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Realisatie van gebogen schoonbeton in het Waterliniemuseum

Zo mooi kan do
Gebogen wanden en een maquette, beide in
donker gekleurd schoonbeton. Dat zijn de
kenmerkende elementen van het fraai
vormgegeven nieuwe Waterliniemuseum bij
Bunnik. Duidelijke ontwerpspecificaties en
werkplannen, omvangrijke proefstorts en
zorgvuldige afwerking leidden samen met
vakmanschap van de aannemer tot het
gewenste eindresultaat. On-Nederlands mooi,
wordt wel gezegd.

		Projectgegevens
project

Het Waterliniemuseum

locatie

Fort Vechten, Marsdijk in Bunnik

opdrachtgevers
uitvoering
expertise schoonbeton
leverancier bekistingen
leverancier betonmortel
beproevingen betonmortel ontwerpfase
leverancier pigment
architect
constructeur ontwerpfase
constructeur uitvoeringsfase

2

Waterliniemuseum en provincie Utrecht
Heijmans Civiel
J.H.M.(Henk) Oude Kempers (Nebest)
Heijmans Bekistingen
Dyckerhoff Basal Betonmortel
Mebin
Scholz Benelux
Studio Anne Holtrop
Corsmit/RoyalHaskoning/DHV
Bartels

bouwperiode

2012-2015

bouwkosten

€ 5 miljoen

1

Het Waterliniemuseum
bij Bunnik, vormgegeven
met donker schoonbeton
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De betonnen maquette in de vloer
van de buitenpatio geeft bezoekers
een beeld van het stelsel van polders,
rivieren en dijken van de Waterlinie

H
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Tekening van de vesting Fort Vechten

et Waterliniemuseum ligt verbor-

verdedigingslinie. Het gebied rond het

gen in het glooiende grondmas-

fort heeft een herinrichting ondergaan

sief van de vesting Fort Vechten nabij

waardoor een prachtig park en wandel-

Bunnik, tussen de historische oudbouw

gebied is ontstaan.

van het fort en de kazerne. De ingang
van het museum is bereikbaar via de

In dit artikel wordt ingegaan op de

gemetselde constructies van het fort.

succesfactoren en de zorgpunten bij de

Het museum heeft een oppervlakte van

uitvoering van de constructies in donker

circa 1850 m2. Het is een labyrint van

schoonbeton. Maatgevend hierbij was

gebogen wanden met verschillende

de toepassing van CUR-Aanbeveling

stralen, uitgevoerd in donker beton

100, versie 2004 (CUR100).

Artikelenserie schoonbeton
Dit is het vierde artikel in een serie over de realisatie van
schoonbeton. Eerder kwamen al aan bod de wijzigingen in
CUR-Aanbeveling 100, de rol van de schoonbetoncoördinator
en prefab schoonbeton.
Deze artikelen zijn te lezen op www.betoniek.nl/
schoonbeton. In deze vierde aflevering staan praktijkervaringen bij ter plaatse gestort schoonbeton centraal. Later
wordt nog ingegaan op onder meer eisen aan betonmortelsamenstellingen en de eisen aan bekistingen.

(foto 1), waarmee aansluiting is
gezocht met het naastliggende fort.

Ontwerpspecificaties

Deze wanden volgen de lijnen van het

De gebogen en donkere betoncon-

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

aansluitende talud (fig. 3). Het interieur

structies stelden hoge eisen aan zowel

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een verdedigings-

bestaat uit expositiezalen, een restaurant

de bekisting als de uitvoeringstechniek.

linie van 85 km lang (van Muiden tot De Biesbosch) en 3 tot

en een presentatiezaal.

