als steensoorten ter vervanging van Ledesteen werd in Nederland 
in deze periode een aantal geheel nieuwe steensoorten geïmporteerd, allen afkomstig uit de 
departementen Oise en Aisne, het gebied tussen Parijs, Reims en Laon, ongeveer 200 
kilometer over de Belgisch-Franse grens. De keuze voor toepassing van deze 
kalksteensoorten met daarin duidelijk zichtbaar schelpen en/of fossielen zoals turitella, kan 
worden toegeschreven aan de uiterlijke overeenkomsten met de ‘levendige’ Ledesteen. Ook 
de geologische ouderdom komt overeen. Echter, ook de eenvoudigere aanvoer van deze 
steensoorten ten opzichte van die uit het Maasdal en de Bourgogne heeft waarschijnlijk 
meegespeeld. Veel van deze steen, in het begin vooral St. Pierre Aigle, werd met 
vrachtwagens uit Frankrijk gehaald, nog voordat alle (spoor)wegen waren hersteld. Na 50-60 
jaar blijken Ledesteen en St. Pierre Aigle bijna naadloos in elkaar over te vloeien (figuur 8). 
 

 
Figuur 8: Ledesteen en St. Pierre Aigle, of hier sterk op lijkende steen, aan de Sint-
Joriskapel van de Oude Kerk te Delft (W.J. Quist, oktober 2009) 
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Vanwege haar vermeende hoge duurzaamheid werd in Nederland in de naoorlogse periode 
nog steeds vaak gebruik gemaakt van de Vaurion, die reeds vroeg in de twintigste eeuw 
werd geïntroduceerd. Naast duurzaamheid was ook de verkrijgbaarheid in grote afmetingen 
(met name de hoogte) waarschijnlijk een belangrijke reden om de steen toe te passen als 
montant. De Vaurion, of beter gezegd Massangis, neemt in Vlaanderen een zeer bijzondere 
positie in als vervangsteen omdat deze veelvuldig is toegepast bij restauraties in de tweede 
helft van de twintigste eeuw.2

 

 Deze toepassing zou te pas en te onpas zijn geweest, wat 
Breda (2005) ertoe bracht om spottend de kwalificatie 'massangitis' te gebruiken voor het 
'ondoordacht vervangen van vaak slechts oppervlakkig verweerd origineel steenmateriaal 
met niet zelden een Frans product dat op dat moment in “aanbieding” staat.' (Breda 2005, p. 
4). 

 

 
Figuur 9: Brussel, Kapellekerk. Detail van verschillende stenen naast elkaar gebruikt bij 
restauratiewerken: Rechts-boven en rechts-midden (steen met lichtgele patina), de 
oorspronkelijke Lede steen. Onderaan midden de Massangis Roche Jaune, gebruikt tijdens 
een latere restauratiefase. De andere stenen met een witte patina is de Gobertange steen, 
gebruikt tijdens een vroegere restauratiefase (Uit: Elsen 2007, p. 26) 
Het Zandsteenbesluit uit 1951 heeft in Nederland grote invloed gehad op de restauratie van 
monumenten.3

                                                 

2  Over het algemeen wordt alleen in Nederland de naam Vaurion gebruikt, in Frankrijk en België wordt de naam 
Massangis gebruikt. Het gebruik van de naam Vaurion komt voort uit de naam van de groeve van de firma Fèvre et Cie van 
waaruit de steen in de jaren 1910 en 1920 aan Nederland werd geleverd via importeur Simonis uit Rotterdam. De onderste, 
schelprijke laag uit deze groeve werd als Massangis in de handel gebracht. De naam Massangis is waarschijnlijk algemeen 
gebruik geworden toen het kalkmassief via meerdere groeven ontsloten werd. Zie Van der Veen 1921, Camerman 1957 en 
Dusar et al. 2009. 

 Ten gevolgde van deze wet was het slechts bij hoge uitzondering mogelijk 
om zandsteen te verwerken (Quist 2011a, p. 75-84). Hierdoor moesten andere vervangende 
steensoorten worden gezocht voor restauraties van monumenten uit zandsteen. Vanwege 

3 Het Zandsteenbesluit uit 1951 is een Algemene Maatregel van Bestuur die voortkwam uit artikel 2 van de Silicosewet 1951. In 
het Zandsteenbesluit wordt het verwerken van zandsteen verboden of aan beperkende voorschriften onderworpen. Voor 
toepassing van zandsteen aan monumenten was onder bepaalde voorwaarden ontheffing mogelijk. 
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de overeenkomsten in (verwerings)kleur en de hoge duurzaamheid werden hiervoor in 
eerste instantie door Rijksbeeldhouwer A. Slinger twee steensoorten geselecteerd: 
Londorfer basalt en Krensheimer Muschelkalk. Vanwege de hoge prijs werd Londorfer basalt 
slechts enkele malen toegepast, waaronder aan de Lievensmonstertoren te Zierikzee (figuur 
10). Bij de restauratie van deze toren werd halverwege de restauratie overgegaan op een 
andere vervangsteen: Mayener basalt, een zeer donker basalttype dat qua kleur weinig 
overeenkomsten had met de (verweerde) zandsteen waarvoor het als vervanger diende. 
De keuze voor Londorfer basalt en Krensheimer Muschelkalk als vervangende steensoort 
voor (Bentheimer) zandsteen was het startschot voor de introductie in Nederland van vele 
duurzaam geachte, vulcanische, steensoorten als vervangsteen voor allerhande originele 
steensoorten. Onder andere Weidenhahn trachiet, Peperino Duro, Volvic basalt en Tepla 
trachiet (figuur 11) zijn momenteel aan vele monumenten terug te vinden. Zeker toen in de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw zich grote schades aan (zandige) kalksteen 
manifesteerden kwam de nadruk op steensoorten met een verwachte lange levensduur te 
liggen. Vanwege de vorming van dikke gipskorsten ten gevolge van zure regen werd 
kalksteen als vervangende steensoort in Nederland in de ban gedaan, dit in tegenstelling tot 
Vlaanderen waar 'gewoon' werd doorgegaan met de toepassing van Massangis en andere 
(Franse) witte kalksteensoorten. 
 

 

 
Figuur 10: Links een overizicht van de Lievensmonstertoren te Zierikzee met duidelijk 
zichtbaar de twee basalttypen (Londorfer en Mayener), gebruikt als vervangende steensoort 
voor Bentheimer zandsteen (W.J. Quist, augustus 2007) en rechts de fraaie esthetische 
inpassing van de duurzaam geachte Londorfer basalt ter vervaning van Bentheimer 
zandsteen (W.J. Quist, augustus 2007) 
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Figuur 11: Tepla trachiet (pinakels) ter vervanging van Ettringer tufsteen uit de dertiger jaren 
aan de Sint-Willibrordusbasiliek te Hulst (W.J. Quist, augustus 2007) 
 
 
5. Recente ontwikkelingen 
 
Terugkijkend op uitgevoerde restauraties kan worden gesteld dat aan het einde van het 
vorige millennium het grootschalig en eenzijdig beargumenteerd gebruik van Massangis in 
Vlaanderen enerzijds en de duurzaam geachte vulcanische steensoorten in Nederland 
anderzijds steeds vaker ter discussie wordt gesteld. In Nederland volgt een terugkeer naar 
witte kalksteen, dit keer uit het Engelse Portland. Daarnaast zien we in Nederland en 
Vlaanderen een toename van het gebruik van Gobertange en Ledesteen ter vervanging van 
authentieke middeleeuwse witte zandige kalksteen of ter vervanging van sterk verweerde 
vervangsteen op plaatsen waar deze steen ooit heeft gezeten. Daarnaast zien we ook 
'experimenten' met Portugese en Joegoslavische kalksteensoorten. Dat het gebruik van 
Gobertange en Ledesteen ook geen antwoord geeft op alle vraagstukken blijkt uit figuur 12 
en 13. In figuur 12 is zichtbaar is dat twee originele lagen Brusseliaanse steen zijn 
samengesteld uit vier lagen nieuwe Gobertange. De toepassing van Ledesteen als 
vervangsteen in het parement van de Pieterskerk te Leiden zal op termijn waarschijnlijk 
leiden tot een homogeen geheel met het originele parement, maar kort na plaatsing valt toch 
vooral op dat de nieuwe steen een veel grovere fossielinhoud heeft (figuur 13). 
Naast een meer gebalanceerde keuze voor vervangende steensoorten werd het laatste 
decennium steeds vaker gekozen voor het gebruik van steenreparatiemortels waardoor 
meer origineel materiaal wordt behouden (figuur 14). Een andere techniek die nauwe 
samenhang kan vertonen met de keuze voor vervangende steensoorten is het kunstmatig 
patineren van natuursteen. Sinds ongeveer 20 jaar wordt dit in Nederland gebruikt om de 
originele kleur van natuursteen aan te passen aan het bestaande, omliggende werk (figuur 
15). Dit wordt enerzijds gedaan om een voorschot te nemen op de verweringskleur en 
anderzijds om een 'mis-match' tussen de kleur van de vervangsteen en de omliggende 
stenen te camoufleren. 
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Figuur 12: Afwijkende blok- en lagenmaat tussen origineel materiaal en vervangsteen aan 
de Zavelkerk te Brussel (NV Monument Group Ingelmunster, uit: Dusar et al. 2009, p. 110) 
 
 

 
Figuur 13: Blokjes nieuwe Ledesteen in het parement van de Pieterskerk te Leiden (W.J. 
Quist, december 2006) 
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Figuur 14: Mortelreparatie met frijnslag aan de voet van de toren van de Sint Annakerk te 
Bottelare (W.J. Quist, mei 2009) 
 
 

 
Figuur 15: Kunstmatig gepatineerde pinakel in Peperino Duro in een omgeving van 
Weiberner tufsteen aan de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch (W.J. Quist, juli 2007) 
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6. Conclusies 
 
In dit artikel worden de Nederlandse en Vlaamse restauratiepraktijk met betrekking tot 
natuursteenkeuze voor restauratie met elkaar vergeleken. Deze globale beschouwing vraagt 
om nader en dieper onderzoek, maar duidelijk is wel dat er naast overeenkomsten toch ook 
grote verschillen zijn. De invloed van de Franse witstenen in de restauratie is in Vlaanderen 
veel groter dan in Nederland. De achtergrond hiervan ligt vermoedelijk in de scholing van 
architecten in de negentiende eeuw en het intensieve gebruik van Franse witte kalkstenen 
voor nieuwbouw en de aanbevelingen van C. Camerman in de vroege jaren vijftig van de 
twintigste eeuw zoals Elsen vermoed (Elsen 2007). Dit geeft echter nog geen antwoord op 
de vraag waarom bepaalde steensoorten of steentypen gekozen werden voor bepaalde 
toepassingen. 
Het gebruik van Ettringer tufsteen als vervangsteen in de jaren twintig en dertig van de 
twintigste eeuw lijkt volledig aan Vlaanderen voorbij te zijn gegaan. Dit is op twee zaken 
terug te voeren; ten eerste het bijna volledig ontbreken van een traditie in bouwen in 
tufsteen in Vlaanderen en ten tweede is de kentering in restauratieaanpak in de jaren twintig 
in Vlaanderen veel minder scherp dan in Nederland. 
De naoorlogse ontwikkelingen op het gebied van steenkeuze lijken zeer sterk te verschillen 
tussen Nederland en Vlaanderen, doordat in Vlaanderen vooral Massangis en ander Franse 
kalksteensoorten werd gebruikt, terwijl in Nederland een groot scala aan vulkanische, 
steensoorten werd verwerkt. De overeenkomst tussen beide ontwikkelingen is echter dat er 
een streven was naar het kiezen voor een 'goede', duurzaam geachte en relatief dure 
steensoort. 
De laatste decennia beginnen de Nederlandse en Vlaamse restauratiepraktijk steeds meer 
op elkaar te lijken. Door uitwisseling van kennis en het internationaal opereren van 
architecten, aannemers en steenhouwers zijn er, naast de verschillen, ook steeds meer 
overeenkomsten te vinden tussen de natuursteenkeuze voor restauratie in Nederland en 
Vlaanderen. 
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DE STEENKEUZE IN DE NEDERLANDSE RESTAURATIEPRAKTIJK 
 

Hendrik Tolboom 
RGD 

 
 
1. Inleiding 
 
In Nederland werd de zorg voor monumenten aan het einde van de 19de eeuw een zaak 
waar de overheid zich actief mee bezig hield. Dit leidde er toe dat op last van de regering 
een commissie werd opgericht die vervolgens uitgroeide tot de huidige overheidsorganisatie 
die zich bezighoudt met cultureel erfgoed, sinds enkele jaren de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed geheten.  
In deze commissie is al vrij vroeg aandacht geweest voor de specifieke problemen die zich 
voordoen bij de restauratie van natuursteen. Bij veel restauraties van het eerste uur werd op 
grote schaal natuursteen vervangen. Men zou verwachten dat daarbij materiaal, vormgeving 
en afwerking van het oude werk zoveel mogelijk ongewijzigd bleven, maar dat is niet het 
geval. Dat was niet alleen maar uit onwil, maar had te maken met factoren als 
beschikbaarheid van de steen en de vermeende duurzaamheid van het toegepaste 
materiaal. 
Het recent verschenen proefschrift van Wido Quist laat duidelijk zien hoe bij een aantal 
restauraties de gang van zaken is geweest. Daaruit concludeert hij terecht dat in veel 
gevallen het niet expliciet is vastgelegd waarom steensoorten vervangen zijn door andere 
steensoorten. Zijn aanwijzing om in de toekomst dat wel te doen is dan ook op zijn plaats. 
Betrokken partijen bij restauraties zouden daar werk van moeten maken, maar in veel 
gevallen ontbreekt het hen aan de kennis om dat goed te doen. Kennis van natuursteen is 
nog steeds niet vanzelfsprekend. De aanbeveling van Quist is dan ook wel op zijn plaats, 
maar zonder een bredere aanpak heeft het vastleggen van gegevens weinig effect; er moet 
ook wat gedaan worden om de kennis breder onder te brengen. 
  
 
2. Overheidstaak 
 
Voor een belangrijk deel is dit ontbreken van kennis opgevangen door de rijksoverheid. De 
rol van de overheid inzake de omgang met natuursteen bij restauraties werd in eerste 
instantie waargenomen door de bekende restauratiearchitect P.J.H.Cuypers (1827-1921). 
Hij is het die op de werf bij de St.-Janskathedraal in Den Bosch een pleidooi houdt voor 
terughoudendheid als het gaat om het vervangen van natuursteen, vooral wat betreft de 
hoeveelheid steen. Er is bij Cuypers dan inmiddels wel sprake van een ontwikkeling. Geheel 
in de geest van zijn tijd, worden de eerste restauraties van Cuypers gekenmerkt door het op 
grote schaal vervangen van materiaal. De eerste restauraties van Cuypers hebben soms 
zelfs stof doen opwaaien door natuursteen door niet eerder toegepaste soorten te 
vervangen. Het gebruik van rode Duitse zandsteen aan het koor van de Maastrichtse 
Servaaskerk werd hem indertijd niet in dank afgenomen. Overigens claimt Cuypers dat hij 
niet verantwoordelijk was voor die keuze. 
Bij de oprichting van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg in 1918, werd vastgelegd 
dat in afdeling B van de Rijkscommissie plaats moest zijn voor een beeldhouwer. In deze 
afdeling werden restauratieplannen beoordeeld door onder andere architecten, kunsthistorici 
en dus ook door een beeldhouwer. De eerste beeldhouwer die deze functie waarnam was 
prof. A.W.M Odé, die op dat moment het vak beeldhouwkunst doceerde aan de Technische 
Hogeschool in Delft. Onder zijn bezielende leiding worden beeldhouwers en steenhouwers 
opgeleid voor de uitvoering van restauratiewerken, waarbij de nadruk lag op de vormgeving 
en afwerking van de vervangende steen. De verschillende soorten natuursteen kregen 
belangstelling door de adviezen van de eveneens van de Technische Hogeschool Delft 



- 2 - 
 

afkomstige materiaaldeskundige, prof. C.K.Visser en de rapportages van ir. A.L.W.E. van 
der Veen (1885-1944). Hij werd vanaf 1920 ingehuurd om te rapporteren over 
natuursteensoorten aan monumenten en deed aanbevelingen over de te gebruiken steen 
wanneer er steen vervangen moest worden.  
Odé werd in 1935 opgevolgd door de beeldhouwer O. Wenkebach. Hij neemt deze functie 
waar tot 1956. Ondertussen zijn dan de door Odé opgeleide beeldhouwers, de zogenoemde 
rijksbeeldhouwers,  in een aantal gevallen ook betrokken bij restauraties als adviseurs. Met 
name de beeldhouwer Nico van der Schaft treedt naast zijn werk als beeldhouwer in die 
hoedanigheid op. In 1930 komt hij bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg in dienst als 
beeldhouwer. De opvolger van Van der Schaft, die in 1958 met pensioen ging, Ad Slinger, 
maakte nog maar betrekkelijk weinig beeldhouwwerk ten behoeve van restauraties en is 
vooral bekend geworden als adviseur en had in die hoedanigheid tussen 1949 en 1980 ook 
een vaste aanstelling bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hij hield zich nadrukkelijk 
bezig met de soort natuursteen die gebruikt moest worden bij restauraties en van zijn hand 
is ook het boek ‘Natuursteen aan monumenten’ dat nog steeds geldt als een standaardwerk 
als het gaat om de steensoorten aan historische gebouwen in Nederland. De werkwijze van 
Slinger geldt min of meer als een blauwdruk voor de wijze waarop zijn opvolgers (J.Querido 
(van 1975 tot 1993), G.Overeem (1976 tot 2009), H.J.Tolboom(1999 tot heden) deze taak 
binnen de Rijksdienst hebben uitgevoerd.  
 
 
3. Steenkeuze 
 
In 2002 zijn door de toen nog zogeheten Rijksdienst voor de Monumentenzorg expliciet 
uitgangspunten betreffende de steenkeuze in de restauratiepraktijk vastgelegd in een 
brochure in de reeks Restauratie en beheer, nr.30 (maart 2002) die is op te vragen op www. 
cultureel erfgoed.nl. In het kort komt het weergegeven standpunt hierop neer dat 
steensoorten bij een restauratie niet vervangen mogen worden door ander steensoorten. De 
gebruikte steensoort zegt iets over de geschiedenis van het gebouw, de bewerking en 
detaillering en is daardoor een belangrijke drager van betekenis. In de brochure wordt echter 
ook ingegaan op de oorzaken waarom dit streven tot op heden echter niet altijd in de praktijk 
gebracht wordt. 
Ad Slinger begon zijn loopbaan in een turbulente periode als het gaat om het vervangen van 
steensoorten. In 1951 was het zandsteenbesluit tot stand gekomen, waardoor het in de 
praktijk onmogelijk werd om nog langer zandsteen bij restauraties te gebruiken. Voor dit 
materiaal werden verschillende alternatieven bedacht, maar stuk voor stuk kleven er 
bezwaren aan de toepassing van deze materialen. Niet alleen de vervanging van zandsteen 
was een probleem, maar ook de witte Belgische kalkstenen kende inmiddels een lange 
geschiedenis van vervangingen door afwijkende materialen, mede veroorzaakt door de 
schaarste aan deze bouwstenen maar ook door de gemakzucht van betrokken partijen, voor 
wie het eenvoudiger was om bijvoorbeeld een Franse kalksteen aan te schaffen. 
Kalkstenen kwamen in de jaren ‘70 van de vorige eeuw dan nog eens in opspraak door de 
zogenoemde ’zure regen’, die volgens sommigen desastreuze gevolgen zou hebben voor de 
kalksteen aan historische gebouwen. De onmogelijkheid om zandsteen te verwerken en het 
geringe vertrouwen in de duurzaamheid van verschillende soorten Franse kalksteen hebben 
er toe geleid dat er veel vulkanische gesteenten zijn gebruikt (trachiet, basalt, tufsteen) die 
over het algemeen weinig weergevoelig zijn, maar in meer of mindere mate verschillen van 
de oorspronkelijk gebruikte steensoorten. Pas de laatste 10 jaar is duidelijk de tendens te 
zien dat men weer dichter blijft bij het oorspronkelijke gegeven, wat mogelijk wordt gemaakt 
door de leverbaarheid van verscheidene historische bouwstenen (Bentheimer, Balegemse 
steen), een hernieuwd vertrouwen in de duurzaamheid van kalksteen en de toegenomen 
mogelijkheden om weer zandsteen toe te passen. 
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Figuur 1: St.- Janskathedraal Den Bosch. Aan de noordzijde van het schip zijn in de jaren 
’60 van de vorige eeuw partijen Duitse basaltlava (Mayener, Mendiger) gebruikt als 
vervanger van kalksteen en Udelfanger zandsteen (welke weer gebruikt waren bij de 
restauratie rond 1900) 
 
 
4. Duurzaamheid 
 
Het vervangen van soorten steen kende voor de periode van Slinger overigens al een lange 
geschiedenis. De eerste restauraties worden gekenmerkt door het gebruik van andere 
steensoorten dan de oorspronkelijke. Bij de St.-Janskathedraal in Den Bosch werd de 
restauratie even na 1860 gestart met het compleet vervangen van alle natuursteen aan het 
noordertransept, waarbij als enige vervangsteen de Bentheimer zandsteen werd gebruikt, 
terwijl het transept oorspronkelijk ook uit andere gesteenten bestaan moet hebben. 
Duurzaamheid en beschikbaarheid zullen het belangrijkste motief geweest zijn voor deze 
keuze. Een ongekend vertrouwen in het kunnen herscheppen van de gotische architectuur, 
die op dat moment volop werd gebezigd in de Brabantse kunstwerkplaatsen die leverden 
aan de neo-gotische bouwgolf in deze periode, zorgde in de halve eeuw na 1860 voor een 
vrijwel complete vervanging van materiaal aan de buitenhuid van deze kerk. Tegelijkertijd 
wordt echter ook meer en meer het standpunt verdedigd dat behoud van materiaal voor gaat 
en geeft men zich rekenschap van de oorspronkelijke gebezigde steensoort.  
Er bestaat echter een duidelijk verschil tussen theorie en praktijk. Er is geen schrijver te 
noemen die heeft gepleit voor het vervangen van soorten natuursteen aan monumenten. In 
de literatuur is doorgaans het argument dat de steen slecht verkrijgbaar is of niet duurzaam 
genoeg wordt geacht de enige reden die wordt aangedragen als geldig argument voor 
vervanging van de soort. Ondanks dat moeten we vaststellen dat er in de praktijk veel 
steensoorten vervangen zijn. Alleen A.L.W.E. van der Veen pleitte voor het gebruik van 
andere steensoorten dan de gebruikte, bijvoorbeeld het gebruik van ‘leuciettuf’ in plaats van 
de ‘leucietvrije’ tuf. In de praktijk kwam dat neer op het gebruik van Ettringer en 
Hasenstoppler tuf in plaats van Römer tuf. Dit heeft tot restauratiewerken geleid waarin 
werkelijk het uiterste gevraagd werd van de steen- en beeldhouwer, omdat men in een zeer 
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grof materiaal de fijnste details moest maken en uiteindelijk tot een korte levensduur van dat 
werk, omdat de steen al snel niet weervast bleek. Zowel dit laatste voorbeeld, als het eerder 
genoemde fenomeen dat steensoorten veelal vervangen zijn terwijl dat in de 
monumentenzorg in theorie niet wenselijk is, maakt duidelijk dat er een diepe kloof gaapt 
tussen de theorie van het restaureren en de praktijk.  Voor een goede steenkeuze moeten 
alle betrokken disciplines (architect, historicus, materiaaldeskundige, steenhouwer, 
leverancier) hun inbreng kunnen hebben, maar helaas werd en wordt dat door sociale 
verhoudingen nogal eens onmogelijk gemaakt. Met name degene die het werk maakt  wordt 
daardoor meer dan eens voor een onmogelijke taak gesteld, maar ook de eisen die men 
stelt aan de leveranties zijn soms verre van realistisch door een gebrek aan kennis. 
 
 
5. Vervangen op vervangen 
 
De adviezen van Van der Veen zorgden mede voor een hausse in het gebruik van bepaalde 
soorten tufsteen, het Zandsteenbesluit maakte het gebruik van zandsteen onmogelijk na 
1950 en kalksteen werd in zijn algemeenheid een verdacht materiaal toen in de jaren ’70 
van de vorige eeuw in de media berichten verschenen over de aantasting van kalksteen 
door zure regen. Een deel van de redenen waardoor deze ontwikkelingen plaatsvonden 
bleken na verloop van tijd op zijn minst discutabeli

Bij de recente restauratie (2011) van het zuiderportaal van de Joriskerk in Amersfoort is een 
beslissing uit het verleden, namelijk het vervangen van blokken Bentheimer zandsteen door 
Ettringer tufsteen in de jaren ’30 van de vorige eeuw, terug gedraaid door nu weer te kiezen 
voor Bentheimer zandsteen. De tijdens de vorige restauratie gespaard gebleven blokken 
zandsteen verkeerden nog steeds in een uitstekende conditie, maar de blokken tufsteen 
waren alweer aan vervanging toe, vanwege scheurvorming en vergaand oppervlakteverlies. 
Er is in dit geval door de RCE geadviseerd aan de architect (de heer Fijnenberg van bureau 
Van Hoogevest) om de beslissing uit het verleden teniet te doen, niet alleen omdat de 
vervangende steensoort niet duurzaam bleek, maar ook omdat het totaalbeeld van het 
portaal uiteenviel door de verschillende uitzichten van de gebruikte gesteenten. In zeer veel 
opzichten is de keuze voor Bentheimer steen dus meer compatibel met het oude werk, maar 
men doet tegelijk wel een fase uit de geschiedenis van het object teniet gedaan.  

, maar inmiddels was er wel naar 
gehandeld en zitten we nu met een hele reeks vervangstenen, die soms succesvol maar 
soms ook al weer aan vervanging toe zijn. In de laatste decennia wordt meer en meer 
getracht om de oorspronkelijk gebezigde steensoort te handhaven en opnieuw toe te 
passen. Wat dit streven echter bemoeilijkt is het feit dat het in veel gevallen restauraties van 
restauraties betreft, waarbij vaak bij de eerdere ingreep ook de steensoort is vervangen. De 
vraag dringt zich op voor welke steensoort gekozen moet worden; de oorspronkelijke 
steensoort (wanneer men die herleiden kan) of de vervangende steensoort.  
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Figuur 2: Zuidportaal Sint-Joriskerk 
Amersfoort. In 2011 is hier nieuwe Bentheimer 
zandsteen gebruikt als vervanger van 
Ettringer tufsteen (toegepast in de jaren ’30 
van de vorige eeuw), die weer een vervanger 
was van Bentheimer zandsteen 

 
Figuur 3: Zuidportaal Sint-Joriskerk 
Amersfoort. De pinakels bestaan voor een 
deel uit tufsteen uit de jaren ’30 van de vorige 
eeuw, zandsteen (daterend van de 
bouwperiode omstreeks 1500) en zwarte 
basaltlava (jaren ’60 vorige eeuw). Bij de 
restauratie in 2011 zijn de tufstenen gedeelten 
grotendeels vervangen door zandsteen, 
omdat de tufsteen veel scheuren vertoonde 

 
 
6. Beschikbaarheid 
 
Een ander probleem dat niet onderschat moet worden is de selectie van het juiste materiaal. 
Men kan wel willen vervangen in dezelfde steensoort, maar niet altijd is even evident waar 
men de betreffende steen op moet selecteren, terwijl het bij bepaalde steensoorten van 
cruciaal belang is voor de duurzaamheid van de ingreep om dit wel te weten. En ook al heeft 
men een wensenlijstje waar de steen aan moet voldoen dan is het nog niet altijd gezegd dat 
dit ook geleverd kan worden; vaak is steen maar beperkt leverbaar en zit men bij de groeve 
nu eenmaal in een laag waar een bepaalde kwaliteit steen vandaan komt en is het niet 
mogelijk om voor een doorgaans bescheiden opdracht de winning te verplaatsen. 
Restauraties zijn vaak gebonden aan termijnen van de subsidieverstrekker. Ook dat helpt 
niet bij de hierboven weergegeven problematiek. Er is vaak geen ruimte om te wachten op 
een geschikt moment om steen aan te kopen. Ook de noodzaak om een werk vlug te starten 
nadat een vergunning en eventuele subsidie verstrekt is, komt de kwaliteit niet altijd ten 
goede. Onderzoeken naar selectiecriteria voor de steen worden daardoor vaak kort voor 
aanvang van de werkzaamheden opgedragen, waardoor de tijd voor de onderzoeken 
beperkt, soms te beperkt is.  
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Figuur 4: Baumberger steen afkomstig van de Lebuinustoren in Deventer. Deze steen is 
toegepast aan het begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw en werd geschikt geacht als 
vervanger van de op dat moment aanwezige Bentheimer zandsteen, die vanwege het 
zandsteenbesluit niet meer verwerkt mocht worden. In de groeve werd de Baumberger steen 
echter nauwelijks geselecteerd (de sterke gelaagdheid van dit blok maakt hem ongeschikt voor 
deze toepassing) waardoor veel slechte Baumberger in deze jaren is verwerkt en al erg snel 
weer toe is aan vervanging. Dit blok is in 2009 vervangen door Bentheimer zandsteen. Daarbij 
is er voor gekozen om de vormgeving van de ornamenten weer te baseren op de foto’s van de 
ornamenten van zandsteen, die begin jaren ’50 nog aanwezig waren (zie afbeelding rechts) 
 
 
De zorg voor de juiste keuze van vervangende steen bij restauratie van monumenten is dus 
al geruime tijd ondergebracht bij de rijksoverheid. Het uitgangspunt dat het oorspronkelijke 
materiaal weer gebruikt moet worden is al die tijd onderschreven. In de praktijk werd dit 
streven echter nogal eens gepasseerd door andere eisen of omstandigheden die per geval 
niet altijd even duidelijk zijn vastgelegd. Toch kan men wel op wat bewaard is gebleven aan 
materiaal en documentatie een beeld krijgen van wat er in bepaalde periodes is gebeurd en 
waarom. Er is duidelijk sprake van tendensen, die op meerdere plekken sporen nalaten en 
een te duiden oorzaak hebben, waarbij we per geval vaak maar aan moeten nemen dat dit 
dan wel de oorzaak van de vervanging geweest zal zijn. Of daarmee de oorzaak van 
verschuivingen in het materiaalgebruik volledig begrepen kunnen worden of dat er ook 
triviale argumenten aan ten grondslag liggen die niet in de boeken terecht zijn gekomen, het 
gaat per slot van rekening om de bouwsector, is veelal niet hard te maken, maar men moet 
er wel op bedacht zijn. 
Er is dus zoiets als een restauratiefilosofie,zeker wanneer het gaat om de steenkeuze in de 
restauratie. Er is veel niet vastgelegd, maar helemaal in het duister tasten doen we ook niet. 
De aanbeveling van Wido Quist is er één om wat mee te doen en hij heeft overigens zelf een 
onderzoek naar het natuursteengebruik aan de Eusebiuskerk in Arnhem uitgevoerd, juist om 
meer grip te krijgen op het materiaalgebruik aan de kerk wat ook een implicatie heeft voor 
materiaalkeuzes in de toekomst. Het is tegelijk ook duidelijk dat de kennis van natuursteen 
en het vastleggen van het gebruik van verschillende soorten niet vanzelfsprekend tot de 
bagage behoort van de bouwhistoricus, laat staan de architect, terwijl de stem van de 
vakman nogal eens genegeerd is. Op dat gebied valt er nog een hoop te winnen.  
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i Uit de studie van A.Kramer en J.Feenstra uit 1988, ‘schade aan natuursteen’(RVbijdrage 
08, Den Haag/Zeist) wordt niet helder dat verwering sneller ging door zure regen, hoewel dat 
op zich wel te verwachten is.  



- 8 - 

RESTAURATIEFILOSOFIE: BESTAAT ZOIETS? 
NATUURSTEENRESTAURATIE IN VLAANDEREN. WAT IS DE PRAKTIJK? 

 
Karel Robijns, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaanderen. 

 
 
1. Inleiding  
 
In Vlaanderen was er al in 1835 een commissie aangeduid om de monumentenzorgdossiers 
te begeleiden, met name de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Dit 
was een adviesorgaan met deskundigen die niet voor de overheid werkten, maar de 
beschermings- en restauratiedossiers adviseerden namens de overheid. Pas op 1 juni 1972 
werd de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg opgericht met ambtenaren, 
bevoegd voor de materie monumentenzorg. In tegenstelling tot Nederland is er nooit een 
persoon aangeduid in Vlaanderen om de omgang met natuursteen in monumenten te 
coördineren. In de praktijk is er geen absolute richtlijn over hoe steenrestauratie en 
steenvervanging moet gebeuren. Restauratiedossiers werden en worden nog steeds naar 
best vermogen van de betrokken restauratiearchitect opgesteld, onder begeleiding van de 
erfgoedconsulent. Architecten en consulenten hanteren over het algemeen wel 
plichtsbewust de conventie van Granada van 1992 en het charter van Venetië van 1964. 
Eerbied voor het oude materiaal is hierbij meestal het uitgangspunt. Soms wordt het wel 
onduidelijk hoe dit uitgangspunt zich verhoudt tot enerzijds de vraag van herkenbaarheid 
van noodzakelijke vervangingen en anderzijds de wens tot harmonieuze inpassing van 
ingrepen. Er is nochtans wel een grote belangstelling voor het onderwerp. Getuige hiervan is 
de zeer grote belangstelling op de diverse groeventochten van ICOMOS Vlaanderen in de 
voorbije jaren en de niet aflatende belangstelling voor de studiedagen die reeds 
plaatsvonden rond het thema. Ook de 2 jaarlijkse Vlaams-Nederlandse natuursteendag trekt 
telkens veel belangstellenden. 
 
Wat zien we echter in de praktijk? Soms wordt er nog vrij veel natuursteen vervangen 
wegens gebrek aan kennis over kwaliteit van de bestaande steen of van alternatieven voor 
vervanging. Bij de gevallen waar men tot vervanging overgaat, zijn er in diverse 
restauratiecampagnes reeds vele verschillende soorten vervangstenen gebruikt om 
gebouwen te restaureren. Denken we maar aan de verschillende vervangstenen die in het 
begin van de 20e eeuw werden gebruikt, waarvan Euville wel het meest bekend is. Maar ook 
andere steensoorten werden gebruikt zoals Savonnieres, Anstrude, Lens en vele anderen. 
Later schakelde men massaal over op Massangis. Er wordt soms aangegeven dat koning 
Leopold II (1835-1909) aandelen had in een steengroeve in Euville, en dat dit de piek van 
deze steensoort kan verklaren. De marktposities van de huidige grote natuursteenimporteurs 
wordt ook aangehaald als voornaamste factor om een bepaalde steensoort te verkiezen, 
maar bij mijn weten is hier nog geen dieper onderzoek naar gedaan. Welke de criteria zijn 
voor het lanceren of gebruiken van een bepaalde steen is dan ook vaak onduidelijk.  
 
We komen tevens gerestaureerde gebouwen tegen in Vlaanderen, waarbij de vervangsteen 
soms vrij snel al terug duidelijke gebreken vertoont. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat de 
karakteristieken van de nieuwe steensoorten soms niet compatibel zijn met ons klimaat 
waardoor hij slecht verouderd, of dat de betrouwbaarheid onvoldoende is.  
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Figuur 1: Kathedraal van Antwerpen 
 
  
2. Aanloop tot afspraken 
 
Op initiatief van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, de Belgisch Geologische 
Dienst en het agentschap Onroerend Erfgoed werd op 5 december 2011 een overleg 
gehouden in aanwezigheid van een ruime delegatie erfgoedconsulenten en 
erfgoedonderzoekers, en een vertegenwoordiging van het werkveld, met name het 
Wetenschappelijk Technisch Centrum voor de Bouwnijverheid (WTCB), de Katholiek 
Universiteit van Leuven (KUL), De Universiteit van Gent, Het Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek (VITO), Het Agentschap  ALBON verantwoordelijk voor de 
Ondergrond en de Natuurlijke Rijkdommen en een aantal restauratiearchitecten, 
geselecteerd omwille van hun mogelijk nuttige inbreng in het debat uit hun praktijkervaring. 
 
 
3. Conclusies uit het overleg 
 
Er werd vastgesteld dat er intensief steen wordt vervangen. Terwijl vervanging voor 
functionele elementen, zoals waterlijsten, dekstenen en dorpels redelijk te verantwoorden is, 
kan er voor vlak werk soms veel behoudsgezinder gewerkt worden. Voor bepaalde 
gebouwen, zoals classicistische architectuur, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 
 
Het is teveel een automatisme geworden om franse steensoorten voor te schrijven ter 
vervanging van onze historische steensoorten. Dit komt deels door gewoonte (men kopieert 
telkens een bestekvoorbeeld van een andere architect). Maar ook door vermeende 
onbeschikbaarheid van de originele steen. Soms heeft het ook te maken met gebrek aan 
kennis over de historische steensoorten en de vervangstenen. Zelden weet men of de 
voorgestelde vervangsteen wel volledig geschikt is. 
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Dat relatief veel originele steensoorten nog steeds beschikbaar zijn, is onvoldoende gekend. 
Gobertangesteen is voldoende beschikbaar, ofschoon de steenlagen beperkt zijn van 
hoogte. Balegemsteen is ook ruim beschikbaar. De uitbating werd recent van eigenaar 
veranderd, en we hebben de indruk dat de beschikbaarheid hierdoor zelfs verhoogd is. Ook 
goede nieuwe Euvillesteen uit Frankrijk is overigens beschikbaar wanneer die desgevallend 
nodig is. 
Heel wat aannemers hebben zelf ook een voorraad van recuperatiesteen opgebouwd. 
Sommige aannemers proberen ook gedolven steen op te kopen om een voorraad te 
hebben. We denken hierbij aan de Brusseliaansteen gedolven bij het graven van de tunnel 
voor de nieuwe spoorontsluiting voor de luchthaven van Zaventem, en die opgekocht werd 
door een restauratieaannemer. Of aan de Arkozesteen die men in een bos bij Brussel 
aantrof en recent gebruikte voor een restauratie in Halle. Er is echter geen systematiek 
hierin zodat er soms toch geen geschikte steen beschikbaar is op het ultieme moment dat 
men die nodig heeft, en waarschijnlijk gaat er ook veel mogelijk recuperabele steen verloren. 
Er wordt al eens geopperd dat er eigenlijk een voorraad beschikbaar zou moeten zijn voor 
iedereen, maar dit lijkt moeilijk te realiseren op dit moment, ondermeer omwille van het 
omslachtig beheer van zo’n voorraad. 
Door de lage vraag naar de correcte steensoort is er ook weinig aanbod van gepaste steen. 
Indien de vraag verhoogt, zal het aanbod vermoedelijk wel volgen, door hergebruik van 
vrijgekomen steen van afbraak of misschien zelfs door nieuwe productie. 
Er werd ook aangegeven dat er voldoende kennis moet aanwezig zijn bij de architecten, de 
erfgoedconsulenten en de uitvoerders om stenen te kunnen herkennen, te beoordelen en te 
keuren. Er zouden ook betere criteria moeten uitgewerkt worden om natuursteen te 
kwalificeren, zoals reeds bestaat voor blauwe hardsteen. Er is namelijk soms te weinig 
kennis om te beoordelen of een bestaande steen nog goed genoeg is om behouden te 
worden, al dan niet met een extra conserverende behandeling. 
 
 

 
 

Figuur 2: Sint-Michielskerk te Leuven 
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4. Goede afspraken maken het halve werk. 
 
Uiteindelijk werd ingestemd met 3 belangrijke uitgangspunten: 
  
I. er moet steeds een voorstudie gebeuren waarbij een gevelplan wordt opgesteld met 

aanduiding van al de steensoorten en waarbij de te vervangen zones indicatief worden 
aangeduid. 

II. We gaan er in principe van uit dat voor vervanging van natuursteen, in vlak werk,  steeds 
geopteerd wordt voor de originele steensoort. Voor functionele elementen kan men 
kiezen voor verantwoorde afwijkingen hierop, die men dan ook motiveert. De aard van de 
vervangsteen dient wel op voorhand vastgelegd. 

III. Slechts indien tijdens de uitvoering zou blijken dat deze niet meer beschikbaar is, kan 
een alternatief worden voorgesteld op basis van voldoende technische gegevens en 
praktijkervaring.  

 
 

 
 

Figuur 3: Gevelplan Sint-Michielskerk te Leuven met aanduiding steensoorten 
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5. Vervolg 
   
De gemaakte afspraken werden intern binnen het agentschap Onroerend Erfgoed 
gehonoreerd op de disciplinevergadering monumenten van januari 2012, in aanwezigheid 
van alle erfgoedconsulenten monumenten van het agentschap Onroerend Erfgoed en ook 
op het overleg van de 5 provinciale erfgoedcoördinatoren. 
De praktijkvertolking zal zich echter moeten bewijzen in de advisering van de 
erfgoedconsulenten en via sensibiliseringsacties zoals deze studiedag. De wijziging in de 
bestekken zal zich maar geleidelijk vertalen in de nieuw ingediende dossiers, want 
ondertussen zijn er nog vele ingediende of pas aanbestede restauratiedossiers die nog niet 
van deze nieuwe visie vertrekken. 
De eerste wijzigingen ten goede deden zich wel al voor. Bij een zeer groot restauratiedossier 
in het Gentse was er in het goedgekeurde bestek voorzien om de aanwezige Balegemse 
steen te vervangen door een nieuwe Spaanse variant (San Louissteen), omdat men bij 
opstellen van het bestek er van uitging dat er onvoldoende kwalitatieve Balegemse steen 
voorhanden was voor de noodzakelijke vervangingen. In april 2012 vroeg de opdrachtgever 
en de architect ons de toelating om het goedgekeurde en reeds aanbesteedde bestek te 
wijzigingen en toch de vervangingen door Balegemsteen te laten gebeuren, hierbij 
verwijzend naar de verhoogde productie van Balegem en het overleg van december 2011. 
Er zouden zelfs geen prijsconsequenties verbonden zijn aan deze wijziging. Conform de 
bepalingen in het restauratiepremiebesluit werd deze wijziging dan ook aanvaard en 
bevestigd. 
We zijn er dan ook van overtuigd dat de ingeslagen weg, op termijn, een sterk inperkend 
effect zal hebben op de invoer van vreermde vervangstenen. 
 
 
6. Uitsmijter – IJzerzandsteen 
 

 
 

Figuur 4: Detail ijzerzandsteen in Maagdentoren te Scherpenheuvel-Zichem 
 
 
Ook ijzerzandsteen is zo’n problematische steensoort. Er zijn honderden gebouwen met  
ijzerzandsteen gebouwd, maar de beschikbaarheid van vervangsteen is heel beperkt. De 
toegepaste steen blijkt echter veelal van een minderwaardige kwaliteit geweest te zijn. 
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Slechts 2 aannemers hebben een voorraad van ijzerzandsteen en op dit moment wordt hij 
niet meer gedolven, alhoewel er in het verleden tientallen groeven geweest zijn in een zone  
van Leuven over Aarschot tot achter Diest. Onze erfgoedonderzoeker Thomas 
Vandendriessche heeft reeds revelerend archiefonderzoek gedaan naar deze groeven, en 
kortelings zal hierover een publicatie verschijnen. Het idee rees dat er eigenlijk zou moeten 
getracht worden om ook deze steen opnieuw te delven om de restauratiemarkt te 
bevoorraden. Op vraag van het agentschap ALBON heeft Onroerend Erfgoed een 
inschatting gemaakt naar de mogelijke nood van vervangsteen. ALBON startte met 
proefboringen, en op dit moment zijn de analyses lopende van de monsters. Zodra we een 
geschikte locatie vinden met kwalitatief goede steen, gaan we nog een systeem moeten 
uitwerken hoe we de steen terug kunnen delven. Er wordt daarbij gedacht aan de werkwijze 
van Gobertange-steen waar slechts enkele weken per jaar effectief gedolven wordt, en men 
voldoende steen bovenhaalt om een heel jaar mee verder te kunnen. 
Anderzijds zijn er ook gesprekken geweest met het agentschap Wegen en Verkeer om bij 
grote wegenisgraafwerken de vrijgekomen ijzerzandsteen apart te houden en beschikbaar te 
stellen voor restauratiewerken. Tot op heden is dit echter nog niet succesvol kunnen 
toegepast worden, omwille van diverse practische zaken, zoals wie de voorraad moet 
beheren.  
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PRESTATIECRITERIA VOOR NATUURSTEEN 
 

Yves Vanhellemont, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het 
Bouwbedrijf (WTCB) 

 
 
1. Abstract 
 
Als eigenaar, beheerder of restaurator van een gebouw, wensen we dat ons gebouw voor zo 
lang mogelijk in goede gezondheid blijft, en dat we onderhoudswerken tot een minimum 
kunnen beperken. De ‘duurzaamheid’ van een materiaal, dus ook natuursteen, dient zo 
hoog mogelijk te zijn. Doorgaans kunnen we op deze technische vraagstelling wel een 
adequaat antwoord formuleren, dankzij decennialange ervaringen met nationale en, sinds 
kort, Europese normalisatie omtrent natuursteen in gebouwen. Maar jammer genoeg botst 
dit bij restauraties vaak met restauratiedeontologie en/of met de esthetiek van een gebouw. 
We dienen dan een gezonde dosis pragmatisme aan de dag te leggen om tot een oplossing 
te komen die voor iedere betrokken partij in een restauratieproces aanvaardbaar is. In deze 
bijdrage gaan we in op de prestatie-eisen van natuursteen, maar ook alles wat daar omheen 
hangt om een voldoende kwaliteitsborging voor een restauratieproces te bekomen. Waar we 
niet op ingaan (maar het is toch wel belangrijk om het te melden): welke criteria dienen we te 
hanteren in verband met de interactieve van een natuursteen in relatie tot de andere 
materialen in een metselwerk? Een belangrijke vraag, die niet eenvoudig te beantwoorden is 
en buiten het bestek van deze bijdrage valt. 
 