Deze eisen zijn verwoord in de ont-

Heel bijzonder is de in beton uitge-

werpspecificatie van de opdrachtgever/

voerde, 50 m lange maquette in de

architect. Deze specificatie is opgesteld

vloer van de buitenpatio van het

aan de hand van artikel 6 uit CUR100,

museum (foto 2). Met deze maquette

waarin is opgenomen waaraan een

is het stelsel van polders, rivieren en

dergelijke specificatie minimaal moet

dijken van de Waterlinie afgebeeld in

voldoen. Ook is rekening gehouden

schaal 1:20. Met behulp van sluizen

met de controlelijst uit bijlage B van

kan deze maquette door bezoekers

deze CUR-Aanbeveling.

onder water worden gezet. Zo wordt

Als uitgangspunt voor het schoonbeton

een goede indruk verkregen van de

is gedefinieerd dat oppervlakken blij-
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5 km breed. Hij bestaat uit een gekoppeld stelsel van waterwerken, forten en bunkers. Het Fort Vechten (uit 1870) is het
grootste fort van de linie. De NHW diende ter vervanging van
de uit eind 17e eeuw daterende (Oude) Hollandse Waterlinie
en deed dienst van 1815 tot ongeveer 1940. De Oude en
Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen samen het grootste
rijksmonument van Nederland en staat op de nominatie voor
de werelderfgoedlijst van Unesco. In het Waterliniemuseum
leren bezoekers alles over de werking en de historie van de
Hollandse Waterlinie en hoe wij ons generaties lang konden
verdedigen tegen indringers.
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Atelier Bardill in Scharans, Zwitserland

Bruder Klaus Kapel in Wachendorf, Duitsland

type 8 voor centerpenafwerking
(CUR100, 4.4).

Proefstorts, mock-ups en
werkplannen
Om zekerheid te verkrijgen dat aan de
ontwerpspecificaties kon worden voldaan, zijn vooraf diverse proeven uitgevoerd. Dat proeven moesten worden
uitgevoerd, was al opgenomen in de
ontwerpspecificatie, alleen het aantal
mocht door de aannemer worden
vastgesteld.
De eerste proeven zijn al tijdens de ontwerpfase genomen. In overleg met de
betoncentrale die in het voortraject was
betrokken (Mebin), zijn proeven
gedaan met de mengselsamenstelling
vend zichtbaar zijn en na het ontkisten

beton; kleur donkerbruin op basis

en de kleurstoffen om tot een ontwerp-

niet worden bewerkt. Ruwbouw is dus

van 8% kleurstof (massadeel cement)

specificatie te kunnen komen. Overi-

afbouw. In de specificatie zijn ontwerp-

(Scholz Benelux);

gens is in de uitvoering uiteindelijk

tekeningen opgenomen (plattegron-

•	
oerdelen en roestdelen in toeslag-

gekozen voor een kleurstofmix van 26

stoffen beperken volgens art. 7.1.2

kg/m3 (in specificatie stond 8%).

details en materiaalstaten, ook van de

en bijlage H van CUR100:2004;

Voorafgaand aan de uitvoering is een

betonmaquette), alsmede een voorstel

•	
betondekking ten minste 35 mm;

den, gevelaanzichten, doorsneden,

proefstort uitgevoerd bij de bekistings-

met de stortonderdelen en een idee

dekkingsblokjes in zelfde donkere

fabriek van Heijmans in Meppel. Van

voor de werkvolgorde.

kleur als het beton;

groot belang was daar het onderzoe-

Ook zijn referentieprojecten genoemd

•	
gladde bekistingkist met plaatnaad-

ken van de juiste werkmethode bij de

waarbij is uitgegaan van donkere kleu-

en centerpenverdeling volgens ont-

gebogen bekistingen. De proefstorts

ren: onder andere Atelier Bardill (Scha-

werptekening; aftekening van spij-

waren tevens van belang om bouwkun-

rans Zwitserland) (foto 4) en Nicolaus

ker- en schroefpatroon beperken;

dige aansluitdetails te onderzoeken.

Kapel (Wachendorf, Duitsland) (foto 5).