 
2. Inleiding 
 
Het gebruik van natuursteen in gebouwen is van oudsher ingeburgerd. Voor de meest 
diverse toepassingen werd natuursteen gebruikt, gezien de esthetiek, en niet te vergeten, 
omwille van de technische kwaliteiten van behoorlijk wat natuursteensoorten, die vaak de 
kwaliteiten van de toenmalige, door mensen geproduceerde, steenachtige bouwmaterialen 
overtroffen. En de rijkdom aan natuursteentoepassingen is groot [1].  
Ondertussen is er wel één en ander veranderd. De eisen die aan gebouwen worden gesteld 
zijn ondertussen behoorlijk toegenomen. De tolerantie voor allerhande schade- of 
verweringsfenomenen neemt af, en ook de omgevingsomstandigheden zijn veranderd: een 
steen die niet goed bestand is tegen zure regen, kon drie eeuwen geleden goed toegepast 
worden, terwijl dat in de loop van de 20e eeuw helemaal niet meer het geval was. En 
ondertussen is het probleem van de zure regen alweer tot aanvaardbaarder properties 
teruggebracht, dus je kan stilaan weer het risico nemen.  
Nu al gedetailleerde uitspraken doen over hetgeen in de toekomst zal gebeuren, lijkt 
momenteel eerder op koffiedik kijken. Wordt het klimaat natter? Droger? Kouder? Warmer? 
Vochtiger? Al deze factoren hebben een potentiële impact op fundamentele 
verweringsfenomenen van natuursteen (vorst-dooi cycli, thermische schokken, hydratatie- of 
kristallisatieschade door zouten, ...). In dit kluwen dient een restauratieprofessioneel zijn weg 
te vinden, om een goede natuursteenrestauratie uit te voeren, die dan nog zo lang mogelijk 
moet meegaan, én democratisch geprijsd is. Gelukkig is er de zeer expliciete en behoorlijk 
algemeen aanvaarde weg van de natuursteennormen. 
 
 
3.Testmethodes voor natuursteen – normen 
 
Al decennialang bestaan er allerhande normen voor het testen van de prestaties van 
natuursteen. Een overzicht van normen die in België werden toegepast, kan men vinden in 
Technische Voorlichting 205, over natuursteen, van het WTCB [2]. Het laatste decennium 
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zijn deze in Europa gradueel vervangen door normen die overal in Europa van toepassing 
zouden moeten zijn. En dat is een hele opluchting voor natuursteenverdelers. Zo zal een 
Franse steenleverancier niet langer verplicht zijn om zijn steen volgens Belgische normen te 
laten testen, om voet aan de grond te krijgen op de Belgische markt. Zijn Franse testrapport 
is nu ook netjes geldig in België, Nederland, Duitsland, ... En dat heeft zeker als gevolg 
gehad dat we nu meer bruikbare natuursteenrapporten zien opduiken. Zonder meer een 
gunstige evolutie. 
 
Hierna volgt een overzicht van de veelheid aan testen die bestaan voor natuursteen. Ze zijn 
overgenomen uit de Technische Voorlichting 228 ‘Natuursteen’ van het WTCB. Deze is door 
iedereen gratis te consulteren op de website van het WTCB [3] (www.wtcb.be door het 
invullen van de zoekterm ‘TV 228’ in het zoekvenster bovenaan het scherm). 
 
Er worden drie types van proeven onderscheiden: 
• Karakteriseringsproeven, of identificatieproeven. Deze proeven testen de intrinsieke 

eigenschappen van het materiaal, en ze worden, zoals de naam reeds laat vermoeden, 
ondermeer gebruikt om stenen mee te karakteriseren.  Een soort van vingerafdruk. Ze 
zijn (tegenwoordig althans!) niet meer direct te beschouwen als een kwaliteitstest. Ze 
hebben hun nut om de continuiteit van de kwaliteit van de steen te testen. In principe zijn 
prestatieproeven en duurzaamheidsproeven (zie verder ) ook te gebruiken als 
karakterisatieproeven. Door het feit dat deze twee laatste complexere proeven zijn, 
worden ze doorgaans toch niet als identificatieproef gehanteerd (een identificatieproef 
dient een relatief eenvoudige en snel uit te voeren proef zijn). 

• Prestatieproeven. Deze testen de prestaties van de natuursteen. Nu is het zo dat de 
groep van karakteriseringsproeven ook wel proeven bevat die wel als prestatieproeven 
kunnen beschouwen, de scheidingslijn tussen beide is helemaal niet zo scherp. Zo zal 
voor een massief metselwerk de druksterkte wel degelijk een belangrijk criterium zijn, 
maar dit wordt tegenwoordig toch als een identificatieproef beschouwd. Het is een uiting 
van hoe natuursteen tegenwoordig wordt gebruikt: van een constructief en/of esthetisch 
materiaal in het verleden, heeft het tegenwoordig vooral een esthetische betekenis 
gekregen. 

• Duurzaamheidsproeven. Deze proeven worden als de belangrijkste beschouwd. Ze 
geven aan wat we van de steen mogen verwachten, in functie van de tijd: zal de initiële 
prestatie van de steen ook na een periode van veroudering van kracht blijven? 

 
Voor elk van deze types geven we een opsomming van individuele proeven (dit zijn niet alle 
genormaliseerde natuursteenproeven!): 
 
Karakteriserings- of identificatieproeven: 
• Petrografische analyse (EN 12407): mineralogie en microstructuur,  
• Schijnbare volumieke massa (EN 1936) 
• Open porositeit (EN 1936) 
• Waterabsorptie door capillareit (EN 1925) 
• Waterabsorptie door onderdompeling onder atmosferische druk (EN 13755) 
• Druksterkte (EN 1926) 
• Buigsterkte (EN 12372) 
• Dynamische elasticiteismodulus (EN 14146) 
• Geluidssnelheid (EN 14579) 
• Thermische uitzettingscoëfficiënt (EN 14581) 
 
Prestatieproeven: 
• Verankeringsweerstand (13364) – relevant voor dunne gevelbekledingen. Er wordt 

gemeten bij welke kracht het deuvelgat (waarin het anker zich bevindt) zal breken. 

http://www.wtcb.be/�
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Functie van het type steen, de grootte van de panelen, maar tevens de dikte van de 
panelen en de positie van het deuvelgat. 

• Bezwijkenergie (mechanische schok) bij gevelbekleding (EOTA technical report TR001) – 
weerstand tegen breken bij inslag van een ‘zacht’ lichaam. Vooral relevant voor de 
benedenste niveaus van gevelbekledingen. Niet enkel een intrinsieke eigenschap van de 
steen, maar ook afhankelijk van de grootte en dikte van de bekleding. 

• Bezwijkenergie (mechanische schok) bij vloerbekleding (EN 14158) – weerstand tegen 
breken bij inslag van een ‘hard’ lichaam (een stalen bol met een massa van 1 kg), die 
vanop verschillende hoogtes boven de tegel wordt losgelaten.  

• Gevoeligheid voor externe vlekvorming (EN ISO 10545-14) – gevoeligheid voor vlekke 
tengevolge van het invreten van zure producten, of het indringen van bijvoorbeeld vet in 
de poriën van de steen. Bijvoorbeeld relevant voor keukenwerkbladen. 

• Gevoeligheid voor interne vlekvorming (EN 14066). Het gaat voor vlekvorming die uitgaat 
van de steen zelf. Bijvoorbeeld oxidatie van pyriet, of vlekken tengevolge van de oxidatie 
van organisch materiaal in de steen (bijvoorbeeld door inwerking van de alkalische 
bestanddelen van mortels). 

• Slipweerstand (EN 14231) – gladheid van vloeren. De proef beschrijft de SRT-meting (die 
al langer in gebruik is in de wegenbouw). Vloeren met waarden lager als 35 hebben een 
hoog tot matig sliprisico,  indien de SRT-waarde hoger is als 35 dan spreken we van een 
laag tot zer laag sliprisico.  

 
Duurzaamheidsproeven: 
• Vorstbestendigheid (Belgische norm NBN B 27-009) – test ter bepaling van de inwerking 

van vorst op natte steen. Zeer breed toepassingsdomein, voor alle 
natuursteentoepassingen in buitenklimaat. 

• Vorstbestendigheid (Europese norm EN 12371)  
• Gecombineerde werking van vorst en zouten (prENV 12390-9) – dit soort van verwering 

is agressiever dan vorst of zoutkristallisatie apart. Vooral relevant voor bestrating en 
elementen die in contact met de grond staan (traptreden, plinten, ...) 

• Zoutkristallisatie (EN 12370) – meer specifiek kristallisatie met natriumsulfaat.  
• Slijtsterkte (Belgische norm, Amslerproef, NBN B15-223) – het gaat hier om de 

zogenaamde secundaire slijtage voor vloerbedekkingen. Dit is de slijtage die op lange 
termijn optreedt (massaverlies door slijtage). De primaire slijtage (bijvoorbeeld het dof 
worden van gepolijste oppervlakken, of net omgekeerd, het te glad worden van 
oorspronkelijk stroeve oppervlakken) wordt hierdoor niet gemeten. 

• Slijtsterkte (Europese norm, Caponproef, EN 14157, EN 1341, EN 1342, EN 1343) – ook 
hier weer enkel de secundaire slijtage. 

• Weerstand tegen thermische schokken (EN 14066) – de thermische schok waarvan 
sprake heeft betrekking op zeer snelle afkoeling van een materiaal (bijvoorbeeld intense 
regenval op een bezonde gevel) of zeer snelle verhitting (het plaatsen van een hete 
kookpot op een stenen werkblad). Het gaat hier niet om vorst. 

• Weerstand tegen veroudering door zwaveldioxide en vocht (EN 13919) – dit heeft 
betrekking op zure regen. 
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Figuur 1: Kromtrekken van dunne marmeren platen is een gevolg van intergranulaire 
ontbinding die een gevolg kan zijn van thermische schokken. 
 
 
Het moge duidelijk zijn dat niet alle proeven relevant zijn voor bepaalde toepassingen voor 
natuursteen. Een steen die binnen in een gebouw wordt gebruikt, hoeft doorgaans niet 
getest te worden voor vorst-dooi cycli. Een materiaal in een gevel hoeft niet getest te worden 
voor mechanische slijtage). Het testen van de weerstand tegen thermische schokken is 
vooral van belang voor dunne gevelelementen.  
 
In de volgende tabel wordt dit opgelijst. De tabel is overgenomen uit [3]. Het is een zeer 
algemene tabel, en er zijn tal van toepassingen waar de proeven uit deze tabel aangevuld 
dienen te worden met andere testen. Het kan voor veel gevallen bijvoorbeeld toch nodig zijn 
dat een dunne gevelbekleding, voor binnentoepassing, toch op schokbestendigheid wordt 
getest, indien het om een ruimte gaat waar vandalisme mogelijk is (doorgangen in 
metrostations bijvoorbeeld). 
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Toepassing voorbeeld Prestatieproef Duurzaamheidsproef 
Buiten: bestrating 
voor indivisueel of 
collectief intens 
gebruik 

Straatstenen, 
boordstenen, 
tegels 

Vlekgevoeligheid 
Mechanische schokken 
slipweerstand 

Vorstbestendigheid 
Slijtsterkte 
Weerstand tegen SO2 
en vocht 

Buiten: elementen 
in contact met de 
grond 

Ondermuren, 
sokkels 

- Vorstbestendigheid 
Weerstand tegen SO2 
en vocht 

Buiten: opgaande, 
niet-verticale 
delen 

Dekstenen, 
kroonlijsten, 
vensterdorpels 

- Vorstbestendigheid 
Weerstand tegen SO2 
en vocht 

Buiten: massieve 
(ongeventileerde) 
gevelmuren 

Breuksteen, 
metselblokken 

- Vorstbestendigheid 
Weerstand tegen SO2 
en vocht 

Buiten: dunne 
(geventileerde) 
gevelmuren 

Verankerde platen Verankeringsweerstand Vorstbestendigheid 
Thermische schok 
Weerstand tegen SO2 
en vocht 

Binnen: 
vloerbedekkingen 
voor individueel 
of collectief intens 
gebruik 

Tegels, platen Vlekgevoeligheid 
Mechanische schokken 
slipweerstand 

Slijtsterkte  

muurbekleding Modulaire platen - - 
Massief 
metselwerk 

Breuksteen, 
metselblokken 

- - 

Bladen Vensterbladen, 
keukenwerkbladen 

Vlekgevoeligheid - 

 
Het is duidelijk dat er in de huidige bouwpraktijk een verschuiving in toepassing van 
natuursteen heeft plaatsgevonden. Waar vroeger natuursteen ook in constructieve 
toepassingen werden toegepast (dragende elementen), waarvoor de druksterkte een 
relevante parameter was, is die druksterkte nu geëvolueerd naar een karateriseringsproef. 
Natuursteen wordt in hedendaagse gebouwen immers niet meer (of nauwelijks) als 
constructief materiaal toegepast, behalve bij restauratiewerken. Het feit dat 
vlekbestendigheidsproeven als prestatieproeven zijn opgenomen, zijn een illustratie van het 
feit dat natuursteen inmiddels ook een zeer belangrijke esthetische dimensie heeft. 
 
Heel wat van deze testresultaten kan in de vakliteratuur worden gevonden, zie ondermeer 
[2,3,4]. Er wordt evenwel tegenwoordig een dermate grote diversiteit aan natuursteen 
aangeboden op de markt, dat niet van al deze materialen testresultaten beschikbaar zijn. 
Het is uiteindelijk altijd de toeleverancier die de materiaaltesten dient aan te vragen, en vaak 
gebeurt dit helemaal niet. 
 
Belangrijk om te expliciteren is dat de representativiteit van de testresultaten afhangt van de 
representativiteit van de aangeleverde testmaterialen. De resultaten zijn in principe enkel 
geldig voor de geteste monsters. En de representativiteit hiervan is voor een groot deel de 
verantwoordelijkheid van de toeleverancier van de testresultaten.  
  



- 6 - 
 

4. Criteria volgens deze normen 
 
4.1. Hoe de testresultaten beoordelen? 
 
Het uitvoeren van een proef is één zaak, maar hoe moet je dit nu interpreteren? Hiervoor 
zijn er prestatiecriteria opgesteld, die aangeven of een natuursteen al dan niet gebruikt kan 
worden voor een bepaalde toepassin. Een voorbeeld van een behoorlijk gedetailleerde 
prestatie-eisentabel,  bestaat er voor de vorstproef. Voor België hebben we de volgende 
criteria: 
 
 Methode 
Toepassing  Belgische proef 

NBN B 27-009 
(mm Hg) (opmerking 1) 

Europese proef 
NBN EN 12371 
(aantal cycli) (opmerking 2) 

Bestrating en vloerbedekking 650 140 
Elementen in contact met de 
grond 

650 140 

Opgaande, niet verticale 
delen of delen die uit het 
gevelvlak springen 

600 84 

Massief (verticaal) 
metselwerk 

500 70 

Dunne geventileerde 
gevelbekleding 

400 12 

Opmerking 1: de geteste steen moet voldoen aan de proef (vast aantal vorst-dooi cycli 
in welgedefinieerde omstandigheden), waarbij de proefstukken bij aanvang van de 
proef werden geïmpregneerd met water bij de aangegeven onderdruk. 
Opmerking 2: De geteste steen moet voldoen aan het vermelde aantal cycli. 
Aangezien de huidige ervaring met de Europese methode nog beperkt is, dient men 
het hier aangegeven aantal cycli als indicatief te beschouwen. Het zou in de toekomst 
nog kunnen wijzigen. 
 
 
De partijen die betrokken zijn bij het bouw/restauratieproces (architect/bouwheer) dienen, op 
basis van de lijsten van minimum-criteria die bestaan voor natuursteen, aan te geven 
waaraan de gebruikte materialen dienen te voldoen. Vervolgens zal er dan, op basis van 
deze minimum-eisen, op zoek gegaan worden naar materialen die aan deze eisen voldoen, 
en die ook voldoen aan de esthetiek die de ontwerper voor ogen heeft. De uiteindelijke 
keuze van de natuursteen zal dan een compromis zijn tussen de wensen met betrekking tot 
de esthetiek van de steen, en zijn technische eigenschappen (die in principe consulteerbaar 
zijn in de technische fiches van de steen; of die getest moeten worden indien dit nog niet 
eerder werd gedaan). 
 
We dienen ons te realiseren dat een deel van deze criteria kunnen verschillen van land tot 
land, en soms zelfs van regio tot regio. Voor de vorstbestendigheid is dat natuurlijk heel 
eenvoudig te begrijpen: het klimaat varieert van droog tot nat, en van koud tot iets minder 
koud in Europa. De vereisten betreffende vorstweerstand zijn vanzelfsprekend anders in 
Barcelona en Berlijn. En die verschillen zijn er trouwens niet alleen omwille van het 
verschillende klimaat.   
 
Het is ook belangrijk om op te merken dat die criteria ‘referentiepunten’ vormen in een 
continuum van materiaaleigenschappen. Dat klinkt abstract, maar het kan geïllustreerd 
worden aan de hand van een voorbeeld. Een natuursteen die in een verticaal massief 
metselwerk wordt gebruikt, die moet volgens de Belgische criteria 70 vorst-dooi cycli kunnen 
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verdragen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat een steen die ‘maar’ 69 cycli haalt plots totaal 
ongeschikt zou zijn voor deze toepassing zou zijn. Deze laatste steen zou eerdere gewoon 
iets sneller degraderen. Maar de gemeten 69 cycli zijn ook gemiddelden. Op 
steeneigenschappen zit nu eenmaal wat statistische spreiding. Ongetwijfeld zullen er dus 
blokken van de ‘slechte’ steen zijn die beter scoren dan bepaalde blokken van de ‘goede’ 
steen. Maar grenzen dienen uiteindelijk wel getrokken te worden, hoe arbitrair dat ook moge 
klinken.  
 
 

 
Figuur 2: Proefopstelling buiten, ter callibratie van versnelde verouderingsproeven 

 
 
4.2. Enige nuancering 
 
Moeten we die criteria dan maar helemaal wegrelativeren? Dat is natuurlijk niet de 
bedoeling. Ondanks een kleine mate van arbitrariteit zijn ze een bepaalde richtwaarde. En 
bij juridische conflicten of verzekeringen zijn dit waarden die als onmisbaar worden geacht 
voor een goede beoordeling van een schadegeval. Rechters of verzekeringsexperts vellen 
immers geen oordeel op basis van een vaag criterium. De boodschap zou hier duidelijk 
moeten zijn, zeker in eerste instantie: als er een nieuw steenmateriaal wordt gekozen, ter 
vervanging van een oude steen, dan zouden deze criteria, voorzover ze beschikbaar zijn, 
rigoureus opgevolgd moeten worden. Als er een materiaal wordt gekozen dat sowieso geen 
uitstaans heeft met de historische materialen, waarom zou je dan het risico nemen om toch 
inferieur steenmateriaal te kiezen? In hetgeen volgt zullen bij deze bemerking toch een 
aantal kanttekeningen worden gemaakt. De werkelijkheid is subtieler dan deze strakke regel. 
En dat is zeker het geval indien omwillen van cultuurhistorische of esthetische redenen toch 
naar een zogenaamd ‘inferieurder’ materiaal wordt overgegaan, zelfs al is het een ‘niet-
authentiek vervangmateriaal’.  
 
Deze criteria zijn een vereenvoudiging van de architecturale context waarin een materiaal 
zich bevindt. Het is immers best mogelijk dat een iets gevoeliger steen perfect toepasbaar is 
in een gevel, indien deze goed beschermd is door een voldoende overstekende kroonlijst, 
vensterbank, in een galerij, of indien de steen zich bevindt in een gevel die niet blootstaat 
aan slagregen, een oostelijk georiënteerde gevel bijvoorbeeld. In die zin blijven oudere 
criteria (vaak ervaringscriteria), die in principe niet meer in voege zijn, toch een waardevolle 
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bron van informatie. We denken dan bijvoorbeeld aan de Technische voorlichting 80 van het 
WTCB [4], of de nog steeds actuele publicaties van Camerman uit de jaren 1950 [5,6]. 
 
Een laatste bemerking bij deze criteria is, dat ze niet als ‘karikaturaal’ mogen worden 
voorgesteld Een tactiek die vooral wordt toegepast door personen of instanties die 
(Europese) normering niet echt genegen zijn. Ooit werd bijvoorbeeld de vraag gesteld dat 70 
vorst-dooi cycli toch niet als voldoende kan worden beschouwd, indien men een steen in een 
gevel wil gebruiken. Want, zo luidde de redenering, in het echt heb je per jaar toch 
gemakkelijk in de orde van een tiental van dergelijke cycli? Dus zo’n steen zou dan na een 
7-tal jaren kapot vriezen, en dat is toch onaanvaardbaar snel? Zo eenvoudig is het natuurlijk 
niet. De hierboven voorgestelde proeven zijn versnelde proeven. Bij de vorstproef wordt er 
een vochtgehalte in het materiaal gecreëerd die in werkelijkheid, in normale 
omstandigheden, niet wordt behaald. Een verouderingsproef dient nu eenmaal versneld te 
zijn, anders kan er niet op korte termijn een advies worden gegeven of de steen bruikbaar is 
of niet. 
 
 
5. Testrapporten 
 
Voor het kunnen toetsen van natuursteen aan deze criteria, is het uiteraard wel nodig dat de 
stenen getest worden. Doorgaans heeft een in de handel zijnde natuursteen al wel 
dergelijke testen ondergaan, en zijn de resultaten ervan consulteerbaar in de technische 
documentatie van de steen. En dergelijke rapporten, die overal in Europa volgens dezelfde 
testprocedure worden geproduceerd, kunnen dan getoetst worden aan de locale criteria. 
Indien deze informatie nog niet beschikbaar is, dan is een test en bijkomend rapport 
onmisbaar om een oordeelkundige keuze voor de natuursteen te maken. Dat ontslaat ons 
evenwel niet van onze verantwoordelijkheid om die rapporten, waarvan we doorgaans 
kunnen aannemen dat ze vakkundig zijn opgesteld, toch met een kritisch oog te bekijken.  
 
Klopt het eigenlijk wel wat in die rapporten staat? De meting zélf, die kunnen we natuurlijk 
helemaal niet meer controleren. Maar de conclusie in dergelijke rapporten, die kunnen we 
wél controleren als de meetresultaten ook beschikbaar zijn. Er bestaan gevallen van 
(gecertificeerde!) laboratoria waar de verkeerde conclusies worden getrokken uit de 
meetresultaten.  
 
Iets wat een lichte aanleiding tot argwaan kan geven is de ouderdom van een rapport. Met 
de huidige rapporten speelt dat probleem wat minder, omdat de Europese normering nog 
relatief kort in voege is. Maar voor de toekomst is het toch wel belangrijk dat er over wordt 
gewaakt dat de gebruikte meetresultaten niet te oud zijn. De kwaliteit van een steen in een 
steengroeve is niet constant. Bij het ontginnen van groeves begint men voortdurend op 
nieuwe steenbanken te werken. En het is niet noodzakelijk zo dat twee stenen uit dezelfde 
groeven, op 100 meter van elkaar, dezelfde eigenschappen hebben.  
 
De inhomogeniteit van natuursteen, die inherent is aan dat materiaal, wordt nog belangrijker 
bij een aantal lokale natuurstenen die in kleinere blokken in de grond voorkomen (steen van 
Balegem is een bekend voorbeeld), is dat probleem nog belangrijker: het inwendige van zo’n 
steenknol heeft heel andere eigenschappen als het uitwendige deel ervan. 
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Figuur 3: Dat steen die als ‘brokken’ wordt ontgonnen (links, steen van Balegem), behoorlijk 
inhomogeen is, dat wordt nogal goed aanvaard. Maar ook mooie grote uitgebreide banken 
(rechts) vertonen inhomogeniteiten, en die kunnen belangrijk zijn, alhoewel dat niet 
noodzakelijk het geval is 
 
 
Het Belgische systeem van Technische Goedkeuringen (een lijst hiervan is te vinden op 
www.butgb.be), waarbij een onafhankelijk orgaan met regelmatige tussenpozen monsters 
gaat nemen bij de leveranciers of fabrikanten, en ze vervolgens laat testen, is in die zin een 
behoorlijke hulp om een constante steenkwaliteit te leveren, over de jaren heen. Maar ook 
zonder zo’n Technische Goedkeuring kan de aannemer of architect op eigen initiatief een 
controle laten uitvoeren. We gaan hier later op in. 
 