•	
centerpennen: 1 per m2; mortellek-

Tijdens de aanbestedingsfase is de ontwerpspecificatie gemodificeerd in over-

kage beperken;
•	
wapening en scheurbeheersing vol-

Op de bouwplaats zijn nog enkele
proefstorts uitgevoerd om de resultaten met de betonmengsels en bekis-

leg met de aannemers. De volgende

gens detailberekening aannemer

tingsnaden te testen (foto 6). Ook is de

concrete zaken zijn vastgelegd:

(volgens CUR100 tabel 1, scheur-

opbouw van de sandwichconstructie

•	
uitvoering volgens CUR100:2004

wijdte max. 0,1 mm);

onderzocht. Op een wanddeel van een

(oppervlakteklasse B) en op te stellen

•	
nabehandeling: hydrofoberen, tijde-

werkplan;

lijk afdekken na ontkisten en gebruik

proefstort is afgetekend welke kleur,
kistnaad, luchtbel, centerpen en stort-

•	
alle wanden en vloeren ter plaatse
gestort in normaal verdicht beton;
•	
uitvoeringswijze en keuringscriteria
vooraf bepalen aan de hand van
proefstorts of mock-ups;
•	
proefstort beoordelen op kleur,
naden, schroef- of spijkerpatroon,
luchtbellen, kalkuitbloei, aftekenen
dekkingsblokjes;
•	
vloeren gevlinderd en gestraald;
•	
betonmengsel (C28/35) op basis van
cement CEM III, grind 31,5 mm en

6

vulstof (vliegas of steenmeel), fijne

Mock-up proefstorts
ter controle van betonmengsels en bekistingsnaden

delen 180 l/m3;
•	
toepassing van gepigmenteerd

4
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Door de wanden in de
afwerkfase licht aan te
stralen werden kleurverschillen teruggedrongen; links wanden
aangestraald, rechts
nog niet aangestraald

8

Wandkist met EPS voor
sandwichconstructie

naad zijn gekozen. Deze golden als

door onder andere bekistingsolie, vrije

werkplannen, door de inbreng van

referentie voor de keuring in het werk.

kalk of vervuiling (foto 7). De keuze voor

praktisch vakmanschap bij de omschrij-

Lopende het uitvoeringsproces zijn er

licht aanstralen (meerwerk) was een van

ving van de werkmethoden. Een

acht zogenoemde mock-up-overleg-

de succesfactoren van het project.

belangrijk onderdeel van het werkplan
was de Werkinstructie Kleurbeton van

gen geweest om te komen tot de juiste
keuzen. Tijdens de proefstorts is vastge-

De gekozen werkmethoden in het werk

de uiteindelijke betonmortelleverancier

steld dat de korrelgrootte van het

zijn mede gebaseerd op basis van de

Dyckerhoff Basal Betonmortel.

betonmengsel moest worden aangepast

resultaten van de proefstorts en zijn

van Dnom 31,5 mm naar Dnom 16 mm,

vastgelegd in werkplannen. CUR100

Uitvoering wanden

dat hoogvloeibaar beton moest wor-

geeft daarvoor ook aanwijzingen in de

De gebogen wanden variëren in

den toegepast en dat mechanisch

vorm van model werkplannen. Onder

hoogte van 7 tot 10 m en zijn groten-

moest worden verdicht.

meer zijn werkplannen gemaakt voor

deels als sandwichconstructie uitge-

Tijdens de expositie van de proefele-

fundering en ondervloeren, gebogen

voerd. Ze bestaan aan weerszijde uit

menten kon ook een indruk worden

wanden en de maquettevloer. De

beton met daartussen thermische isola-

verkregen van de risico’s van kalkuit-

bekistingsspecialisten van Heijmans

tie (EPS, foto 8). De totale wanddikte

9

bloei of kalkstrepen op het donkere

Civiel hadden een groot aandeel in de

bedraagt 0,6 m (fig. 9). De uitvoering

Detail wand

beton. Deze fenomenen deden zich
wel voor, maar minder dan verwacht.
De grote hoeveelheid fijne delen in het
betonmengsel (cement, kleurstof en
steenmeel) heeft gezorgd voor een
dicht mengsel aan het oppervlak en
daarmee een beperking van storende
kleurverschillen.
In de ontwerpspecificatie was een
hydrofobering van de oppervlakken
opgenomen om deze kleurverschillen te
beperken. Mede op basis van eerdere
ervaringen is tijdens de proefstorts gekozen om alle oppervlakken licht aan te
stralen met olivijn zand. Hierdoor kon
de hydrofobering achterwege blijven.
Het licht aanstralen van alle wanden
(in de afwerkfase) was een goede keuze,
omdat daarmee ook kleurverschillen
worden teruggedrongen die ontstaan
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uitgevoerd. Dit was een meerwerkpost.