 
6. Benaming van natuursteen 
 
Natuurstenen zijn vaak onder verschillende namen bekend. Die namen kunnen bijvoorbeeld 
slaan op de groeve, maar tevens zien we heel inventieve commerciële benamingen om 
steen aan de man te brengen. De petrografische analyse, zoals ze bij de identificatieproeven 
wordt aangegeven, is een wetenschappelijke methode om de mineralogische samenstelling 
en de micro- en macrostructuur van een steen weer te geven, maar in de praktijk hanteren 
we toch vooral de commerciële benamingen. Ook hier zijn er aandachtspunten die ons er 
toch toe leiden om waakzaam te blijven. 
• Het komt voor dat een ondernemer meerdere groeves in zijn beheer heeft, en de stenen 

eruit vaak als ‘inwisselbaar‘ beschouwt. Met soms als gevolg dat een steen uit een 
bepaalde groeve wordt geleverd, maar toch onder een de naam van een andere groeve 
gecommercialiseerd wordt, omdat nu eenmaal die ‘andere’ steen werd gevraagd. Indien 
de verschillende stenen macroscopisch op mekaar lijken, is de kans dat dit gebeurt niet 
denkbeeldig. Maar zoals genoegzaam bekend is, kan het gedrag van een steen niet 
direct uit het macroscopische uitzicht worden afgeleid. Zo is het mogelijk dat een steen 
gekozen wordt op basis van een proefrapport, en dat vervolgens een andere steen, met 
dezelfde naam, geleverd wordt. Niet dat dit schering en inslag is, verre van, maar vaak is 
een kwaliteitscontrole op werf toch geen overbodige luxe. We gaan hier verder op in.  

• Er wordt maar al te vaak een vereenvoudiging van natuursteennamen gemaakt. Het 
allerbekendse voorbeeld was, en is helaas nog steeds zo, de verschillende Massangis-
variëteiten. Deze steen komt nogal eens in een kwaad daglicht te staan, omdat hij het 
gevelbeeld van onze monumenten zou ‘vervlakken’. Daar kan die steen uiteraard niks 
aan doen, maar dat ligt bij het al voorschrijf- en gebruiksgedrag van restauratoren. Wat 
we helaas wel zien is dat al te vaak de variëteiten ‘roche jaune’, ‘roche jaune-claire’ en 
‘roche claire’ op een hoopje worden gegooid [7]. Die verschillende variëteiten worden als 
een esthetische aanduiding gezien, waar je vrij in mag schipperen. En dat is uiteraard 
niet zo. Die aanduidingen zijn essentieel om de steenkwaliteit aan te duiden. Een 
gelijkaardig verhaal geldt trouwens voor de Anstrude-steen (‘roche jaune’, ‘roche jaune-
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claire’, ‘roche claire’, ‘blanc’) en de steen van Euville (‘construction’ versus ‘marbrier’), en 
anderen. 

 
 

  
Figuur 4: Zeer verschillende gedrag van Massangis-steen: links schade aan massangis 
roche claire, enkele jaren na restauratie. Rechts een Massangis roche jaune, die na meer 
dan een halve eeuw nog intact is 
 
 
7. Kwaliteitsborging in de ontwerpfase 
 
Een eerste stap is om een vervangmateriaal te kiezen, en dat zal gebeuren op basis van 
argumenten met betrekking tot esthetiek en cultuurhistorische argumenten. Een volgende 
stap is dan om na te gaan of deze steen geschikt is voor de toepassing in het gebouw, 
waarna uiteindelijk de uitvoering gebeurt. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een natuursteen dient een bepaalde functie te vervullen in 
het gebouw. Welke steen dient er gebruikt te worden? 

Programma van eisen voor de (nog onbekende) natuursteen 
die gebruikt zal worden in het bouw/restauratieproject. 

Lijst van algemeen 
aanvaarde minimum-
eisen, per toepassing 

Minimum eisen die voortvloeien uit de 
studie van goedgeconserveerde materialen 
die nog in het gebouw aanwezig zijn. 

Definitieve keuze voor de natuursteen 

Testrapporten 
(technische fiches) 

Nieuwe testen op de steen (indien geen 
technische fiche beschikbaar) 

Plaatsing van de natuursteen 

Kwaliteitscontrole op werf 
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Tijdens de ontwerpfase krijgen we de onontkoombare keuze tussen enerzijds de optie ‘het 
oorspronkelijke materiaal opnieuw gebruiken’, en anderzijds ‘een ander materiaal 
toepassen’.  
 
 
7.1. Nieuwe, niet-authentieke, vervangmaterialen 
 
Indien er een nieuw materiaal wordt toegepast, dan zijn we toch van mening dat in de eerste 
plaats gebruik gemaakt dient te worden van de algemeen aanvaarde criteria om de 
prestaties van deze steen aan deze criteria te toetsen. 
  
Maar onmiddellijk kunnen we een nuancering invoeren. En daarbij maken we gebruik van 
het feit dat alle materialen in en aan het gebouw al een duurzaamheidstest hebben 
ondergaan. Een duurzaamheidstest die representatiever is naarmate het gebouw ouder is 
en dus meer verweringsfenomenen heeft ondergaan. Zien we een oude steen die nog in 
prima staat is, dan kunnen we met gerust gemoed een nieuwe steen invoegen, zolang die 
nieuwe steen ‘minstens zo goed’ is als de oude (zelfs indien de nieuwe steen niet aan de 
hedendaagse criteria voldoet). De nieuwe steen zal dan zo traag (of trager) dan die oude 
steen verweren, en voor ons is dat dan voldoende. Want we zijn van oordeel dat die oude 
steen het best prima doet. 
 
Het nadeel is natuurlijk dat die oude stenen, die nog in goede staat zijn, dan onderworpen 
moeten worden aan prestatietests. En die zijn destructief... Dus er rijst een nieuwe vraag: 
willen we een goede oude steen opofferen, om een goed vervangmateriaal te zoeken? Dat 
is een vraag die niet algemeen beantwoord kan worden, maar het is zeker zo dat het niet 
steeds evident is om oorspronkelijk goed steenmateriaal op te offeren. 
 
En er dient voor ogen gehouden te worden dat niet elke steen in een gevel zomaar met elke 
andere steen in diezelfde gevel vergeleken kan worden. Stel je voor dat een steen in een 
groot vrij gevelvlak dient vervangen te worden door een nieuwe steen. Dan is het vrij zinloos 
om de minimale vereisten van de vervangsteen te toetsen aan de eigenschappen van een 
oude goede steen, die zich vlak onder een vensterbank bevindt. De blootstelling van beide 
stenen is immers erg verschillend. Differentiatie van blootstelling en functie van een steen is 
erg belangrijk. 
 
Laten we nu teruggaan naar de hedendaagse criteria voor natuursteen. Als we de criterialijst 
bekijken dan valt op dat deze aan de summiere kant is. Hoe beoordelen we dan een 
steenkeuze voor een constructie-element dat we niet eenvoudig in de lijst kunnen 
terugvinden? In het ergste geval kunnen we het worst-case scenario hanteren. Een recente 
vraag ging bijvoorbeeld over het vervangen van natuursteen in een kaaimuur, op het 
gemiddelde niveau van de waterlijn. We kunnen ons voorstellen dat vorstfenomenen zich 
hier zeer sterk kunnen manifesteren, door de hoge vochtbelasting en de blootstelling aan 
sterke afkoeling. Dergelijk geval vinden we niet in de criterialijst terug. Men kan dan 
aanraden om zowat de allerduurzaamste steen te gebruiken die er is. Ofwel dienen we dus 
noodgedwongen een aantal goede stenen in de kaaimuur op te offeren om, volgens de 
hierboven besproken procedure, de minimum vereisten voor een steen in de kaaimuur vast 
te leggen. 
 
 
7.2. Vervanging door dezelfde steensoort als de oorspronkelijke 
 
Hoe zit het dan als je als vervangmateriaal de oorspronkelijke steen wil toepassen? Eerst en 
vooral dient dan de vraag gesteld te worden waarom de steen vervangen moet worden? Is 
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de initieel gekozen steensoort misschien niet goed genoeg? In dat geval kan men, 
allerhande financiële en praktische overwegingen in het achterhoofd houdend, misschien 
toch maar beter kiezen voor een ‘beter’ materiaal als herstelmateriaal? Tenzij men er geen 
gat in ziet om heel regelmatig onderhoud aan het gebouw uit te voeren, en uiteraard op 
voorwaarde dat vallend steenmateriaal geen gevaar kan inhouden voor de veiligheid van het 
gebouw en de voorbijgangers.  
 
Maar het is best mogelijk dat stenen helemaal niet beschadigd raken door inherente slechte 
eigenschappen, maar dat er wat anders aan de hand is. Vandalisme? Een corroderende 
stalen onderstructuur? Vroegere afbraakwerken? Indien de oorspronkelijke steen nog 
beschikbaar is, en die bleek destijds goed te zijn, dan is de keuze gemakkelijk gemaakt, 
toch? Ook hier is het dan zaak om te kijken of de steen die we laten aanvoeren uit de 
groeve, écht nog steeds dezelfde eigenschappen heeft als de steen die er destijds werd 
gebruikt. Je kan dat op de rigoureuze manier doen, door de nieuwe steen een hele testreeks 
te laten doorlopen (indien die rapporten niet beschikbaar zouden zijn bij de groeve zelf). Een 
lichtere versie van deze methode is om een reeks identificatietesten uit te voeren op de 
nieuwe steen. In het ideale geval de totale batterij van de hierboven vermelde reeks, maar 
enkele ervan zou toch wel een minimum moeten zijn. Indien dan blijkt dat de 
karakteriseringsproeven dezelfde resultaten opleveren als diezelfde proeven op de steen in 
het gebouw zelf, dan kan men met een redelijke zekerheid ervan uitgaan dat de 
duurzaamheid van de nieuwe stenen vergelijkbaar zullen zijn met de eigenschappen van de 
oorspronkelijke stenen. Enkel de directe prestatieproeven kunnen volledig uitsluitsel geven 
over de kwaliteit van het materiaal! 
 
 
8. Kwaliteitsborging in de uitvoeringsfase 
 
Indien er op een verantwoorde manier een keuze is gemaakt voor vervangmateriaal voor 
een steen, dan kan men tijdens de werfuitvoering zich beperken tot een controle van het 
aangeleverde materiaal. In principe is het systematisch uitvoeren (of laten uitvoeren) van 
een aantal identificatietesten een goede manier om zicht ervan te verzekeren dat de 
aangeleverde steen echt wel dezelfde is, en dezelfde eigenschappen heeft, als de initieel 
gekozen steen. De ervaring van experten, die vaak een steen op het zicht kunnen 
herkennen, kan daarbij heel nuttig zijn. Soms kan een visuele karakterisering al voldoende 
zijn: een Massangis Roche Jaune is in die zin bijvoorbeeld relatief te onderscheiden van een 
Massangis Roche Claire, zonder dat daar extra proeven voor vereist zijn. Maar ook de 
kennis van experten kan tekortkomingen vertonen, en dat is zeer zeker het geval nu dat in 
principe stenen van overal ter wereld toegepast kunnen worden in België en Nederland. In 
die gevallen blijven laboproeven onmisbaar om een gedegen keuze te maken en een 
kwaliteitsborging te garanderen. 
 
 
9. Conclusie 
 
De normalisatie die sinds een aantal jaren ingang vindt in gans Europa, opent de deur naar 
een diversificatie in het natuursteenbeeld van onze monumenten, en ook tot een gedegen 
keuze van vervangsteen, gebaseerd op zowel esthetische als technische kwaliteiten van de 
steen. In eerste instantie zijn we geneigd om te stellen dat de algemeen aanvaarde 
prestatie-criteria (die van land tot land kunnen verschillen!) als hét referentiepunt moeten 
dienen om een natuursteen te beoordelen. Dat geeft zekerheid, voorzover de opgestelde 
criteria voldoende streng zijn (dat is doorgaans wel het geval). Maar ook hier dient men zich 
te realiseren: ook deze stenen zullen verweren. Maar het zal wellicht aanzienlijk trager gaan, 
in die mate dat het in een mensenleven, of binnen de typische levensduur van een gebouw, 
niet zal opvallen.  In de levensduur die we voor monumenten vooropstellen (en dat is heel 
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wat langer dan hetgeen men voor de typische levensduur van een gebouw rekent) kan dat 
weer wel belangrijk worden. 
Naast de ‘rigiditeit’ van kwantitatieve criteria, is er gelukkig ook nog plaats voor nuancering. 
Algemene criteria zijn per definitie ‘algemeen’. Men kan verantwoorden om in bepaalde 
gevallen deze criteria toch niet te volgen. En historische gebouwen zijn daarvoor het 
toepassingsdomein bij uitstek. Elk oud gebouw is in principe een in-situ proefopstelling, die 
de verwering van materialen test. Het zou dwaas zijn om niet van deze ervaringen gebruik te 
maken om de keuzemethodologie voor natuursteen te verfijnen.  
 
Maar steeds geldt: een kwalitatieve restauratie begint bij een gedegen vooronderzoek, een 
gedegen conceptie van het project, het opstellen van duidelijke criteria waaraan zowel de 
vervangende steen als de samenhang van het metselwerk dienen te voldoen, en een 
kwaliteitsvolle- en gecontroleerde uitvoering. 
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EEN VERALGEMEEND STEENBEELD EN DE WERKELIJKHEID, IN HET 
BIJZONDER VAN TUFSTEEN 
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1. Abstract 
 
Over veel steensoorten die in de bouw gebruikt zijn, is met de loop der jaren een algemeen  
beeld ontstaan. De steen is goed of slecht, weerbestendig of niet. Dergelijke veralgemeende 
steenbeelden bestonden al in de oudheid. Lang niet altijd doet het veralgemeend steenbeeld 
recht aan de daadwerkelijke prestaties van de steen. Een interessant aspect is ook dat het 
oordeel over sommige steensoorten kantelt, wat het gebruik mede beïnvloedt, terwijl de 
steen niet meer of minder weervast was dan voorheen. Zo wordt de laatste jaren nog al 
eens negatief geoordeeld over vulkanische tufsteen. In deze bijdrage wordt kort ingegaan op 
de ontwikkeling van een veralgemeend steenbeeld, en vervolgens ingezoomd op dat van 
vulkanische tufsteen uit de Eifel. Dat is over het algemeen positief, zij het dat de voorkeur 
van Römer over Weiberner / Ettringer tuf en vice versa in de loop der tijd gewisseld is. Dit 
steenbeeld wordt tegen het licht gehouden vanuit het perspectief van de variatie in 
eigenschappen die deze steensoort bij uitstek kenmerkt. 
 
 
2. De ontwikkeling van een veralgemeend steenbeeld 
 
De wens om de juiste, -waarmee met juist dan vaak bedoeld wordt lang meegaand-, steen 
te kiezen bij nieuwbouw of vervanging is al oud en niet elke metselaar, aannemer, 
bouwmeester of architect is ook altijd een deskundig beoordelaar van de redelijker wijs te 
verwachten levensduur van een soort natuursteen. Lokaal en regionaal ontstaat echter wel 
ervaring met diverse steensoorten. Men raadpleegt collega's of vraagbaken. Er ontstaat een 
veralgemeend steenbeeld, dat vervolgens geboekstaafd wordt in termen van deze steen is 
goed, of deze steen is slecht. Dat gebeurt al vroeg, al is het besef dat bouwstenen aan 
degradatie onderhevig zijn dan al enkele eeuwen oud. De Griekse geschiedschrijver 
Herodotos (c. 484 - 425 v. Chr) schrijft al rond 440 v.Chr. in zijn Historiën over zijn bezoek 
aan Egypte: 'daar komen ook zoutkorsten voor waardoor zelfs de piramiden zijn verweerd'. 
Hij koppelt daar nog geen steenadvies aan. Een veralgemeend steenbeeld zou nog enkele 
eeuwen duren. In zijn boek Over de stenen wijdt in Eresbos levende Theophrastus (c. 371 - 
c. 287 v. Chr.) nog geen enkele beschouwing aan bouwstenen (Caley & Richards 1956). 
Enkele eeuwen later, in de 1e eeuw na Christus, doet Plinius de Oudere dat wel als hij in het 
36e en laatste boek van zijn Naturalis historia opmerkt: 'Van de vele stenen die nog resteren 
is tufsteen door zijn geringe duurzaamheid en zachte structuur onbruikbaar voor 
bouwwerken' (Plinius Secundus 77). Plinius lijkt hier overigens zachte kalksteen (vgl. tufkrijt) 
te bedoelen, en geen vulkanische tufsteen. Hij introduceert, zonder het zo te noemen, te 
gelijk verschillende expositieklassen als hij van steensoorten stelt 'Deze makkelijk te 
bewerken steensoorten zijn in een bouwwerk ook bestand tegen belasting, mits ze overdekt 
zijn; ze breken in stukken als ze aan regen, vorst of rijp worden blootgesteld en zijn evenmin 
tegen zeelucht (i.e. zout) bestand', en ook de eerste gedocumenteerde 
beoordelingsmethode: 'Bij steen van twijfelachtige kwaliteit is de oplossing hem 's zomers uit 
de grond te halen en pas in te metselen nadat hij minstens twee jaar aan de 
weersomstandigheden blootgesteld is geweest'. 
 
Na de Romeinse tijd zijn de schriftelijke bronnen schaars, maar een veralgemeend 
steenbeeld blijft bestaan, waarbij het algemene kwaliteitsoordeel versimpeld lijkt te zijn 
geweest tot: goed is de steensoort die Romeinen gebruikten. Zo werd in de Noordelijke 
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Nederlanden de door de Romeinen gebruikte en uit de Duitse Eifel afkomstige Römer tuf op 
grote schaal hergebruikt. Geopperd kan worden dat dit niet zo zeer een kwaliteitsoordeel 
was, maar ingegeven door gebrekkige transportmogelijkheden en daarmee de kosten van 
het gebruik van verse steen. Toch gebeurt hetzelfde in gebieden waar lokaal natuursteen 
beschikbaar is, bijvoorbeeld Chepstow in het Britse Northumberland, maar desondanks 
wordt hier steen uit de verder afgelegen Romeinse ruïnes gebruikt (Eaton 2000). De 
hergebruikte parementsteen is hier ook de drager van prestige en historische continuïteit, 
die met het secundaire gebruik overgaat op de nieuwe gebruiker of bewoner, een concept 
dat meer evident is bij hergebruik van meer kostbare bouwdelen zoals exquise 
marmerkolommen (b.v. in de St.-Pieter in Rome; Bosman 2004). De Middeleeuwse 
bouwrekeningen zoals die van de Dom in Utrecht vermelden wel steensoorten, kosten en 
schippers of steenhouwers, maar verschaffen geen informatie over het beeld dat men van 
die steen had. 
 
Dat verandert na de Middeleeuwen, wanneer bijvoorbeeld Simon Stevin (Brugge, 1548 – 
Den Haag of Leiden, 1620), leraar van Willem van Oranje's zoon Maurits, vanaf 1592 de 
eerste directeur van de Waterstaat en later kwartiermeester van het leger van de Staten-
Generaal (Sarton 1934; fig. 1), in zijn nooit voltooide handboek De Huysbou (geconstrueerd 
door Van den Heuvel (2005)) oordeelt: 'Bentemersteen is de beste, daerna Walschbrabants 
wit arduyn, daerna levendel; maer perpensteen is de slechtste soorte, doch is bequam om in 
de gront te leggen van sware gestichten, want het wast binnen 9 of 10 jaren aen malcander.' 
Hier wordt duidelijk een rijtje gegeven van steensoorten met afnemende duurzaamheid. Van 
de vier genoemde steensoorten is bij de eerste twee duidelijk welke er bedoeld worden, 
Bentheimer zandsteen en witte Belgische steen. De andere twee vergen enige interpretatie. 
De derde steensoort, levendel, zou een verbastering van Avender kunnen zijn, zoals 
gesuggereerd door Hendrik Tolboom. De laatste, perpensteen, is wellicht nog duisterder. 
Haslinghuis & Janse (2005) vermelden weliswaar het lemma perpeyn, zijnde een steen die 
de hele dikte van de muur overspant, maar dit lijkt, gelet op de context van een opsomming 
van steensoorten niet wat Simon Stevin bedoeld heeft. Het aan elkaar groeien van de 
stenen in de grond wordt er ook niet door verklaard. Haslinghuis' toevoeging dat in 1487 116 
voet van deze steen geleverd werd voor de Dom in Utrecht door leveranciers uit Namen, lijkt 
evenmin te duiden op een steensoort die onder vochtige omstandigheden aaneenkit. De 
Mare (2003) meent dat het om een niet nader gespecificeerde, maar harde steensoort gaat. 
Stevins toevoeging dat de steen in de grond, -d.w.z. onder vochtige omstandigheden-, aan 
elkaar groeit, lijkt op iets anders te duiden: tufsteen. Gemalen (Römer) tufsteen, tras, is een 
puzzolaan dat, als toevoeging aan kalkmortels, deze hydraulische, d.w.z. onder water 
hardende, eigenschappen verleent en als zodanig de basis wordt voor de Nederlandse 
historische waterbouwkundige werken. Als we deze interpretatie aannemen, dan staat er het 
volgende rijtje:  Bentheimer zandsteen > witte Belgische steen > Avender steen > tufsteen. 
Een opmerkelijk rijtje, waar ik later op terug zal komen. In ieder geval is in de Noordelijke 
Nederlanden in de Nieuwe Tijd weer een veralgemeend steenbeeld ontstaan, qua type 
vergelijkbaar met dat van de Romein Plinius. 
 
In de loop van de 19e eeuw, -en voortdurend sindsdien-, worden verschillende testmethoden 
voor bouwmaterialen ontwikkeld, variërend van bepaling van de mechanische 
eigenschappen tot bestandheid tegen vorst en zouten (cf. Nijland et al. 2010). Uiteindelijk 
verschijnen overzichten van natuursteen, in termen van druksterkte, duurzaamheids- en 
bewerkingsgetal, bijvoorbeeld in de technische leerboeken van Vrind et al. (1941) en 
Lijdsman (1944). Te gelijker tijd blijven de Stevin rijtjes bestaan. Zo geeft A.L.W.E. van der 
Veen, een Delfts mijningenieur die voor de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 
onderzoek deed naar natuursteen (Quist 2011, Quist & Nijland 2012), een vergelijkbaar rijtje 
van afnemende duurzaamheid (Van der Veen 1924). In de 2e helft van de 20e eeuw groeien 
dergelijke lijstjes verder uit tot technische fiches. Het meest typerende voorbeeld is wellicht 
de jaarlijks aangevulde steekkaartenbiblioteek INSK - Internationale Naturstein Kartei (Müller 
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1993), met de jaarlijks op dvd verschijnende versie van de eveneens Duitse database 
Natural stones worldwide als modernere variant (Börner & Hill 2009). 
 
 

 
 

Figuur 1: Simon Stevin, door een onbekende schilder (Sarton 1934) 
 
 
Op zich zijn fiches met materiaaleigenschappen en een veralgemeend steenbeeld twee 
duidelijk onderscheiden zaken. De fiches dragen echter duidelijk bij tot het steenbeeld. Ze 
doen dat op twee manieren. Allereerst worden de daarin opgenomen eigenschappen vaak 
als algemeen geldend aangenomen door de gebruiker, daarbij voorbijgaand aan de 
geologische variabiliteit die natuursteen vaak kenmerkt. Ik zal daar hieronder op terugkomen 
aan de hand van het rijtje van Stevin en in het bijzonder zijn 'slechtste soorte'. Daarnaast is 
de gedachte dat druksterkte en hardheid een maat zijn voor de levensduur -des te sterker / 
harder, des te duurzamer, een notitie die in termen van hardheid al bij Plinius de Oudere 
(Plinius Secundus 77) voor komt en vanaf eind 19e eeuw duidelijk opgeld doet (Quist 2011)-, 
tot nu nooit helemaal verdwenen. Fiches van een steen met hoge sterkte voeden zo het 
algemene beeld van die steen dat deze duurzaam en derhalve gewenst is. 
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3. Het rijtje van Stevin nader beschouwd 
 
'Bentemersteen is de beste, daerna Walschbrabants wit arduyn, daerna levendel; maer 
perpensteen is de slechtste soorte, doch is bequam om in de gront te leggen van sware 
gestichten, want het wast binnen 9 of 10 jaren aen malcander.' Dat was het rijtje van Stevin. 
Het is niet duidelijk waarop Simon Stevin dit baseerde en roept verschillende vragen op. 
Bentheimer zandsteen werd al vroeg, rond 1200, in het oosten van Nederland gebruikt, en 
werd bij de bouw van de Dom in Utrecht in 1450 geïntroduceerd meer westelijk in Nederland 
en Vlaanderen (e.g. Slinger et al. 1980, Nijland et al. 2007). Het was een gangbare steen in 
de tijd van Stevin. Voor de witte Belgische steen gold dat in de Noordelijke Nederlanden niet 
meer (e.g. Slinger et al. 1980, Van Hees et al. 2005, Nijland et al. 2007), maar de in Brugge 
geboortige Simon Stevin zal zijn oordeel misschien ook op ervaringen in de Zuidelijke 
Nederlanden gebaseerd hebben. Avesne of Avender steen is opmerkelijk, want tot voor kort 
werd deze steen in de Noordelijke Nederlanden amper herkend (Tolboom & Dubelaar 2009); 
kennelijk was het voor Stevin een interessante steen. De perpensteen of tufsteen is dat 
eveneens. Het gebruik van Römer tufsteen uit de Eifel was in de tijd van Simon Stevin al 
lang verleden tijd; wel was in de 15e eeuw een andere tufsteen uit de Eifel, de Weiberner of 
Hoheleie tuf weer in zwang gekomen (Slinger et al. 1980, Nijland & Van Hees 2006, 2013, 
Nijland et al. 2007). 
 
Laten we de beste en slechtste uit dit rijtje nader beschouwen, als eerste de Bentheimer 
zandsteen. Deze zuivere zandsteen is wijd verbreid in Nederland, en ook in Vlaanderen 
gebruikt. Hij bevat amper andere bestanddelen dan kwarts en is als zodanig niet gevoelig 
voor de inwerking van chemicaliën, afgezien van de typerende zwartverkleuring (Nijland et 
al. 2004). De aanzienlijke porositeit (c. 23 vol.%) maakt de steen een ideaal 
oliereservoirgesteente, terwijl deze, gelet op de grootte van de poriën toch bijdraagt aan de 
vorstbestandheid (Nijland et al. 2003). De steen geldt nog steeds algemeen als duurzaam. 
De bewezen duurzaamheid in de praktijk is inderdaad aanzienlijk, zeker als deze afgezet 
wordt tegen de ontwerplevensduur van het beton van de Westerscheldetunnel: 100 jaar 
tegen, om slechts twee voorbeelden te noemen, meer dan 750 jaar (St. Plechelmus, 
Oldenzaal, 1200) en 550 jaar (Dom, Utrecht, 1450). Toch laat ook de Bentheimer zandsteen 
verschillen zien. De gelige, wat ijzerhoudende zandsteen uit Bad Bentheim zelf en de 
(voormalige) groeves ten oosten daarvan laat aan monumenten vaak meer en diepere 
verwering zien dan de romige Bentheimer zandsteen uit het iets westelijker gelegen 
Gildehausen. 
 
Zandstenen in het algemeen gelden vaak als duurzaam, maar het kan ook omgekeerd. De 
Udelfanger zandsteen, uit de Muschelkalk bij het Duitse Trier, in de 19e eeuw in Nederland 
geïntroduceerd als vervangsteen en toen ook veel gebruikt bij nieuwbouw (Nijland et al. 
2012), heeft een kwalijke reputatie, die al teruggaat op de eerder genoemde mijningenieur 
Van der Veen (1920-1923); hij schrijft dat: 'Onschadelijk, doch uitermate slecht. .. Treurig is 
de indruk die men verkrijgt bij een wandeling in de dakgoot. Hoewel de herstelling nog geen 
15 jaar oud is, zijn balustrades, schoorbogen en de figuren daarop diep ingeweerd en in 
poeder veranderd ...'. De steen is inderdaad gevoelig voor selectieve verwering. Ondanks dit 
veralgemeend steenbeeld, in dit geval in negatieve zin, is de steen zo slecht nog niet. 
Gericht onderzoek door Wim Dubelaar en Hendrik Tolboom heeft laten zien dat sommige 
banken zeer wel in aanmerking komen voor toepassing (Dubelaar & Tolboom 2004ab), 
zoals bijvoorbeeld bij de recente restauratie van de laat 19e eeuwse Remonstrantse Kerk 
van Evers en Van der Stok Wzn. in Rotterdam gebeurd is.  
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Figuur 2: Römer tuf in de Lage Landen. Linksboven: St.-Pancraskerk, Castricum (11e, mei 
2008); rechtsboven St.-Laurentiuskerk, Baflo (12e, aug. 2004): linksmidden (boven): restant 
Romaanse Dom van Adelbold, Utrecht (11e, apr. 2006); linksmidden (onder): St. 
Martinuskerk, Warnsveld (11e, apr. 2006); rechtsmidden: Barbarossaruïne, Valkhof, 
Nijmegen (10e, jan. 2008); linksonder: St.-Baafsabdij, Gent (10e, okt. 2008); rechtsonder: 
restant Romeinse castellummuur, Domplein, Utrecht (3e eeuw, okt. 2009) 
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De perpen- of tufsteen heeft duidelijk geen goede reputatie bij Simon Stevin. Het is tenslotte 
de slechtste soorte, slechts goed om in de grond aan elkaar te kitten. Dat is een opmerkelijk 
oordeel. Falsch, quatsch zou men kunnen uitroepen, onder aanhaling van een baaierd van 
voorbeelden: De 11e eeuwse tufsteen torens van bisschop Bernolds St.-Pieterskerk in 
Utrecht werden pas na de grote storm van 1674, dus ruim na de dood van Simon Stevin, 
gesloopt, niet omdat de tufsteen vergaan was maar om deze te verkopen om tot tras te 
vermalen en zo het herstel van de rest van de kerk te bekostigen (Van Hulzen 1985). 
 
Middeleeuwse Römer tuf, niet beschut en aan weer en wind blootgesteld, is ook nu nog 
aanwezig aan vele objecten, variërend van de Utrechtse Bernold kerken tot de Romaanse 
dorpskerken in de Groningen en Oost-Friesland (Fig. 2). In verschillende gevallen had de 
tufsteen in toen bestaande bouwwerken, - ze bestaan immers nu ook nog-, zelfs al een 
eerste leven achter de rug, zoals bijvoorbeeld de in Brugge hergebruikte tuf die afkomstig 
was van het Romeinse fort Oudenburg (Meijns 1994). Het is vooralsnog onduidelijk of Simon 
Stevin zich in zijn oordeel bewust was van het onderscheid tussen de verschillende 
tufsteensoorten, -refereert hij naar Römer of Weiberner / Hoheleie ?-, en de variatie daarin. 
De variatie in materiaaleigenschappen, kan deze aanzienlijk zijn, ook binnen één en 
dezelfde groeve, zoals hieronder zal blijken. 
 
 
4. 'Perpensteen is de slechtste soorte' 
 
De laatste jaren wordt opnieuw nogal eens negatief geoordeeld over tufsteen, in de zin dat 
deze niet al te duurzaam zou zijn. Wat een redelijke duurzaamheid is, wordt vaak buiten 
beschouwing gelaten. De effectieve levensduur van veel hedendaagse bouwmaterialen, -30 
à 50 jaar voor kantoorgebouwen, 75 à 100 jaar voor infrastructuur-, is een orde van grootte 
van 10 minder dan de inmiddels behaalde en nog steeds niet beëindigde levensduur van 
tufsteen aan veel monumenten. In dat licht bezien is de ervaring dat als vervangsteen 
gebruikte Ettringer tuf uit restauraties van begin 20e eeuw of zelfs de Wederopbouw nu weer 
aan vervanging toe is, nog niet eens zo negatief. 
 
Is het algemene steenbeeld van tufsteen altijd negatief geweest ? Dat valt te bezien. In 
tabel 1 wordt een overzicht gegeven van algemene oordelen over tufsteen uit de Eifel vanaf 
het begin van de 19e eeuw. Het blijkt dat het oordeel vaak, maar niet altijd, ronduit positief 
was. Wel is er sprake van duidelijke voorkeur voor de tuffen uit de Riedener caldera 
(Weiberner, Riedener, Beller Backofenstein en later Ettringer), in plaats van de Römer tuf. 
Zo schrijft Hibbert in 1832 in zijn nog steeds zeer lezenswaardige History of the extinct 
volcanos of the basin of Neuwied, on the lower Rhine (Fig. 3): 'The quarrying of the tufa of 
the basin of Neuwied has in modern times much exceeded what was achieved by the 
Romans, by whom this substance, for architectural designs, was in greater demand than 
during the middle ages. At the present day, the chief quarries of tufa are at Gansehals, Bell, 
the valley of the Bruhl, and at Kruft and Plaidt. The tufa of the Gansehals is in great request. 
The little porosity which it displays, when compared with other tufas, its more firm texture, 
and as a consequence, its greater specific gravity and hardness, recommend it for 
architectural purposes ... The tufa of Bruhl, or of Plaidt, is, when compared with that of the 
Gansehals and of Bell, very porous, yet it seems to have been most in demand by the 
Romans for architectural requisitions, although in the present period, it is only used in the 
construction of cottages, or for the manufacture of sainted images. But, while these qualities 
of the tufa of Bruhl, or of Plaidt, are at the present day considered unfavourable to the 
employment of it for architectural purposes ... ' 
 
In de jaren' 80 begint men, niet in de laatste plaats in Duitsland, te twijfelen aan de 
duurzaamheid van tufsteen; hij zou niet tegen de toegenomen luchtvervuiling bestand zijn 
(Weber 1984, Möllenkamp 1996; tabel 1). De associatie met het veronderstelde grote 
Waldsterben dringt zich op. Het geschetste beeld is om verschillende redenen opmerkelijk. 



- 7 - 
 

Tenslotte was het effect van luchtvervuiling op de duurzaamheid van natuursteen al in de 
19e eeuw geconstateerd (b.v. Ansted 1860, Geikie 1860, Julien 1884); dus waarom nu pas 
bij tufsteen ? Kan hij er zo veel langer (beter) tegen ? Eveneens opmerkelijk is dat in 
dezelfde tijd de toenmalige Dombouwmeester Arnold Wolff in zijn voor een groot publiek 
bestemde brochure Gefahr für den Kölner Dom, Bild-Dokumentation zur Verwitterung (1981) 
de Weiberner tuf niet eens noemt. Karin Krause (1985) nuanceert het beeld als ze in haar 
proefschrift over verwering van natuursteen aan de Keulse Dom constateert: 'Der Weiberner 
Tuff ist das wichtigste Baumaterial der romanischen Kirchen in Köln ... An feingliederigen 
Tuff-Bauteilen zeigen sich häufig Schäden infolge immissionsbedingter Salzanreicherung'; 
alleen daar waar sprake is van zoutbelasting (Fig. 4), is de duurzaamheid minder. 
Waarnemingen in Nederland in dezelfde periode onderbouwen de toegenomen verwering 
evenmin (Kramer & Feenstra 1994). 

 
Figuur 3: Titelpagina van Hibbert (1832) 

  



- 8 - 
 

Tabel 1: Overzicht van oordelen over tufsteen uit de Eifel in de 19e en 20e eeuw 
 

1809, Calmelet Weiberner 
/ Beller 

'La distinction de ses variétés les plus dures et les plus grises sont 
en général les plus mauvaises: on emploie celles-ci comme pierres 
de construction surtout dans les étages supérieurs, à cause de leur 
légèreté.´ 

1832, Hibbert Römer 

'The tufa of Bruhl, or of Plaidt, is, when compared with that of the 
Gansehals and of Bell, very porous, yet it seems to have been most 
in demand by the Romans for architectural requisitions, although in 
the present period, it is only used in the construction of cottages, or 
for the manufacture of sainted images. But, while these qualities of 
the tufa of Bruhl, or of Plaidt, are at the present day considered 
unfavourable to the employment of  it for architectural purposes ... ' 

1832, Hibbert Ettringer / 
Weiberner 

'The tufa of the Gansehals is in great request. The little porosity 
which it displays, when compared with other tufas, its more firm 
texture, and as a consequence, its greater specific gravity and 
hardness, recommend it for architectural purposes ...' 

1837, Zwirner1 Römer 

´...auf der Brohl, finden sich mehrere Tuffsteinbrüche …. der 
Gewinnung … zu Traßmehl, und bringt keine Werksteine, zumal sie 
wenngleich gegen Verwitterung ziemlich dauerhaft, doch nicht fest 
genug sind.´ 

1847, Von Oeynhausen Weiberner 
/ Beller 

´Der Duckstein liefert aber auch sehr brauchbare, im Feuer und an 
der Luft beständige und leicht zu bearbeiten Werksteine … als 
Bellersteine, Weibersteine ...´ 

1902, Hezemans2 Römer 'Andernachsche trassteen' is niet geschikt voor beeldhouwwerk 

1908, Van der Kloes 

Ettringer/ 
Weiberner 

´Een hoogst merkwaardig gesteente is de leuciet- of bouwsteentuf 
…. Hoewel ook ten onzent aan verscheiden gebouwen verwerkt, is 
hem toch nog lang niet de bekendheid en waardeering ten geel 
gevallen, die hij om zijn goede eigenschappen verdient´ 

Römer 
´Ook de trastufsteen heeft in vroeger eeuwen het materiaal geleverd 
voor groote bouwwerken en als zoodanig den tand des tijds ten volle 
weerstaan' 

1914, Hermann Ettringer ´In jüngster Zeit sehr beliebt für Bau- und Ornamentarbeiten.´ 

1914, Jacobs Ettringer/ 
Weiberner 

'Leuzittuff soll verwendet sein am .... Alle genannten Bauten schauen 
auf ein Alter von mindestens 600 Jahren zurück. Das Material hat 
fast ausnahmslos den Angriffen der Witterung standgehalten ...' 

1914, Jacobs Römer 'Als Baustein wird der Traß nicht mehr verwendet; das letzte 
bedeutendere Bauwerk aus Traß ist im die Jahre 1843 vollendete ..' . 

1920, Van der Veen Weiberner 'Dit materiaal is zeer wisselvallig en dikwijls moeten slechte stukken 
worden weggehakt.' 

1922, Van der Veen  
'De eerste stamt uit den Laachersee-krater; de laatste uit den 
vulkaan bij Rieden. De eerste levert geen goede bouwsteen, terwijl 
de laatste in vele groeven uitmunt.' 

1925, Van der Veen  

'De eerste stamt uit den Laachersee-krater, de laatste uit een reeks 
kraters bij Rieden. De eerste ... is geen goede bouwsteen, terwijl de 
andere daarvoor bijzonder geschikt is ... Hoe grover het materiaal, 
des te weervaster is het ...' 

1993, Sirag Jzn. Ettringer / 
Weiberner 

´Een zeer goede bouwsteen levert de hardere leuciet-tufsteen´ 

1941, Vrind et al. Ettringer/ 
Weiberner 

´In … Weibern, …. Ettringen … wint men de leuciet- of bouwtufsteen 
... Het is een heel goede bouwsteen … Het is de tegenhanger van de 
trastufsteen hoewel deze ook een goede bouwsteen is.´ 

1944, Lijdsman 

Ettringer/ 
Weiberner 

´De leuciettuf …. is … toch zeer weervast´ 

Römer ´De … trastufsteen (trachiettuf) … Eenmaal in droge toestand neemt 
hij weinig water op en is hij vrij weervast.´ 

1950, Bom 
Ettringer ´Toch vormen zij, vooral wat de zeer weervaste, doch grovere 

Ettringer kerntuf betreft, een pracht bouwmateriaal.´ 

Römer ´Dit vulkanisch gesteente (van oudsher duifsteen genoemd) is 
weervast, heeft karakter en patineert vrij snel.´ 
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Tabel 1 (Vervolg): Overzicht van oordelen over tufsteen uit de Eifel in de 19e en 20e eeuw 
 

1979, Van der Wal Römer 

'Tufsteen is een goed bouwmateriaal ... Er heeft enige verwering 
plaats ... Hoe gering die verwering evenwel is, blijkt uit het feit dat bij 
de Utrechtse Pieterskerk in acht eeuwen tijds hoogstens 2 cm is 
weggesleten.'  

1979, Peters3 Ettringer 'De Ettringer-tuf die vandaag bij veel restauraties gebruikt wordt, is 
vaster van samenstelling en kan onbeperkt gegarandeerd worden.' 

1980, Slinger et al. 

Ettringer 

´De groeven liggen dicht bij elkaar en type- of kwaliteitsverschil is in 
de steen niet te onderkennen. Wel bestaan in elke groeve goede en 
minder goede banken.´ 
 
´Hoewel met Ettringer tuf niet zo´n lange ervaring bestaat als met 
Römer tuf, is het toch wel duidelijk geworden, dat de Ettringer tuf op 
de regen- en zonnekant langer in de eigen kleur en structuur 
herkenbaar blijft … Het oplossen of uitspoelen van de bims gaat 
langzamer dan bij  Römer tuf.´ 

Römer 

´De steen neemt gemakkelijk en veel water op en geeft dit even 
gemakkelijk aan de lucht weer af. Op plaatsen waar de steen 
regelmatig zonbestraling en regenslag krijgt, zal de bims binnen 
enkele jaren zijn weggespoeld … Hij zal lang zijn eigen kleur 
behouden. Op lang vocht blijvende plaatsen … zal de steen spoedig 
met algen en mossen zijn bedekt. Ook hier is de bims binnen enkele 
jaren verdwenen ….. Wanneer te veel water in het muurwerk 
aanwezig is, komt korstvorming voor en wordt de korst afgestoten … 
Dit proces kan doorgaan tot er nog maar enkele centimeters van de 
steen blijven staan.´ 

1984, Weber  

'Allgemein kann man die Tuffsteine als sehr empfindliche Baustoffe 
bezeichnen, die eine relativ hohe Wasseraufnahme besitzen und zu 
dem beachtliche Anteile an säurelöslichen Bestandteilen. Dadurch 
unterliegen sie natürlich einer verstärkten Verwitterung in unseren 
heutigen klimatischen Verhältnissen. Es kann und muß heute davon 
ausgegangen werden, daß Tuffsteine nur noch eine Standzeit von 30 
bis 50 Jahren besitzen.' 

1994, Kramer & Feenstra Römer 

´Bij alle monumenten komen nauwelijks aangepaste blokken naast 
sterk aangetaste stenen voor.´ 
 
´Uit de oude foto´s blijkt, dat in de laatste dertig à veertig jaar op de 
meeste plaatsen geen visueel waarneembare verandering in de 
toestand van de tuf is opgetreden.´ 

1996, Möllenkamp Weiberner 
' Weiberner Tuff galt bisher als sehr beständig. Jedoch zeigt er 
zunehmende Empfindlichkeit bei steigenden Belastungen durch 
Schadstoffe in der Luft. ' 

2002, RDMZ  

´Daarnaast is tufsteen met name in de eerste helft van de 20ste eeuw 
op veel plaatsen in Nederland toegepast. Met wisselend succes 
overigens, want tufsteen uit bepaalde banken verweert sterk binnen 
enkele tientallen jaren.´ 

2004, Vijftigschild Ettringer 

´In Duitsland is het veel populairder en worden er ook nog moderne 
toepassingen in uitgevoerd. … In de loop van de tijd is er wisselend 
tegen de mogelijkheden van deze steensoort aangekeken. Soms 
terecht maar heel vaak ook niet terecht.´ 

1 De Keulse Dombouwmeester E.F. Zwirner in zijn memo Promemoria die Beschaffung der Werksteine zu dem 
Wiederherstellings-Bau des Domes zu Coeln van 27 maart 1837, geciteerd in Schumacher (1993).  2 Aangehaald 
in Tolboom (1999). 3 De Nijmeegse steenhouwer Peters in een interview in Van Brienen (1979). 
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Figuur 4: Zoutaantasting van Weiberner tuf aan de nieuwe aanbouw van St. Maria im 
Kapitol, Keulen (mei 2010) 
 
 
Het is evident dat de levensduur van tufsteen, -net als elke andere bouwsteen-, gerelateerd 
is aan de materiaaleigenschappen van die steen, zelfs als we het proces of mechanisme 
daarachter niet kennen. De in omloop zijnde technische fiches geven een vrij eenduidig 
beeld van de eigenschappen. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van enkele 
eigenschappen van verschillende tufsteensoorten (Römer, Weiberner en Ettringer / 
Hasenstoppler) in technische fiches en overige literatuur. Wat opvalt is met name de 
aanzienlijke variatie in open porositeit van Römer en in mindere mate Ettringer tuf, en de 
grote verschillen in druksterkte voor Römer tuf. In de meeste onderzoeken worden zaken als 
poriestructuur en poriegrootteverdeling niet bepaald. De grote variatie in porositeit van de 
Römer tuf zou er wel eens op kunnen duiden, dat ook de poriestructuur en -verdeling 
variëren, wat kan resulteren in verschillen in duurzaamheid van de steen. Figuur 5 laat voor 
twee soorten Römer tuf zien, dat er inderdaad aanzienlijke verschillen kunnen zijn. 
 