De gebogen buitenwanden zijn in meerdere panelen en stortgangen gestort

De wanden zijn in stortgangen van 2,5 m
gestort. Bij de horizontale stortnaden
werd een profielnaad gerealiseerd. Zoals
ook al bij de proefstorts is gebleken en
dus vooraf was voorzien, bleef de profilering bij het ontkisten niet heel. Dit
paste echter bij de gewenste robuuste
uitstraling (foto 12). De bovenzijde van
de wanden in buitenconditie zijn afgeschuind om vuil en water af te voeren,
weg van de schone zichtzijde.
De hoeveelheid wapening is afgestemd
om de vorming van krimpscheuren te

11

beperken. Op veel plaatsen leidde dit

Gebogen contact
bekistingsdelen van
gecoat multiplex

tot een hoge concentratie wapening.
Met de gekozen wandwapening is
bereikt dat inderdaad (nog) geen sto12

rende krimpscheuren zijn te constate-

De stortnaad met gebroken profiel geeft de
wanden een robuuste uitstraling

ren. Speciale aandacht ging uit naar de
realisatie van de betondekking. Door
een unieke constructie van dekkingsstaven en tijdelijke houten afstandhouders
waren betonnen dekkingsblokjes overbodig (foto 13). Hiermee kon aan de
ontwerpeis ‘aftekening van afstandhouders beperken’ worden voldaan.
Voor de esthetische afsluiting van de
centerpensparingen zijn speciale, don-

van deze wanden vroeg om de nodige

dat het patroon niet of nauwelijks mag

kere blokjes geproduceerd en ingelijmd

inventiviteit. Zo is de isolatie verticaal

aftekenen.

(foto 14). Een belangrijke succesfactor

met ronde (hol en bol) aansluitingen

Alle bekistingen voor de gebogen wan-

was de werkinstructie voor de afsluiting

uitgevoerd om de verschillende stralen

den zijn in segmenten op de fabriek

van deze sparingen in de bekisting.

te kunnen maken. Voor de vlakke

gemaakt en in het werk samengesteld.

Door de toepassing van schuimrubber

grondkerende wanden is gebruikge-

De uitwendige hoeken van wanden (o.a.

ringen rond het geboorde centerpen-

maakt van 7 m hoge panelen. Deze

de aansluiting bij de kozijnen) zijn op ver-

gat, zijn lekkages van cementwater

wanden zijn in één keer gestort. Bij de

zoek van de architect als scherpe hoek

langs dit gat achterwege gebleven.

gebogen buitenwanden is gekozen
voor storten in meerdere panelen en
stortgangen (foto 10).
De architect is bij de esthetische kwali-

13

Door een constructie van dekkingsstaven
en houten afstandhouders waren betonnen
dekkingblokjes overbodig

teit van onder andere de stortnaden en
plaatnaden uitgegaan van enige
robuustheid in relatie tot de uitstraling
van het fort. De contactbekisting
bestond uit gecoat multiplex met een
dikte van 4 mm, met nieten vastgezet
op de gebogen ondergrond van latten
(foto 11). De nieten zijn in een patroon
geplaatst om het optimale esthetische
resultaat te bereiken volgens de ontwerpspecificatie. Daarin is aangegeven

6
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Ingelijmde centerpenafwerking