 

 
 
Figuur 5: Poriegrootteverdeling van twee soorten Römer tuf, zoals bepaald met 
kwikporosimetrie (Nijland et al. 2005). 
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Tabel 2: Overzicht van enkele eigenschappen van verschillende tufsteensoorten 
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Römer 
Müller 1993 1.27    34,3 1,61 
Grimm 1990 1.43 2,51 46,5    
Börner & Hill 2009 1,4    35 1,75-1,8 

Nijland et al. 2005 
1,13  53,9 0,32 3,4  
1,15  41,5 0,17 7,6  
1,57  37,7    

Schubert et al. 1992 1,58 2,24 34,8  6,0 1,97 
1,20 2,17 44,7  6,5 0,93 

Fitzner & Lehners 1990 1,35 2,39 43,4    
Weiberner 

Müller 1993 1,45-1,63    17,6-18,9 1,27-1,76 
Grimm 1990 1,37 2,54 46,2    
Börner & Hill 2009 1,4-1,8    11-20 1,3-2,5 

Nijland et al. 2003 

1,32  47,4 0,26 15,8  
1,39  45,7  12,5  
1,34  47,4  11,8  
1,34  45,9    

Schubert et al. 1992 1,33 2,43 45,1  11,6 2,02 
1,35 2,47 45,2  10,6 2,99 

Fitzner & Lehners 1990 1,32 2,43 45,6    
Franz & Mirwald 2004 1,30±0,3  40,1±4,3    
KIBT 1998     11 2,5 
KIBT 2006 1,45  35,3  19,4 1,23-1,27 
Slinger et al.1980 1,55    17,2-18,6  

Ettringer/Hasenstoppler 
Müller 1993 1,45-1,81    20,6-29,4 1,77-6,96 
Grimm 1990 1.48 2.57 42,6    
Börner & Hill 2009 1,6-2,0    21-30 2-7 
Nijland et al. 2005 1,53  42,3 0,05   

Schubert et al. 1992 1,65 2,36 29,9  22,3 0,89 
1,60 2,36 32,0  23,2 0,82 

Fitzner & Lehners 1990 1,66 2,40 30,7    
Slinger et al. 1980 1,65    31,3  
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Figuur 6: Gemiddelde druksterkte van natte en droge tufsteen (Nijland et al. 2005) 

 
 

Figuur 7: Druksterkte van tufsteen versus watergehalte (Nijland et al. 2005) 
 
 
De wateropname van de tufsteen is ook van invloed op de druksterkte daarvan. Deze is 
duidelijk afhankelijk van het al dan niet droog zijn van de steen. Als we naar de verhouding 
tussen de gemiddelde droge en natte druksterkte kijken, lijkt een duidelijke relatie te bestaan 
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(Fig. 6). Als we vervolgens naar de individuele data kijken, dan blijkt de spreiding per 
tufsteensoort aanzienlijk, terwijl bij één soort Römer tuf de sterkte juist onafhankelijk lijkt van 
het al dan niet nat zijn (Fig. 7). Een andere eigenschap van tufsteen is dat sommige 
eigenschappen irreversibel veranderen met de tijd, onder invloed van herhaalde 
wateropname (Cioffi et al. 1991, Blacic 1993). 
 
 

 
 

Figuur 8: Eén van de eerste geologische kaarten van de Eifel (Steininger 1853) 
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Figuur 9: Groevewand in de ogenschijnlijk visueel homogene Weiberner tuf (mei 2006) 
 
 
5. De bron van variatie: De geologische oorsprong 
 
De bron van variatie in mineralogische samenstelling, micro- en poriestructuur en daaraan 
gerelateerde macroscopische duurzaamheid van vulkanische tufsteen is gelegen in de 
geologische oorsprong. De tufstenen uit de Eifel (Fig. 8) zijn ontstaan uit losse vulkanische 
afzettingen, waarvan het vulkanisch glas onder invloed van water omgezet is in secundaire 
mineralen die tot de groep van de zeolieten behoren, -silicaten met een grote hoeveelheid 
water in hun structuur, zowel in de vorm van hydroxylgroepen als van kristalwater-. Ze zijn 
afgezet bij twee erupties in de nog steeds voortdurende periode van het Eifel vulkanisme, de 
oudste, ongeveer 400.000 jaar geleden, in de Riedener caldera, de jongste, ongeveer 
11.900 jaar geleden, bij de eruptie van de Laacher See vulkaan (Frenchen 1971, Schmincke 
1998, 2009). Uit de afzettingen van de eerste eruptie zijn de Ettringer, Weiberner en 
Riedener tuf en de Beller Backofenstein gevormd (Fig. 9), uit die van de Laacher See 
vulkaan de Römer tuf. De afzettingen van de laatste eruptie, de z.g. Laacher See Tefra, zijn 
een complexe opeenvolging van banken afgezet door opeenvolgende gloedwolken, zoals 
voor het eerst beschreven als nuée ardentes door de Franse geoloog Alfred Lacroix (1904) 
bij de uitbarsting van de de Mont Pelée in 1902/1903, en hete troebelstromen die als lawines 
over de hellingen van de vulkaan naar beneden denderden, en z.g. fall-out deposits, van 
materiaal dat hoog de lucht ingeblazen werd en vervolgens neerregende (Fig. 10). Het 
gevolg is variatie in compactie, korrelgrootte en samenstelling, b.v. meer of minder as, meer 
of minder puimsteen (Fig. 11). Hier hebben we de eerste bron van variatie te pakken. Er is 
echter nog een tweede bron van variatie. In de als bouwsteen gebruikte tufsteen, is het 
oorspronkelijke vulkanische glas onder invloed van grond- en inzakkend regenwater (deels) 
omgezet naar zeolieten. De mate waarin dit gebeurd is, varieert door de hoogte van het 
pakket (en ongetwijfeld ook lateraal). Bernhard & Barth-Wirsching (2002) onderzochten dit in 
detail in het profiel van de trasgroeve Meurin in Kruft. Over de hoogte van het pakket komen 
zones voor waarin het vulkanisch glas niet is omgezet, zones waarin dit alleen in de 
puimsteenfragmenten (bims) zo is, en zones waarin zowel het glas in de puimsteen als in de 
matrix gezeolitiseerd is; het soort zeolieten dat gevormd is, verschilt ook (Tabel 3). De 
precieze uitwerking hiervan op de macroscopische eigenschappen van Römer tuf als 
bouwsteen, zoals poriestructuur, hygrisch gedrag, hygrische en thermische uitzetting, is 
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onbekend. Dat de mate en aard van de zeolitisatie een tweede bron van variatie daarin zijn, 
is evenwel duidelijk.  
 
 

 
 
Figuur 10: Laacher See Tefra in het Wingertsberg profiel (sept. 2012). De afzettingen zijn 
hier (merendeels) niet of amper verkit, maar het profiel geeft een goede indruk van de grote 
variatie binnen het pakket. 
 
 

 
 
Figuur 11: Detail van het Wingertsbergprofiel, met verkitte massieve fijnkorrelige bank (sept. 
2012) 
 
 
Tot zeker hoogte constateer ik hier niets nieuws. De variatie als zodanig was al lang geleden 
opgemerkt. Als de Franse inspecteur Timoléon Calmelet, lid van het illustere Corps des 
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Mines, begin 19e eeuw een reis maakt door één van de nieuwe wingewesten van het Franse 
keizerrijk, -de intentie blijkt al uit de titel van zijn verslag, het Statistisch memo over de 
minerale rijkdommen van het departement Rijn-en-Moezel-, constateert hij in het tweede 
deel: 'Ces amas de tufs ne sont pas d'une qualité uniforme: certaines parties seulement ont 
la  propriété de former avec la chaux un ciment  imperméable à l'eau; on les nomme pierres 
de tuf ou pierres de trass.' (Calmelet 1809). Opvallend is ook, dat de Romeinen, met hun 
ervaring met tufsteen in Italië, zich de variatie kennelijk eveneens realiseerden. Zij 
ontgonnen de Römer tuf niet in dagbouw met verticale profielen, maar volgden in gangen de 
goede banken (e.g. Schaaffhausen 1885; Schaaff 2000, Hunold 2011; Fig. 12). 
 
 

 
 

Figuur 12: Beeld van de voormalige Romeinse tufsteengroeve in Kruft (mei 2006) 
 
 
Bovenstaande bronnen van variatie zijn er niet alleen voor de afzettingen van de Laacher 
See vulkaan en de daaruit gewonnen Römer tuf. De afzettingen van leucitische tuf (ook wel 
selbergitische tuf in de oudere literatuur) zoals die van Weibern, Bell, Rieden en Ettringen, 
zijn geologisch veel minder uitgebreid onderzocht. Hoewel ogenschijnlijk veel homogener, 
laat echter ook de Weiberner tuf een duidelijke variatie in materiaaleigenschappen zien. 
Tufsteen uit in dezelfde groeve (niet opgenomen in tabel 2) liet door de jaren heen een 
duidelijke variatie zien, waarbij bijvoorbeeld de open porositeit afnam van c. 47 vol.% in 
2003, via 32 à 39 vol.% in 2006 tot 25 à 27 vol.% in 2011. Dergelijke variaties kunnen in 
principe effect hebben op de duurzaamheid. Interessant is dat in dit geval zowel de hoog als 
'laag' poreuze banken een goede vorstbestandheid vertonen. 
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Tabel 3: Schematische weergave van de Laacher See afzettingen zoals ontsloten in de 
trasgroeve Meurin in Kruft, met daarin aangegeven de mate van omzetting van het 
vulkanische glas in de matrix en de puimsteenfragmenten daarin (Bernhard & Barth-
Wirsching 2002). Afkortingen: Anc – analciem, NaAlSi2O6•H2O, Chz – chabaziet, 
CaAl2Si4O12•6H2O, Gl – restant niet omgezet glas, Kfs – kaliveldspaat, KAlSi3O8, Phl – 
phillipsiet, (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16•6H2O. 
 
  Mate van omzetting Omzettingen van glas 
   Matrix Puimsteen 
  fall-out puimsteen   
 FA3    

B1-4 
FA4 

gemengde zone: niet omgezet 
vulkanisch glas met daarin lenzen met 
boven in alleen gezeolitiseerde matrix 
met daarin gezeolitiseerde puimsteen, 
terwijl onderin beiden gezeolitiseerd 
zijn   

Anc ≈ Phl > Chz 
Anc ≈ Phl ≈ Chz 
 

Gl >>> Chz  
Chz >> Anc ≈ Phl ≈ 
Gl 

FA5 

niet omgezet vulkanisch glas geen geen FA6 
FA7 
 

 C1 niet omgezette puimsteen, matrix 
gezeolitiseerd Anc >> Kfs Gl >>> Chz 

  grondwaterniveau   
 C2 

puimsteen en matrix gezeolitiseerd 

Anc >> Kfs Chz >> Anc ≈ Phl 
C3 Phl ≈ Chz >> Anc Chz >> Phl ≈ Gl 
C4 Anc ≈ Phl Chz >> Phl > Gl 
C5 Anc ≈ Phl >> Chz Chz >> Anc ≈ Phl ≈  

Gl  
C6 Anc >> Phl Chz >> Anc ≈ Phl 
C7 Anc >> Phl > Kfs Chz >> Anc ≈ Phl ≈ 

Gl 
  niet omgezette puimsteen, matrix 

gezeolitiseerd 
  

  niet omgezet vulkanisch glas 
 

geen geen 

  fall-out puimsteen   
 
 
6. Besluit 
 
Veel stenen hebben het gemak of de last van een veralgemeend steenbeeld: ze zijn goed 
(duurzaam) of slecht (verweringsgevoelig). Grosso modo is dat beeld van tufsteen uit de 
Eifel de afgelopen twee eeuwen vrij positief geweest, ondanks de aanzienlijke variatie die dit 
type natuursteen kenmerkt. Die variatie kan zeer aanzienlijk zijn, en in sommige gevallen 
resulteren in mindere banken. Dat hoeft echter geenszins zo te zijn.   
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‘S HERTOGENMOLENS TE AARSCHOT 
RESTAURATIE EN REVALORISATIE, 2006 - 2010 

 
Dionys Van Gemert en Gert Heirman, Triconsult n.v., Lummen (B) 

 
 
1. Korte geschiedenis 

 
De watermolen werd gebouwd in 1505-1507 door Guillaume de Croy, heer van Aarschot. 
Naast molen, was het gebouw ook één van de belangrijkste versterkte punten van de 
verdediging van de stad: met de sluizen kon het Kempens deel (noordelijk deel) van het (niet 
omwalde) stadsdeel onder water worden gezet. Deze banmolens (molens waar de naburige 
boeren hun graan verplicht moesten laten malen), eigendom van de hertog van Aarschot, 
werden in1795 onteigend en tot nationaal eigendom van de Franse staat gemaakt. In 1795 
werden de Oostenrijkse Nederlanden immers officieel ingelijfd bij Frankrijk. In 1812 verkoopt 
de overheid de molens aan de familie Ectors. In 1910 werd de molen in openbare verkoop 
aangekocht door de Belgische Staat. 
Nog in de jaren 1960 werd de molen gebruikt als pletmolen voor glas. Het poeder werd o.a. 
gebruikt bij de fabricage van schuurpapier. Eenmaal verlaten, trad het verval vlug in. Na een 
brand in 1970, werd een zijvleugel gesloopt. In 1986 volgde de bescherming als monument. 
In het kader van een Belgische staatshervorming werd de molen overgedragen aan het 
Vlaams Gewest. In 2004 ging nogmaals een eigendomsoverdracht door naar de stad 
Aarschot. Al sinds de jaren 1980 werden restauratieplannen opgemaakt. De uitvoering ervan 
werd dringend, aangezien één van de westgevels instortte in 1986. 
Pas na de overdracht aan het Vlaams Gewest en na de opname van de 's Hertogenmolens 
in een stadsvernieuwingsproject kwam het dossier in een stroomversnelling. De onderbouw, 
waar het water van de Demer doorstroomt, werd gerestaureerd door de dienst Waterwegen 
en Zeekanaal n.v.. De bovenbouw werd via een privaat-publieke samenwerking (pps) 
gerevaloriseerd als hotel. In het weekend van 12 en 13 juni 2010 werden de gerenoveerde 's 
Hertogenmolens officieel geopend. In 2011 werden de 's Hertogenmolens bekroond met de 
Provinciale Architectuurprijs Vlaams-Brabant en met de Europa Nostra Award.  
 
 
2. Bouwhistorische aspecten 

 
noA architecten beschrijven de bouwhistoriek van het molencomplex als volgt [2]: 
Fase 1: tussen 1503 en 1520 werd op beide oevers van de Demer een molen gebouwd. 

Midden in de Demer werd een centrale sluis gebouwd.  
Fase 2: tussen 1580 en 1590 werd een centraal gebouw opgetrokken over de 

sluisconstructie. 
Fase 3: in de achttiende eeuw (1705-1785) werd het zuidelijk molenaarsgebouw uitgebreid 

met een molenaarswoning. Mogelijks werden toen reeds de topgevels van het 
centrale en noordelijke gebouw gewijzigd. 

Fase 4: tussen 1785 en 1865 werden de ruimtes boven de waterraderen dichtgebouwd, en 
werd een noordelijk bijgebouw toegevoegd. In 1851-1853 werd een sas gebouwd 
op een omleiding van de Demer, noordelijk van de molens, dit om de scheepvaart 
(met trekschuiten) te vergemakkelijken die tot dan door de centrale opening moest 
passeren. 

Fase 5: tussen 1865 en 1890 werd het noordelijk bijgebouw uitgebreid en omgebouwd tot 
een industriële maalderij. 

Fase 6: in 1970 brandde de noordelijke vleugel volledig uit, en werd gesloopt. In 1986 
stortte de westgevel van de zuidelijke molenaarsgebouwen in. Deze eindtoestand 
vóór aanvang van de restauratie is getoond in Fig. 2. 
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Figuur 1: Bouwfasen ‘s Hertogenmolens [noA, 2] 
 
 

 
 
Figuur 2: Westgevel, situatie 2004. Gebouw aan noordzijde (links) gesloopt; ingestorte 
zijgevel van zuidelijk gebouw tijdelijk gesloten met panelen. 
 
 
3. Standzekerheidsproblemen 

 
De standzekerheidproblemen betroffen de funderingen van de verschillende gebouwdelen, 
die deels op houten paalfunderingen, deels op staal (direct) gefundeerd waren. Dat leidde 
tot differentiële zettingen en intense scheurvorming in de muren, die de samenhang van het 
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gebouw in gevaar bracht. Daarbij kwamen ook problemen van onder- en achterloopsheid 
wanneer het water opgestuwd werd aan de oostzijde (opwaarts) van de molen. 
Achter de centrale doorstroomopening was door het water een natuurlijke woelkom 
gecreëerd, waarin het water door turbulentie zijn kinetische energie kon kwijtraken. Maar 
met die energie was ook een diepe kuil uitgegraven, die de paalfundering blootlegde en 
reikte tot onder het gebouw, Fig. 3 en Fig. 4. 
 

 

Figuur 3: In waterval doorstromend water met beluchte zone ter hoogte van houten 
paalfundering 

 
 

Figuur 4: Natuurlijk gecreëerde woelkom legde de funderingen bloot 
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Figuur 5: Scheuren aan zuidelijk rad, opening tot 10 cm 
 
 
4. Remediëring 

 
Vooreerst werden de funderingen verbeterd. De globale funderingsstabiliteit werd op 
volgende wijze aangepakt, zie Fig. 6: 
- plaatsing damwand, 1 m afwaarts t.o.v. westgevel; 
- opvullen ruimte onder bestaande balkenvloer, doorstroomopeningen en pijlers met 
 onderwaterbeton; 
- aansluitend en verankerd aan voorgaande (en aan westgevel): opvullen ruimte 
 tussen westgevel en damwand met onderwaterbeton; 
- aanbrengen nieuwe betonnen vloerplaat in de doorstroomopeningen, met inbegrip 
 van verankering d.m.v. 12 schuine micropalen (4 in elke doorstroomopening); 
- aanbrengen van kleistoppen in de taluds aansluitend op de oostgevel; 
- aanbrengen van 3 woelkommen, t.h.v. iedere doorstroomopening; 
- aanbrengen van drainerende stortebedden tussen de woelkommen. 
 
Figuur 7 toont de woelkommen tijdens de bouwfase. 
 
De gebouwdelen die niet op palen gefundeerd waren, werden gefundeerd op micropalen. De 
ingestorte westgevel werd vervangen door een betonwand, eveneens gefundeerd op 
micropalen. Voor de bovengrondse gevelpartij werd hier geopteerd voor een lichte gevel in 
corten-staal, Fig. 8. 
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Figuur 6: Globale funderingsstabiliteit 
 
 
 

 
 

Figuur 7: Bouw van de 3 woelkommen 
 
 
De samenhang van de muren werd verzekerd via ankers: korte ankers voor het 
doorverbinden van scheuren; lange ankers die de oost- en westgevels aan elkaar verbinden. 
De houten vloeren werden zoveel mogelijk behouden, en waar nodig omwille van de 
doorbuigingen, versterkt met opgekleefde houten balken of stalen plaatelementen. 
Aan de noordelijke kant werd de hotelfunctie uitgebouwd met een aanbouw in gekleurd 
beton, Fig. 9. 
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Figuur 8: Ingestorte westgevel vervangen door gevel in corten-staal 
 
 

 
 

Figuur 9: Nieuwbouw hotel aan noordzijde, in gekleurd beton (2010) 
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ROL VAN EEN ARCHITECT BIJ HET TOEPASSEN VAN NATUURSTEEN IN DE 
RESTAURATIE 

 
Erik Jan Brans 

Rothuizen van Doorn ’t Hooft Architecten 
 
 
1. Inleiding 
 
De rol van een architect in een restauratieproces is een iets andere dan in een 
nieuwbouwproces. Overlappen liggen vooral in herbestemmingsopgaven in combinatie met 
een restauratie van het casco. Hierbij gaat het vooral om (gebruiks)functionaliteit, 
ruimtelijkheid, schoonheid en wet en regelgeving. Traditioneel gezien was de architect ook 
de organisator van het proces. De rol van de architect in het algemeen is op het moment 
aan grote veranderingen onderhevig. Verschillen zitten vooral in de manier waarop in de 
nieuwbouw en de restauratie tegen materialen aan gekeken wordt. In de restauratie gaat de 
zorg om de materiaaltoepassing gedwongen veel verder dan in de nieuwbouw. Waar in de 
nieuwbouw veelal volstaan kan worden met het aangeven van de (prestatie)eisen die 
gesteld worden aan het materiaal en eventueel de afwerking, ontbreken de heldere criteria 
in de restauratie. Het gaat hier om het inpassen van materialen in een heel divers tot stand 
gekomen omgeving, waardoor standaard eisen, normen, niet of nauwelijks kunnen worden 
geformuleerd. Voor elk project moet weer opnieuw bekeken worden of materialen technisch 
en/of esthetisch inpasbaar zijn. Hier speelt in de restauratie de architect nog een rol. Meestal 
wordt de architect opgedragen om het proces van keuzen van materialen te begeleiden. Hij 
zal daarvoor voor verschillende aspecten de adviezen van specialisten, de mening van de 
politiek, de publieke opinie, de opdrachtgever en de wetgever moeten wegen en bij elkaar 
brengen. Concentrerend op de keuze van natuursteen bij restauratie zal de inbreng van de 
architect zich vooral richten op de esthetische en ethische kant van de zaak en de 
acceptatie van de keuze door partijen die niet direct bij het project betrokken zijn zoals de 
monumentencommissie, RCE, belangenorganisaties zoals historische verenigingen en 
dergelijke en omwonenden. De architect heeft voornamelijk de rol van integrator. Vooral 
voor het technische aspect en deels de ethische kant zal in veel gevallen extern advies 
worden ingezet. De rol van de architect is in elk proces anders en wordt sterk beïnvloed door 
de aard van het project, de instelling van de opdrachtgever en de kennis en kunde van de 
overige speler in het team. De rol van de architect zal een andere zijn bij een project waarbij 
relatief weinig en ongecompliceerd natuursteen wordt toegepast door een aannemer die 
weinig ervaring heeft, en waarbij het dan ook niet zinvol is om uitgebreid technisch advies te 
vragen, dan in een cultuurhistorisch zeer waardevolle omgeving met een aannemer die 
precies weet waar het om gaat.  
 
 
2. Het keuzeproces 
 
Er zijn verschillende redenen waarom een natuursteen moet worden gekozen in een 
restauratieproject. Die verschillende redenen leveren een andere kijk op het proces en de 
uitkomst van de geselecteerde keuzes. Redenen kunnen bijvoorbeeld zij: 
1. De oorspronkelijke steen is versleten of sterk beschadigd en moet vervangen worden 

door dezelfde 
2. De oorspronkelijke steen functioneert slecht, of is niet meer leverbaar en moet daarom 

vervangen worden door een andere 
3. De oorspronkelijke steen is verdwenen en het werk moet gereconstrueerd worden 
Inzicht geven in de rol van de architect in een proces van steenkeuze kan via het 
beschrijven van concrete voorbeelden langs de lijn van de boven beschreven aanleidingen. 
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Dit gaat vooral over de esthetische en technische inpasbaarheid. En passent wordt de 
invloed van de buitenwacht meegenomen. 
 
 
2.1. De oorspronkelijke steen is versleten of sterk beschadigd en moet vervangen 
worden door dezelfde 
 
Op plaatsen waar het er toe doet is het vaak aan te bevelen om steen toe te passen die 
mogelijk dicht bij de bestaande ligt. Hiervoor ligt het voor de hand steen te gebruiken uit de 
zelfde groeve, als deze nog produceert, of anders een steen te zoeken die daar vlak bij in de 
buurt ligt. Het is het dan waard energie te steken in het onderzoek van de steen en het 
selecteren van precies de juiste steen en de juiste afwerking. Dit is echter niet altijd nodig, 
bijvoorbeeld omdat het gaat om het vervangen van al eerdere herstellingen of omdat in de 
traditie van het monument een pragmatisch steenkeuze meer voor de hand ligt. 
 