Nieuwe versie CUR-Aanbeveling 100

Afwerking, oplevering
en onderhoud

Het schoonbeton van het Waterliniemuseum is uitgevoerd op

Na het ontkisten was er bij de gebogen

basis van de versie CUR-Aanbeveling 100 uit 2004. Eind 2013

wanden direct al een hoge kwaliteit van

is een nieuwe CUR-Aanbeveling 100 verschenen. De gebogen

het oppervlak te constateren. Vooral de

wanden van het museum in donker beton zijn een typisch

centerpensparingen waren strak van

voorbeeld van de nieuwe oppervlakteklasse B9 uit die nieuw-

vorm zonder storende lekkages. Enige

ste versie van CUR100. B9 is de klasse voor betonoppervlak-

afwerking (poetswerk) van de horizon-

ken met een bijzondere structuur, kleur of vorm. De opmer-

tale stortnaden was nodig, omdat daar

kelijke centerpenafwerking zou moeten worden omschreven

plaatselijk toch lekkages zichtbaar

als afwerking CN9. De in artikel 3 van CUR100 beschreven

waren. Het licht aanstralen van de zicht-

taken van de ‘coördinator schoonbeton’ zijn vergelijkbaar

vlakken in de afbouwfase met olivijn

met de taken zoals ingevuld bij het museum.

zand had ook het gewenste effect.

CUR-Aanbeveling 100:2013 is beschikbaar op

Er is een onderhoudsplan opgesteld

www.cur-aanbevelingen.nl. Zie voor meer informatie

waarin aandachtspunten zijn weerge-

www.cur100.nl.

geven voor de frequentie van inspecties, periodiek reinigen van de zichtvlakken en herstel van onvolkomenheden.

Uitvoering maquettevloer

stortploeg bepaalden het succes.

De maquette in beton is een huzaren-

Het betonwerk is in een zomer- en win-

Tot slot

stuk van ontwerp- en uitvoerings-

terperiode uitgevoerd. Daartoe is het

Er was betontechnologische inventivi-

kunst. Op de constructieve ondervloer

aandeel cement periodiek aangepast in

teit beschikbaar bij het ontwerp en de

zijn de gewenste contouren van de

verband met verwerking en sterkteont-

uitvoering van de betonmortel, wape-

polders en dijken als lage wandjes uit-

wikkeling. Bij verwerking van de beton-

ning, bekisting en afwerking. Dat heeft

gevoerd en gestort door middel van

mortel was het een grote zorg om de

uitgemond in een fraai eindresultaat:

een bekisting van EPS-elementen. Al

eerder genoemde, strakke, horizontale

de betonarchitectuur straalt je tege-

deze elementen zijn computerge-

stortnaad te bereiken. Bij de stortnaden

moet, vooral dankzij de gebogen

stuurd met CNC gerealiseerd. Bijna

moesten wisselingen in de aansluitende

betonconstructies. Zo mooi kan donker

alle wapening voor de wandjes is in

bekistingspanelen (het niet in één lijn

het werk gebogen. Ouderwets vlecht-

liggen) worden voorkomen. Dat was

werk dus. Na het storten van de wand-

vooral bij de gebogen wanden een

jes zijn de aansluitende vloervelden

belangrijk punt van aandacht.
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Uitvoering van
de betonnen maquettevloer

schoonbeton zijn. Per 7 oktober 2015
is dit alles ook voor bezoekers te aanschouwen. Op die datum werd het
museum officieel geopend.

afgestort en gevlinderd. Het geheel
van de maquettevloer is daarna licht
gestraald (foto 15).

Betonmortel: samenstelling
en verwerking
In de ontwerpspecificaties (en
CUR100) zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de mortel
samenstelling aangegeven (zie alinea
Ontwerpspecificaties). Creativiteit en
vakmanschap waren nodig om een
goed verwerkbare betonmortel in de
juiste en constante kleur af te leveren.
Uiteindelijk is, in afwijking van de
voorgeschreven 180 l/m3 fijne delen,
170 l/m3 gebuikt. Dit is, in com
binatie met grind 4/16 en een con
sistentieklasse F5, voor een groot
deel van de wanden en met succes
toegepast. Vooral het vakmanschap
en de zorgvuldigheid van de
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