Casus: Fort Rammekens te Ritthem 
 

 
 

Figuur 1: Fort Rammekens 
 
 
Fort Rammekens is een in aanleg 16e eeuws fort aan de Westerschelde. Rond 1800 zin aan 
tegen de binnenzijde van de fortmuren kazematten gebouwd. De gehengen van de deuren 
en luiken in de vroege 18e eeuw gebouwde kazematten aan het terreplein draaien om 
ijzeren duimen die opgenomen zijn in blokjes uit Belgische hardsteen. Door de inwerking 
van vocht en vorst zijn grote delen van de buitenschil van deze kazematten aangetast en in 
de loop der tijd vervangen. De blokjes zijn gefragmenteerd door de uitzetting van het 
roestende ijzer. In de loop der tijd zijn bij de herstellingen aan de gevels, blokjes vervangen, 
hergebruikt of weg gelaten.  
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Figuur 2: De kazematten 
 
 
De materiaalkeuze 
Bij de bouw zijn de blokjes gebruikt als functioneel onderdeel om de kracht van de gehengen 
van de deuren en luiken over een groter oppervlak over te brengen op het brozere 
metselwerk. Bij de restauratie moest weer fors in de gevel worden ingegrepen. In de traditie 
van het monument is er op de zelfde pragmatische manier gekeken naar de steenkeuze als 
dat in het verleden bij herstellingen ook is gedaan. Gefragmenteerde blokjes zijn vervangen 
en ontbrekende bij gemaakt. Hierbij is niet gezocht naar de precieze oorsprong van de 
oorspronkelijke steen. Indertijd zal gekozen zijn voor een makkelijk verkrijgbare soort en 
herstellingen zijn uitgevoerd met verschillende soorten “hardsteen”. Gekozen is om een in 
het beeld passende steen op uiterlijke kenmerken te selecteren en deze van een verse 
frijnslag te voorzien.  
 

 
 

Figuur 3: Bovenblokje 
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2.2. De oorspronkelijke steen functioneert slecht, of is niet meer leverbaar en moet 
vervangen worden door een andere 
 
Wanneer steen vervangen moet worden door een andere soort steen hangt het van de 
toepassing af op welke kenmerken een vervangende steen moet worden gekozen. Maken 
de te vervangen blokken onderdeel uit van een groter geheel in de zelfde steen, dan zullen 
de technische en esthetische eigenschappen van steen en bewerking zwaar wegen. Er zal 
gezocht moeten worden naar een steen die qua eigenschappen zo dicht mogelijk ligt tegen 
de eigenschappen van de te vervangen steen. Hierbij moet vooral ook niet het gedrag bij 
veroudering vergeten worden. Gezocht zal worden naar een steen die op alle fronten 
inpasbaar is. Wanneer de te vervangen steen al afwijkt van de omgeving, bijvoorbeeld een 
Franse kalksteenpinakel die eens een zandstenen verving op een wimberg die nog van 
zandsteen is, dan zal eerder gekeken worden naar een vervangende steen die past in het 
algemene beeld, en technisch voldoet. 
 
Casus: Lantaarn Eusebius te Arnhem 
 

 
 

Figuur 4: Eusebiuskerk te Arnhem 
 
 
De toren van de Eusebiuskerk te Arnhem is bekleed met een tufsteen uit de Eiffel. Deze 
Ettringer tuf blijkt al sinds de restauratie van de toren na de verwoesting in de Tweede 
Wereldoorlog problemen op te leveren. De grootste problemen zijn het desintegreren van de 
natuursteen en het ontbreken van verankering en hechting tussen de bakstenen kern van de 
toren en de blokken van de natuurstenen bekleding enerzijds en de tufstenen blokken 
onderling anderzijds.   
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De problemen met de weersbestendigheid van de steen speelt vooral op bij de vochtbelaste 
en uitstekende delen zoals hogels op pinakels en waterlijsten en minder tot niet bij het 
parementwerk. Er is een verschil tussen de onderste twee geledingen en de bovenste, de 
zogenaamde Lantaarn. De onderste twee geledingen zijn bekleed met een ca 11 cm dikke 
schil tufsteen, voorzien van veel ornamentiek in de vorm van lijsten, blindtraceringen en 
beeldhouwwerk. Tijdens verschillende restauratieronden zijn pinakels, waterlijsten en 
balustraden al vervangen in andere steensoorten. Hiervoor is Peperino Duro en Basalt 
gebruikt. Beeldhouwwerk is eerder vervangen in Ettringer en Weibern tufsteen.  
 

 

 
 

Figuur 5: Typische schade Ettringer 
 
 
De Lantaarn bestaat hoofdzakelijk uit vier V-vormige overhoekse pijlers, waartussen 
montants geplaatst zijn. Deze pijlers zijn bekleed met zwaardere blokken dan de onderste 
twee geledingen en nauwelijks voorzien van ornamentiek. “Wimbergen” op ongeveer halve 
hoogte van de Lantaarn in tufsteen zijn bij eerdere restauraties al vervangen in Peperino 
Duro. De montants zijn massief tufsteen. Door de grotere maat van de blokken en het 
ontbreken van ornamentiek blijken de problemen van de onderste twee geledingen zich in 
veel mindere mate voor te doen aan de Lantaarn. Waterlijsten bleken echter vrij sterk 
aangetast. 
Door de slechte ervaring met tufsteen heerste bij de opdrachtgever en de buitenwacht de 
emotie “nooit meer tufsteen”. De opdracht was aanvankelijk om een plan te maken voor het 
volledig vervangen van alle tufsteen door een ander materiaal. Door de bovenbeschreven 
constatering dat de Lantaarn een veel minder grote problematiek kende dan de onderste 
twee geledingen is besloten dit standpunt te nuanceren. Onderbouwd door onderzoeken 
door TNO en adviezen van de RCE is de opvatting aan de opdrachtgever en buitenwereld 
gecommuniceerd dat de Lantaarn te restaureren was met de insteek dat alleen dat 
vervangen zou worden wat slecht was, aangevuld door onderdelen waarvan te verwachten 
was dat zij een korte levensduur zouden hebben. Dit resulteerde in een aanpak die (de 
traptoren buiten beschouwing gelaten) bestond uit het vervangen van het materiaal dat als 
slecht beoordeeld werd en het integraal vervangen van de waterlijsten, die slecht waren, of 
waarvan kan worden aangenomen dat zij een veel kortere levensduur hebben dan het 
parementwerk.  
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De materiaalkeuze 
De emotie was dat in ieder geval het vervangende materiaal geen tufsteen mocht zijn. 
Kijkend naar de architectuur van de toren moet vastgesteld worden dat deze zijn kracht haalt 
uit de vlakwerking en het beeld dat gedomineerd wordt door het spel van de vele lange 
doorlopende lijnen en vlakken. Het toepassen van een afwijkend materiaal zou dit beeld 
verstoren door de vlekkerigheid die zou optreden. Gezocht moest worden naar een 
materiaal dat zich zowel technisch als esthetisch voegt in dit beeld. Een alternatief voor de 
Ettringer tuf met zijn karakteristieke beigegrijze kleur en grove structuur is echter in een 
ander materiaal niet te vinden. Technisch zou een zandsteen inpasbaar zijn omdat dit ook 
een poreuze steen is waarbij problemen als barrièrewerking minder te verwachten zijn dan 
bij dichtere steensoorten. Er is echter geen zandsteen die esthetisch inpasbaar zou kunnen 
zijn, zelfs als hij toegepast zou mogen worden in verband met het Zandsteenbesluit. 
Besloten is om Weibern tuf toe te passen in het parementwerk en de montants. Deze steen 
is esthetisch inpasbaar, maar heeft naar verwacht een minder lange levensduur dan 
zandsteen. De omringende Ettringer is echter van een maximaal vergelijkbare kwaliteit en 
deze bepaalt de uiteindelijke levensduur van de totale buitenschil. Deze keuze is 
onderbouwd door duurzaamheidsproeven door TNO en advies van de RCE, maar vroeg de 
nodige overredingskracht om de emotie om te buigen. 
 
 

 
Figuur 6: Plasticiteit Lantaarn 
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Figuur 7: Nieuw blok Weibern 
 
 
Weibern tuf is echter ongeschikt voor het gebruik in waterlijsten. Dit is ook vastgesteld bij 
diverse bezoeken aan projecten waarbij deze steen is toegepast. Voor de waterlijsten is 
daarom voor Peperino Duro gekozen, omdat deze steensoort op vergelijkbare plaatsen in de 
onderste twee geledingen tot volle tevredenheid heeft gepresteerd. Doordat de waterlijsten 
bedoeld zijn om de lijn en vlakwerking te breken, was het op dat punt minder erg een steen 
met een afwijkende kleur toe te passen. Op een aantal plaatsen vormden de 
waterlijstblokken ook een deel van het parement. Om het spel van lijnen en vlakken niet te 
verstoren zijn op deze plaatsen de vervangende blokken in twee delen aangebracht. Het 
vlakke deel in Weibern tuf en de eigenlijke waterlijst in Peperino Duro. 
 

 
 

Figuur 8: Perperino waterlijst 
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2.3. De oorspronkelijke steen is verdwenen en het werk moet gereconstrueerd worden 
 
Gedacht wordt hierbij aan het reconstrueren van bijvoorbeeld een verdwenen natuurstenen 
bekleding of het terugbrengen van ornamenten. Vaak wordt gereconstrueerd uit esthetisch 
oogpunt. Bedacht moet daarom worden welk beeld moet worden opgeroepen. Door steen 
en afwerkingskeuze valt te spelen met de mate waarin het nieuwe werk zich onderscheidt 
van het oorspronkelijke. Bewust kan gekozen worden voor een afwijkende steensoort en of 
bewerking om door middel van contrast duidelijk te laten zien dat het een reconstructie 
betreft. Wanneer juist wordt gereconstrueerd om een verloren gegane eenheid in beeld te 
herstellen, dan zal juist gekozen worden voor minder contrast.  
In hoeverre de technische inpasbaarheid een rol speelt hangt af van de plaats en doel van 
de reconstructie. Wordt bijvoorbeeld een bekleding (deels) gereconstrueerd om onder en 
achterliggend werk te beschermen, dan zullen de technische eigenschappen van belang 
zijn. Betreft het een losstaand element, zoals een pinakel, dan speelt de technische 
inpasbaarheid een geringere rol. 
 
Casus: Zwartenhoekse Zeesluis te Westdorpe 
De in 1789 voltooide Zwartenhoekse Zeesluis in het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe is een 
uitwaterings- en inundatiesluis, die onderdeel uit maakte van de zeewering. Nu ligt de sluis 
binnendijks en was voor de restauratie nauwelijks herkenbaar. Twee kokers waren 
dichtgestort en van de oorspronkelijk rijke Belgisch hardstenen bekleding was weinig over.  
 

 
 

Figuur 9: Zwartenhoekse Zeesluis in Westdorpe - Voor restauratie 
 
 
Op aandringen van een plaatselijke stichting en met medewerking van het Zeeuws 
Landschap is het Waterschap in 2005 overgegaan tot de restauratie van de sluis. De sluis is 
open gegraven en het aanvankelijke plan was de resten beter in het zicht te brengen en te 
consolideren.  
Gaande de voorbereidingen kwam een wapensteen ter beschikking, die bovenin het front 
van de sluis gezeten had. Er was een uitdrukkelijke wens deze steen op de één of andere 
manier weer aan de sluis te koppelen. Een ontwerp werd gemaakt om deze steen in een 
staalconstructie op zijn oorspronkelijke plaats te laten “zweven”. Dit werd gezien als zeer 
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kunstmatig en niet bevredigend. Van de sluis bestonden zeer gedetailleerde 
bouwtekeningen en een foto waarop te zien was dat de sluis gebouwd was als ontworpen. 
Daardoor was het mogelijk een betrouwbare reconstructie te maken van de bovenbouw van 
de sluis, met oorspronkelijke wapensteen. 
 
 

 
 

Figuur 10: Zwartenhoekse Zeesluis in Westdorpe - Eindbeeld Buitenste bogen 
 
 
De materiaalkeuze 
 
De reconstructie staat bovenop de nog aanwezige hardstenen onderdelen van de bekleding 
van de sluis. De wens bestond om enerzijds te laten zien dat er verschil zit tussen de 
oorspronkelijke bekleding en het gereconstrueerde deel. Aan de andere kant mocht het niet 
zo zijn dat de beleving van het geheel verstoord zou worden door een te groot contrast in 
materiaal, textuur en/of kleur. Overwogen is een kunststeen toe te passen, die qua structuur 
en kleur aangepast zou worden aan de aanwezige hardsteen. Op deze manier kon een 
goede balans tussen contrast en harmonie gevonden worden. De technische, financiële en 
esthetische mogelijkheden zijn onderzocht, maar vooral twijfels over de manier van 
verouderen deed besluiten hiervan af te zien. Uiteindelijk is gekozen voor een Chinese 
hardsteen. Deze keuze werd gemaakt omdat een kleurverschil geen probleem was, er uit 
ethische overwegingen niet gekozen hoefde te worden voor een steen uit het 
herkomstgebied van de oorspronkelijke, de technische levensduur (als al minder) geen 
negatieve invloed zou hebben op de technische staat van het monument en het financieel 
voordeliger was. 
De oorspronkelijke steen had een heel fraai zacht gefrijnd oppervlak met de kenmerkende 
golvingen. Om duidelijk te maken dat het gereconstrueerde werk nieuw was, is overwogen 
een machinale frijnslag toe te passen. Deze wijkt echter zo veel af van de oorspronkelijke, 
dat een te groot contrast ontstond. Uiteindelijk is gekozen de nieuwe steen licht te zoeten en 
vervolgens te stralen. Samen met de wat afwijkende basiskleur van de steen ontstond 
hierdoor een oppervlak dat herkenbaar anders is en toch het beeld niet uit elkaar trekt.  
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Figuur 11: Rechter koker voor restauratie en Linker koker na restauratie 
 
 
3. Conclusie  
 
In de boven omschreven processen lag de invloed van de architect in het integreren van de 
verschillende inzichten van specialisten, opdrachtgever, politiek, overheid en “buitenwacht” 
en het komen tot een samenhangende restauratie. 
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ZIN EN ONZIN VAN KUNSTSTEEN TER VERVANGING VAN NATUURSTEEN 
 

Rutger Steenmeijer 
 
 
Het gebruik van kunststeen ter vervanging van natuursteen is van alle tijden. Zodra 
natuurstenen elementen een hoge graad van repetitie vereisen, denken we maar aan 
balusters van een borstwering, een identieke rij siervazen, platen met blind maaswerk of 
ettelijke lopende meter identieke dekstenen, dan is de verleiding groot om dit zo getrouw 
mogelijk in kunststeen na te maken. Dit kan om financiële redenen zijn, vooral als de 
kostprijs van de werkuren gaat doorwegen, om het productieproces te versnellen of ter 
verbetering van de kwaliteit. Kunststeen vindt ook zijn toepassing bij het maken van 
replica’s, bijvoorbeeld om originele beelden in veiligere omstandigheden te bewaren.  
 
Als we de publicaties van bijvoorbeeld het WTCB er op naslaan, dan komen we al snel bij 
kunsttegels terecht. En inderdaad, ter vervanging van natuurstenen tegels bestaat een 
bijzonder gevarieerd aanbod aan vloertegels, vervaardigd uit allerlei materialen en soms 
bedrieglijk goed nagemaakt. Ook in dit geval spelen kostprijs en duurzaamheid ongetwijfeld 
een belangrijke rol. Dergelijke producten zijn gemakkelijk te standaardiseren en te 
normeren. Ze zijn gemeengoed geworden en hebben weinig met restauratie te maken. 
Alhoewel, in de jonge bouwkunst komen we ze al tegen en als daar sprake is van het 
herstellen van vloeren vervaardigd met cement- of kunstharsgebonden producten, dan zijn 
plaatselijke vervangingen vrijwel onuitvoerbaar. Minieme verschillen in kleur, tekening of 
textuur zijn onvermijdelijk maar helaas ook bijzonder storend.  
 
Enigszins vergelijkbaar is het probleem bij het plaatselijk vervangen van baksteen. Het 
opnieuw vervaardigen van baksteen voor het Raadhuis in Hilversum heeft handen vol geld 
gekost, om terug gave gevels te bekomen. Voor het Atheneum Van Deurne is het niet 
gelukt: voor minder dan 100.000 stenen wilde men de productie niet opstarten, wel wat veel 
als er maar 20.000 nodig zijn. 
 
Kan baksteen ook kunststeen zijn? In feite wel. En silicaatsteen? De grondstoffen voor 
silicaatsteen zijn kalk en zand, ongeveer 7 % kalk op 93 % zand en ze worden onder hoge 
druk geperst. Dit kost minder energie dan de productie van baksteen. Bij de voorbereiding 
voor de restauratie van de voorgevel van het voormalige Liberale Volkshuis, nu 
Steinerschool in Antwerpen, dachten we te maken hebben met een vroege toepassing van 
silicaatsteen. Onderzoek wees echter uit dat de steen is samengesteld uit hoogovenslakken, 
gebonden met kalk. De ijzerresten corroderen en interne spanningen zorgen voor 
haarscheurtjes, waarin water kan binnendringen hetgeen (vorst)schade veroorzaakt. De kalk 
vergipst en zorgt voor een schadebeeld, vergelijkbaar met dat van kalkzandsteen. Om in de 
toekomst dit probleem te vermijden werd steen gegoten op basis van kalk en zand en wit 
gepigmenteerd om de oorspronkelijke kleur te benaderen. M.b.v. de gietmallen werd de 
textuur benaderd.  
 
In dit voorbeeld van een gebouw uit 1899 werd gebruik gemaakt van kunststeen. We kunnen 
niet achterhalen of de ontwerper van het Volkshuis, Jan Van Asperen, koos voor een 
goedkoper alternatief voor natuursteen, dan wel dat hij deze wat merkwaardige steen koos 
voor zijn technische en esthetische kwaliteiten.  
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Voorgevel 

 
Detail kunststeen bestaande toestand 

 
Figuur 1: Voormalig liberaal Volkshuis, nu Steinerschool te Antwerpen 

 
 
Ook voor de Sint-Laurentiuskerk in Antwerpen gebruikte Jef Huygh en zijn opvolger Jos 
Smolderen producten om natuursteen te imiteren. Bepaalde onderdelen van de gevels 
blijken in natuursteen te zijn, andere zijn dan weer gegoten. Deze laatste tekenen zich nu af 
door een steeds toenemend degradatieproces, dat we als betonrot kunnen omschrijven. Ook 
in het interieur werd kunststeen naast natuursteen toegepast. De marmers zijn zo goed 
nagebootst, dat namaak haast niet van echt te onderscheiden is. In dit geval werd de imitatie 
marmer niet in mallen gegoten, maar op de betonnen constructies als een bepleistering 
aangebracht, hoogglans gepolijst en zo hard als steen. In dit geval kunnen we in feite van 
stucco lustro spreken. We bevinden ons hier op de grens van bepleistering en kunststeen; 
kunnen we stucwerk ornamenten ook niet tot kunststeen rekenen, zeker als die met een 
imitatiemarmerschildering zijn afgewerkt? 
 
Hoe moeten we kunststeen dan wel definiëren? Hoe moeten we de term ‘kunst’ opvatten? 
Kunst onder de noemer namaak of als kunstig? Lezen we een woordenboek er op na, dan is 
de definitie van kunststeen ‘Alle steen die geen natuursteen is, d.w.z. niet in de natuur 
voorkomt. Met `steen` bedoelen we hier dat de steen het uiterlijk van natuurlijke steen heeft, 
dus (mede) gebruik van kunststoffen is mogelijk zoals bv. bij kunststof wasbakken die een 
stenen uiterlijk suggereren...’ Dus de hoger beschreven stucco lustro met het uitzicht van 
natuursteen is evengoed kunststeen als de monumentale stucwerk kapitelen in diezelfde 
Sint-Laurentiuskerk. Het was voor de ontwerper een bewuste keuze om in dit geval 
kunststeen te gebruiken. 
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Figuur 2: Sint-Laurentiuskerk te Antwerpen – Detail toren 
 
 
Alhoewel deze kerk een huzarenstuk op het vlak van betonnen constructies is – de centrale 
koepel met een overspanning van 16 meter is 8 cm dik – koos Jef Huygh er voor om deze 
constructies niet als beton te laten overkomen. Hij gebruikte andere materialen voor de 
afwerking, om ze er als natuursteen te laten uitzien.  
 
Als we over kunststeen spreken, zeker in de context van deze studiedag, dan gaat het 
meestal over in mallen gegoten onderdelen. Dat kan gaan van in de massa gekleurde beton 
om het uitzicht van natuursteen te bekomen, tot een specie die bestaat uit kalk, diverse 
granulaten zand en diverse toeslagstoffen om krimpscheuren en luchtbellen te vermijden, 
het drogingsproces te beïnvloeden, de drukvastheid te verhogen, een kleurenpatroon te 
bekomen, … 
 
Zes jaar geleden heb ik voor WTA een voordracht gegeven over de toepassing van 
kunstbeton in het Instituut der Zusters Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Ik had het 
toen over enkele tuinconstructies en paviljoenen die in beton werden vervaardigd: de in 
1887 door Blaton-Aubert uit Brussel vervaardigde Lourdesgrot, de openlucht kerststal van 
Bethlehem en het Nazarethhuisje, beide in betonnen rotswerk vervaardigd door de 
gebroeders Tondeleir uit Antwerpen, de muziekkiosk, een geschenk van de Antwerpse 
aannemer Merckx, en een calvarie. Een aantal ervan zijn nog steeds te bewonderen.  
 
Vandaag wil ik het vooral hebben over de prefab gevelelementen in de gebouwen van dit 
Instituut. Een deel van dit klooster- en scholencomplex werd in september 1914 door 
beschietingen vernield en vrij snel daarna o.l.v. architect Careels heropgebouwd.  Wel 
verkreeg het grootste deel van de gebouwen een uniformer en neogotisch geïnspireerd 
uitzicht. Het kerkgebouw uit 1928 werd met zeer traditionele materialen opgebouwd. Maar 
waar we aan de schoolgebouwen eveneens natuurstenen elementen veronderstellen, 
blijken ze bij nader toezien alle in beton te zijn vervaardigd. In feite kan men stellen dat op 
enkele onderdelen na, vrijwel alle gevels in baksteen en betonnen onderdelen zijn 
vervaardigd: gevelpanelen, borstweringen, raamomlijstingen met kruismonelen en 
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dekstenen. Dit prefab systeem heeft ongetwijfeld het bouwproces versneld, de vormgeving 
ervan zorgt voor het kenmerkende monumentale en neogotische uitzicht van dit complex. 
 
 

  
 
Luchtfoto klooster- en schoolgebouwen. 
(Foto vzw Wintertuin) 
 

 
Deel gevels na restauratie 

Figuur 3: Instituut der Zusters Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
 
 
Ten gevolge van het corroderen van de wapening en het wegspringen van stukken beton 
was de toestand gevaarlijk geworden. Veel onderdelen, zoals de monumentale balustrades 
op de daken, werden in de loop van de tijd verwijderd. De belangrijkste oorzaak blijkt een te 
geringe betondikte over de wapening te zijn, in combinatie met veelal zeer slanke 
elementen; soms komt de wapening zelfs aan de oppervlakte.  
 
Tijdens de restauratie, die gefaseerd verloopt, worden systematisch alle onderdelen die 
verdwenen zijn of waarvan de vervanging noodzakelijk blijkt, zoals dekstenen van pinakels 
en raammonelen, vernieuwd. De invulstukken in de gevels, die meestal maar zeer lokaal 
betonrot vertonen, worden ter plaatse hersteld. 
 
Het grootste probleem bij het hermaken van deze prefab elementen blijkt de dimensionering 
en vormgeving te zijn. Veel onderdelen werden vervaardigd als waren ze in natuursteen 
gekapt, maar de soms fijne hoeken en dunne elementen blijken moeilijk in kunststeen na te 
maken. Zeker kort na WO I was de kennis over de beperkingen bij het gebruik van 
gewapend beton nog vrij gering en het product bleek slecht bestand tegen weer en wind. 
Vandaag is het wel mogelijk om die onderdelen op duurzame wijze te hermaken, met 
respect voor kleur, textuur, maatvoering en vormgeving. 
 
De O.-L.-Vrouwekathedraal van Antwerpen heeft vrijwel de gehele 19de eeuw bouw- en 
restauratiecampagnes ondergaan. Sterk onder Franse invloed evolueerde dit gebouw van 
een laatgotisch naar een neogotisch gebouw. Aan de hand van o.a. petrografisch onderzoek 
kunnen we concluderen dat alle decoratieve beeldhouwwerk, maaswerk en lijstwerk en ook 
een aanzienlijk deel van het parement in de 19de eeuw tot juist voor WO I werd vervangen of 
nieuw werd toegevoegd. Het was van de bouwheer en de toenmalige architecten een 
bewuste keuze om het gebouw verder af te werken naar de mode van die tijd, volgens een 
neogotische vormentaal, zowel het interieur als het exterieur. Heel wat ornamenten werden 
toegevoegd, waardoor het gebouw steeds meer een neogotisch uitzicht verkreeg. Dit wordt 
vooral duidelijk als we de vroeg 19de eeuwse opmetingstekeningen van Jan Blom en de 
oudste foto’s van de Kathedraal, o.a. van Desplanques uit 1852 en Bisson uit 1857, 
vergelijken met de hedendaagse situatie.   
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Deel vernieuwde balustrade 
 

Gegoten kruisbloemen 
 

Figuur 4: O.-L.-Vrouwkathedraal te Antwerpen 
 
 
Voor de gevelafwerkingen werden diverse steensoorten gebruikt, de ene al duurzamer dan 
de andere. We stellen vast dat vanaf ca. 1896 tot 1914 vooral Euvillesteen van een zeer 
geringe kwaliteit werd toegepast. De steensoorten die voordien werden verwerkt, vooral 
Morley, Reffroy, Brauvilliers, Gobertange, een zandige kalksteen van Luxemburg en 
Bentheimersteen, blijken veel beter stand te houden dan de Euvillesteen van de laatste 
restauratiecampagne die we nog tot de 19de eeuw mogen rekenen. En in feite ging het niet 
zozeer om herstellingen of vervangingen maar vooral om toevoegingen om het neogotische 
beeld verder te vervolledigen. De hogels en andere elementen op de luchtbogen aan de 
noordkant van het hoogkoor, in 1874-1883 o.l.v. architect Eugène Gife in Brauvilliers 
uitgevoerd, zijn in veel betere staat dan de vervanging ervan aan de luchtbogen aan de 
zuidkant, gekapt in Euvillesteen en van latere datum. In de mate van het mogelijke trachten 
we hier zoveel mogelijk steen te bewaren en bij te werken. 
 
Voor de nokstenen en de hoge balustrades op de gevels van de koorkapellen bleek dit 
evenwel onmogelijk te zijn. De nokstenen bleken zestig jaar na plaatsing zo slecht te zijn, 
dat in de begin jaren ’1970 werd beslist om de resterende ornamenten af te kappen. Tot 
voor kort bedreigde het overblijvende deel door afkalving de bedaking. Ook van de 
balustrades vielen regelmatig onderdelen naar beneden; de steen was volledig 
gedegenereerd.  
 
In de lijn van de algemene principes en de in 2002 weerhouden opties werd beslist om bij de 
vervanging van de nokstenen en de balustrades de originele vormgeving, die in het begin 
van de 20ste  eeuw moeizaam tot stand was gekomen na meer dan 30 jaar overleg, talrijke 
tekeningen en besprekingen met o.a. de KCML, te respecteren. We beschikken zowel over 
foto’s als tekeningen die als voorbeeld hebben gediend. Gezien de grote mate van repetitie 
– voor de nokken herhalen zich vier elementen over een lengte van ca. 160 meter, voor de 
balustrades zijn dat 12 onderdelen over 140 meter – werd beslist om hiervoor kunststeen te 
gebruiken. Eerst werd een model in natuursteen gekapt en ter goedkeuring voorgesteld. 
Vervolgens werden hiervan een groot aantal mallen gemaakt, om het productieproces van 
de gegoten onderdelen snel genoeg te laten verlopen. De producten werden fabrieksmatig 
aangemaakt. De kleur werd op maat gemaakt en stemt overeen met die van nieuw gekapte 
Euville. De mallen waren vervaardigd uit een siliconen reproductiemassa, eveneens door 
deze fabrikant geleverd. Door het sneldrogende karakter van de gietmortel kunnen kleinere 
ornamenten al na een half uur uit de mal. Voor grotere vormen is dit maximum twee uur. Dit 
soort siliconenmallen laat ook toe heel gedetailleerde motieven op de gietvorm over te 
brengen. Met één mal kunnen zo’n 40 à 50 stuks gegoten worden. Na het gietwerk worden 
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de onderdelen manueel bijgewerkt: het is mogelijk om de gegoten delen bij te werken en te 
bekappen als natuursteen.  
 
De besparing is significant: de totale kostprijs aan gietwerk komt op ca. 470.000,- euro. 
Indien in natuursteen vervaardigd had dit 2,4 miljoen euro gekost, dit is ongeveer een derde 
van de volledige gevelrestauratie van de kathedraal. In de financiële planning was er geen 
alternatief: het gietwerk laat toe om het oorspronkelijke uitgangspunt na te streven, zonder 
op de vormgeving en de kwaliteit van het werk in te boeten. Bovendien betekent het 
gietwerk een tijdsbesparing van minstens twee jaar, onafgezien nog van het feit of er wel 
zoveel steenkappers beschikbaar zijn om dit binnen een aanvaardbare termijn te kunnen 
realiseren. Hiermee zal het haalbaar zijn om de initiële planning van 2002 te handhaven. We 
zitten nog steeds op schema, met 2015 als einddatum voor de voltooiing van de restauratie. 
Dan zal het precies 50 jaar geleden zijn dat de provincie Antwerpen het bouwheerschap 
voor de O.-L.-Vrouwekathedraal op zich nam. 
 
Ik hoop met deze enkele voorbeelden te hebben aangetoond dat de toepassing van 
kunststeen als alternatief voor natuursteen zinvol kan zijn. 
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GEBRUIK VAN KUNSTSTEEN VOOR DE RESTAURATIE VAN HET ANTWERPS 
STATIONSGEBOUW 

 
Sander Peters 

Verstraete & Vanhecke, Fotografielaan 24, 2610 Wilrijk (Antwerpen) 
 
 
1. Inleiding 
 
Tijdens de laatste restauratiefase van het ontvangstgebouw van het Centraal Station te 
Antwerpen, die plaats vond van mei 2007 tot mei 2009, zijn onder andere twee torentjes 
kant Zoo, de toren kant Pelikaanstraat en het monumentaal uurwerk aan de de Keyserlei 
gereconstrueerd naar oorspronkelijk model. 
Deze reconstructie is uitgevoerd met ca. 300 m³ kunststeen door de firma Verstraete & 
Vanhecke uit Wilrijk. 
Het studiebureau Eurostation had het lastenboek opgesteld, trad op als gedelegeerd 
bouwheer en stond in voor de opvolging van de werf. 
Bij wijze van casestudie zullen we hier dieper ingaan op de verschillende fases die 
doorlopen zijn om deze reconstructie te realiseren. 
De volgende punten zullen worden besproken: 
- 3D-ontwerpen op ware grootte en boetseren van de figuratieve delen; 
- vervaardigen van mallen in siliconen en in EPS (geëxtrudeerde polystyreen); 
- gieten van de kunststeen; en, 
- plaatsen van de kunststeen. 
 
 
2. Kort historisch overzicht van het ontstaan van het huidige stationsgebouw 
Antwerpen Centraal 
 
Het huidige stationsgebouw dateert van 1905 en werd onder impuls van koning Leopold II 
ontworpen en gebouwd door de Brugse architect Louis Delacenserie. 
Het is echter al het derde stationsgebouw op deze plaats. 
Een jaar na de aanleg van de eerste Belgische spoorverbinding (van Brussel naar 
Mechelen) werd op 3 mei 1836 de lijn Mechelen – Antwerpen ingehuldigd evenals het eerste 
Antwerpse stationnetje “Emplacement Borgerhout”, een eenvoudige houten barak waar vier 
sporen toekwamen. 
In 1854 werd het eerste station vervangen door een nieuw houten gebouw met een façade 
van 100 m lengte, de “Ooststatie” genaamd. Het was een houten constructie omdat ze zich 
bevond op militair domein buiten de nog in gebruik zijnde Spaanse vestingmuren. In geval 
van oorlog moesten de aanwezige constructies onmiddellijk afgebroken of platgebrand 
kunnen worden om een open schietveld van 500 m te bekomen. 
Door de stadsuitbreiding in de tweede helft van de 19e eeuw buiten de oude vestingmuren 
groeide er een commerciële stadswijk rondom het toenmalige stationsgebouw. 
Na enkele jaren was het tweede station opnieuw te klein en reeds in 1869 werd beslist een 
nieuw, groot en waardig station te bouwen.  
Op 1 maart 1891 werd een algemeen plan van het nieuwe station, voorzien op de plaats van 
het bestaande, goedgekeurd alsmede een ca. 5 m. hoge spoorwegberm die alle overwegen 
in de stad overbodig zou maken. 
Begin 1894 werd de Brugse architect Louis Delacenserie belast met het ontwerp van het 
nieuwe ontvangstgebouw terwijl rijksingenieur Clement van Bogaert instond voor de metalen 
spoorhal. 
De bouw van de spoorhal startte op 17 december 1895 en deze werd plechtig geopend op 
15 juni 1899. De oprichting van het stenen ontvangstgebouw ving aansluitend aan in 1899 
en op 11 augustus 1905 werd de “Middenstatie” in gebruik genomen (figuur 1). 
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Figuur 1: Postkaart met zicht op het station anno 1905 
 
 
Het ontvangstgebouw werd op 12 maart 1975 bij Koninklijk Besluit als monument 
beschermd, anderhalf jaar later gebeurde hetzelfde voor de spoorhal. 
 
 
3. Demontage 
 
De gevels van het Centraal Station te Antwerpen zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit 
Vinalmontsteen en wat invulmetselwerk in kwartsiet. 
Tijdens de bouw van het huidige station zijn gigantische hoeveelheden Vinalmontsteen 
verwerkt op vrij korte tijd. Hierdoor was de aangeleverde kwaliteit niet altijd even constant. 
De stenen van lagere kwaliteit vertonen de neiging om na enige tijd te barsten volgens 
rechtlijnige breukvlakken die in willekeurige richtingen lopen. Zeker bij sterk plastisch 
uitgewerkte architectuur, zoals het Centraal Stationsgebouw van Antwerpen, heeft dit geleid 
tot omlaagvallende gevelonderdelen. 
Nadat in 1953, ongeveer 50 jaar na de bouw, de eerste stukken uit de hoekkroonlijsten van 
de centrale koepel op het dak vielen en in het voorjaar van 1957 een reiziger een 
schedelbreuk opliep ten gevolge van vallende brokken Vinalmontsteen, is besloten het 
volledige monumentale uurwerk (± 21 m. breed, 17 m. hoog en 5 m. diep) te demonteren om 
de veiligheid van de reizigers te kunnen garanderen. 
Van deze ontmantelingswerken zijn weinig gegevens bewaard gebleven vermits men reeds 
bezig was met het ontwerp van een nieuw station “conform de (toenmalige) exploitatie 
behoeften” waarbij men verwees naar de omvorming van het kopstation tot een station met 
doorgaande verbinding naar het noorden. 
Zoals reeds aangehaald werd het ontvangstgebouw in 1975 geklasseerd met als gevolg dat 
de demontagewerken van de torens kant Zoo en de hoektoren aan de Pelikaanstraat in 
1984 goed gedocumenteerd werden. 
 
 
4. Modellen 
 
Op basis van oude bouwtekeningen en iconografisch materiaal werden de te reconstrueren 
bouwdelen in 3D met behulp van de computer uitgetekend (figuur 2). Hiervoor is gewerkt 
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met het programma Inventor van Autodesk. 
 
 

Figuur 2: Van concept tot finaal model 
 
 
Er is naar gestreefd om de oorspronkelijke steensnedes te respecteren zowel om 
esthetische als om technische redenen. 
Technisch gezien gaf dit de mogelijkheid om de structuur louter op druk te belasten en de 
voorziene 30 ton inox wapening grotendeels te vervangen door kunststofvezels. 
Het in Inventor uitgevoerde tekenwerk kon in verschillende bestandtypes worden 
opgeslagen afhankelijk van het latere gebruik. Zo zijn stp-bestanden gebruikt voor de sturing 
van de contoursnijmachine, pdf-bestanden voor het printen van werk- en 
montagetekeningen en dwg-bestanden voor verwerking met andere tekenprogramma’s. 
Van ieder bouwdeel konden gemakkelijk aanzichten, snedes en een isometrisch perspectief 
worden weergegeven. 
De meer figuratieve onderdelen zijn op ware grootte geboetseerd met een kunstklei op basis 
van droge kleipoeder, microkristallijne was, oliën en vetten. Het grote voordeel van de 
gebruikte kunstklei is dat ze niet zoals natuurlijke klei constant vochtig gehouden moet 
worden om te vermijden dat ze verhardt, uitdroogt of krimpt.  
Vaak werd een drager in EPS gebruikt als basis voor het boetseerwerk, aangevuld met 
wapeningsstructuren bestaande uit lange ijzeren schroeven, draadstangen of ijzerdraad 
(figuur 3). 
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Figuur 3: Op basis van oude bouwtekeningen en iconografisch materiaal worden de 
modellen met kunstklei op een drager in EPS, aangevuld met n van lange ijzeren schroeven, 
draadstangen of ijzerdraad, opnieuw gecreëerd. 
 
 
5. Mallen 
 
De mallen die nodig waren om de kunststeen te vervaardigen kunnen onderverdeeld worden 
in twee groepen: de siliconen mallen en de mallen in EPS. 
Geëxpandeerd polystyreen of EPS is een compact en licht materiaal bestaande uit aaneen 
gekitte parels polystyreen met een gesloten celstructuur. Slechts 2 tot 6 % van het volume 
bestaat uit polystyreen; 94 tot 98 % omvat gesloten poriën of cellen. 
EPS is te verkrijgen in grote blokken van verschillende densiteit. Afhankelijk van de 
toepassingsvereisten (stevigheid, detaillering, enz. …) heeft men de keuze uit blokken met 
een densiteit variërend van 10 tot 60 kg/m³. 
Voor onze toepassing is gewerkt met EPS20 en EPS40. 
Het feit dat polystyreen een thermoplast is geeft de mogelijkheid om te werken d.m.v. 
contoursnijden met een gloeidraad. 
Voor elementen met hoofdzakelijk geometrische vormen konden de stp-bestanden van de 
3D tekeningen rechtstreeks dienen om mallen in EPS te vervaardigen. 
De blokken worden op een computergestuurde snijtafel geplaatst bestaande uit een 
horizontaal beweegbaar tafelblad (x-as) en een verticaal beweegbare gloeidraad (y-as), door 
deze twee bewegingen te combineren bekomen we de z-as van onze 3D vorm en kunnen 
de contouren van de benodigde mallen gesneden worden. 
Niet lineaire vormen kunnen niet via contoursnijden worden vervaardigd en zijn uit de 
blokken EPS gefreesd. 
EPS mallen zijn verloren bekistingmallen: om het afgietsel te ontkisten dient de mal te 
worden vernietigd. Er dient dus voor ieder afgietsel een nieuwe mal te worden vervaardigd. 
Siliconen mallen zijn aangewend voor de modellen die geboetseerd waren of voor de gipsen 
afgietsels die in 1984 waren gemaakt tijdens de afbraak van enkele torens (figuur 4). 
 
 



 

- 5 - 
 

 
Figuur 4: Zicht op een silicone mal 

 
 
Op het te reproduceren origineel worden meerdere lagen vloeibare siliconen aangebracht 
met een totale dikte van ongeveer 15 mm, welke na uitharding een elastisch vel vormen 
waarin de kleinste details van het origineel zijn weergegeven. Omdat het verkregen 
elastische siliconen vel na afname een amorfe massa is dient het in vorm te worden 
gehouden met een steunkap. Deze starre uit polyester vervaardigde dunwandige steunkap 
dient uit meerdere onafhankelijk delen te bestaan om te kunnen demonteren. Omwille van 
de omvang en het gewicht van bepaalde gietstukken werd de polyesteren steunkap nog 
eens verstevigd met een houten draagstructuur. 
Siliconen mallen kunnen meerdere keren herbruikt worden. 
 
 
6. Gietwerk 
 
De kunststeen is vervaardigd in een fabriek met ervaring in de productie van architectonisch 
beton. Omwille van de complexiteit van de vormgeving is gekozen voor een gietmortel op 
basis van een zelfverdichtend beton op kleur gebracht met lichtechte pigmenten teneinde 
het aspect van de Vinalmontsteen zo goed mogelijk te benaderen. 
De complexiteit van de vormgeving had ook zijn gevolgen voor de wapening van de 
kunststeen. Om in alle hoeken te kunnen wapenen is gekozen voor een wapening met 
polypropyleen vezels. Uiteindelijk is het een vezelgewapende zelfverdichtende kunststeen 
geworden. 
Volgende componenten zijn terug te vinden in de gebruikte kunststeen: witte cement, 
kalksteenmeel, rijnzand, maasgrind, super plastificeerder, polypropyleen vezels en 
ijzeroxiden. 
De kunststeen is vervaardigd met een beton klasse C35/45. Om de juiste kleur te bekomen 
moest 0,4 % ijzeroxide pigmentpoeder toegevoegd worden. 
Er is gewerkt met mengsels van 500 liter.  
Door met een computer gestuurde doseercentrale te werken was het mogelijk om BENOR 
gekeurde kunststeen af te leveren die voldeed aan de norm PTV 21-601. 
Deze bood al de nodige garanties op het vlak van de druksterkte, de waterabsorptie, de 
maatvastheid, de kwaliteit van de gebruikte granulaten en het cement, de luchtbellen 



 

- 6 - 
 

concentratie en de toelaatbare kleurafwijking. Naast de door SECO uitgevoerde 
genormeerde keuringen van het productieproces werden de afgewerkte elementen nog eens 
door de interne keuringsdienst van de NMBS gekeurd alvorens ze naar de werf mochten 
vertrekken. Op de werf werden alleen die elementen door de toezichter van Eurostation 
aanvaard die voorkwamen op het keuringsverslag van de NMBS. 
De siliconen mallen hadden het voordeel dat ze direct gebruikt konden worden, terwijl de 
EPS mallen eerst moesten worden voorzien van een lossingsolie. Bij het gebruik van 
siliconen mallen kunnen kleine luchtbelletjes ontstaan tussen de mal en het afgietsel wat 
aanleiding geeft tot kleine gaatjes in de oppervlaktetextuur, een probleem dat zich niet 
voordoet bij EPS mallen. 
Ongeveer 24 uur na het storten van de kunststeen kon worden gestart met het ontmallen. 
Bij het ontmallen van de eenmalige EPS mallen werden eerst de grote massa’s met een 
schrobzaag verwijderd. Vervolgens werd het afgietsel afgewerkt met een hoge drukreiniger 
(figuur 5). 
Bij de siliconen mallen moest eerst de houten draagstructuur worden gedemonteerd, waarna 
alle delen van de polyesteren steunkap los geschroefd konden worden, om tot slot de 
siliconen mal als een huid van het afgietsel af te stropen. 
 
 

Figuur 5: Kunststenen elementen bij het ontmallen van de eenmalige EPS-mallen 
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7. Montage 
 
Aangezien de aanzethoogte van de verschillende constructies zich op ongeveer 24 meter 
hoogte bevond en er kunststeen elementen waren tot 3 ton, zijn de meeste onderdelen 
geplaatst met een torenkraan (figuur 6). 
 

Figuur 6: Montage van de de kunststenen elementen 
 
 
Door de ingegoten inwendige hijsogen konden de elementen worden verplaatst of gekanteld 
zonder dat daarbij mankracht was vereist. De verschillende vloer- en dakplaten zijn 
uitgevoerd in gewapend beton en chemisch verankerd aan de opgaande delen om tot een 
stevig en stabiel geheel te komen. Onderling zijn de verschillende delen chemisch verankerd 
met inox draadstangen. 
De elementen in kunststeen zijn gemonteerd met een cementgebonden legmortel en 
achteraf opgevoegd. 
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De WTA stelt zich voor 
 

Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 
Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 

 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het 
gebied van renovatie en instandhouding van het gebouwenpatrimonium. Van die 
kennis zou de bouwrenovatiemarkt en daarmee ook de zorg voor de monumenten 
meer kunnen profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het 
zwaartepunt van die zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar 
renovatie en onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel 
eigen conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De 
Nederlands-Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 
WTA beijvert zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het 
gebied van onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschappers en praktijkdeskundigen 
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en 
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt 
onderzocht. In studiewerkgroepen op onder meer het terrein van houtbescherming, 
oppervlaktetechnologie, metselwerk, natuursteen, statische/dynamische 
belastingen van constructies, versterking en consolidatie, monitoring worden 
kennis en ervaringen uitgewisseld. 
Resultaten worden vertaald in een richtlijn voor werkwijzen en 
behandelingsmethoden. Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de 
werkgroepen, kunnen die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden 
als objectief en normstellend. Zij worden in brede kring verspreid door middel van 
publicaties in de vakpers en in het tijdschrift “Bausubstanz” gepubliceerd dat aan alle 
leden 4x per jaar wordt toegestuurd. 
 
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in 
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende 
advisering. 

 



 

 
 
 
In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of 
belangstelling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken 
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring 
van de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de op- en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de 
verschillende internationale technische regelgevingen. Hiertoe biedt de Nederlands-
Vlaamse tak van WTA een uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde 
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland-Vlaanderen contact 
opnemen. 
 
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,--  
per jaar per persoon, 
Eenmalig inschrijfgeld van: €  25,-- 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
Eenmalig inschrijfgeld vanaf: €  25,-- tot € 150,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
Correspondentieadres Nederland 
A. Bloemaerthoek 11  
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  
T +31 (0) 162  471 840  
F +31 (0) 162  471 841 
e-mail   : info@wta-nl-vl.org 
Internet : www.wta-nl-vl.org 
 
 
Correspondentieadres België 
Mevr. Kristine Loonbeek 
P/a Katholieke Universiteit Leuven 
Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Laboratorium REYNTJENS 
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 
3001 Heverlee 
Tel. :  +32 (0)16 32 16 54 
Fax :  +32 (0)16 32 19 76 
e-mail : Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 
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