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In de eerste aﬂevering stonden de wortels van het gewapend beton en het begin van de
betontechnologie centraal.1 In deze tweede bijdrage wordt de aandacht gericht op de
‘tweede betonrevolutie’. Innovaties van kort voor de Tweede Wereldoorlog, die dunnere en
lichtere betonconstructies opleverden, kwamen met de wederopbouw tot volle bloei.
Ook vernieuwingen op het gebied van de wapening, zoals voorspanning, gingen een rol
spelen. Daarnaast zorgden een verbeterde betontechnologie en verwerkingsmethoden
voor een harder beton dat fabrieksmatig geproduceerd kon gaan worden. Schaaldaken
en schokbeton zullen hier de grootste aandacht krijgen, maar ook zal blijken dat verdergaande specialisatie op dit gebied leidde tot een toenemende scheiding tussen architect,
ingenieur, constructeur en bouwer. Dit levert soms auteursproblemen op over wie de vorm
‘werkelijk’ bedacht heeft.

B O U W H I S TO R I E :
G E WA P E N D B E TO N
DEEL 2

Stampen,
spuiten &
schokken

Steenharde brokken
1 – ROME, PALAZETTO DELLO SPORT NAAR ONTWERP VAN PIER LUIGI NERVI, 1959.

og steeds tot de verbeelding sprekend, is
het werk van de architect Pier Luigi Nervi
(1891-1979). Deze Italiaan was een gelauwerd ontwerper van knap ontworpen
betonconstructies, waaronder stadions en
vliegtuighallen, en van het na de Tweede
Wereldoorlog gebouwde grote Palazzo en het
kleinere Palazetto dello Sport voor de
Olympische spelen van Rome in 1960 (figuur
1).2 Eén van zijn grote verdiensten was dat hij
nog de kwaliteiten van zowel architect als
constructeur in zich verenigde, een combinatie die inmiddels schaars was geworden. De
voortschrijdende splitsing van taken maakt

N

het voor de architectuurhistoricus steeds
moeilijker precies te achterhalen wie de auctor
intellectualis van menig bouwwerk is. Niet
zelden is er daarbij sprake van een esthetisch
ontwerper, een uitvoerend architect, een
constructeur, een ingenieursbureau, een al dan
niet door een octrooi beschermd systeem,
uitgevoerd door een licentiehoudende bouwfirma of tenslotte de grotere toevloed van kant
en klare producten uit de betonfabriek.

Van planetarium tot fabriek
Eén van de hoogtepunten uit de vroeg betonbouw is de imposante Jahrhunderthalle te

Breslau (nu Wroclaw, Polen) uit 19113 met een
koepel van 65 meter doorsnede. De hal werd
gebouwd door de in 1865 te Karlsruhe als
‘Zementwarenfabrik’ gestichte bouwonderneming Dyckerhoff & Widmann. Deze firma
werkte vanaf 1906 als vaste aannemer voor de
firma Zeiss te Jena en de hieraan gelieerde
Jenaer Glaswerke. Voor deze laatstgenoemde
fabriek maakten ze in 1924 een gebouw met
een koepel van 40 meter doorsnede en slechts
zes centimeter dikte. Deze vernieuwende
constructie bracht het gewicht van de koepel
terug tot slechts twintig procent van die te
Breslau. Dit werd bereikt door een schaal-
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constructie die in verhouding dunner was dan
een eierschaal.4
Walter Bauersfeld (1879-1959) van de firma
Zeiss was twee jaar eerder, in 1922, begonnen
met de ontwikkeling van een planetariumprojector. Om te kunnen projecteren, had hij
een halfrond hemelgewelf nodig en dacht daarvoor aan een schaalconstructie. Op het dak van
de Zeiss-fabriek bouwde hij een koepelvormige
schaal van zestien meter doorsnede door ijzeren staven in driehoeksvormen met elkaar te
verbinden, ze vervolgens van een dun ijzeren
draadnet te voorzien en het geheel zowel van
binnen als van buiten met enkele centimeters
snelverhardend spuitbeton te bedekken. De
firma Zeiss patenteerde dit procédé.5
Voor het ontwerp werkte Bauersfeld samen
met Franz Dischinger (1887-1953) van de
genoemde bouwonderneming. Samen construeerden ze een grotere versie van dit planetarium elders in Jena. Deze schaalconstructie met
een doorsnede van 25 meter kwam in 1926
gereed en werd een voorbeeld voor vele andere
planetaria in de wereld (figuur 2).6 In 1923 trad
Ulrich Finsterwalder (1897-1988) tot de bouwonderneming toe. Beide concurrerende constructeurs legden zich toe op de ontwikkeling
van schaalconstructies: Dischinger op tonschaaldaken en veelhoekige koepelconstructies en Finsterwalder op de ontwikkeling van
de segmentvormige schaaldaken.7 Finsterwalder ontwikkelde ook een methode voor een
rechthoekige schaal met een halve cilindervorm die zijn dwarsbelasting op de vier hoekpunten afdroeg door middel van gebogen
wapeningsstaven in het vlak van de cilindervorm. Deze staven volgden de richting van de
spanningsbanen (zogeheten trajectoriënwapening).
Eenlaagse fabrieksgebouwen bestonden tot die
tijd uit sheddaken met een steilere schuine
zijde voorzien van een vensterstrook voor de
lichttoetreding en een flauwhellend deel als
dak. Dit laatste werd vervangen door een gebogen cilindersegment. De eerste belangrijke
toepassing van dergelijke segmentvormige
shedschalen geschiedde in 1933 bij de textielfabriek ‘Grafa’ te Buenos-Aires.8 Nadat in 1934
een vergelijkbare schaalconstructie van een
vliegtuighal in Cottbus was bezweken, werden
de tonschalen versterkt met knikribben.9
De in 1923 opgerichte ‘Kuppelbau-Gmbh’
beheerde de patenten van wat bekend werd als
het ‘systeem Zeiss-Dywidag’. Ze verleenden
licenties aan buitenlandse firma’s. In Nederland blijkt de ‘Nederlandsche Maatschappij
voor Havenwerken NV’ (NMH) rond 1939 een
licentie te bezitten.10 Een artikel in De 8 en
Opbouw maakt hier melding van. Het artikel

3 – ARNHEM, TONSCHALEN VAN DE
DRIEBEUKIGE STROLOODS VOOR DE
ALGEMENE KUNSTZIJDE INDUSTRIE
IN DE KLEEFSE WAARD, 1942.

2 – JENA, PLANETARIUM GEBOUWD VOLGENS
HET ZEISS-DYWIDAG-SYSTEEM, 1926.

4 – NIJMEGEN, CONTINUESPINNERIJ VAN DE NYMA
MET TWEE KEER VIER TONSCHALEN, 1948.

werd geïllustreerd met een door Derk Masselink (1909-1982) ontworpen driebeukige stroloods van drie maal van 100 bij 25 meter in opdracht van de Algemene Kunstzijde Unie in de
Kleefsche Waard te Arnhem uit 1942 (figuur 3).11

Gebogen schalen
Na de oorlog leverden schaaldaken een belangrijke bijdrage aan de grote vraag naar fabrieksruimte. Als belangrijke voordelen werden aangevoerd een geringer staalgebruik, grote brandveiligheid, weinig onderhoudskosten, ideale
verlichting en last but not least ‘een aesthetische aantrekkelijkheid’. Ten gevolge van de
financiële oorlogsafwikkeling was het octrooi
op het systeem Zeiss-Dywidag eind 1949 vervallen verklaard. Toch bleef de NMH sterk

betrokken op dit gebied.12 Met Marshallhulp
bouwde men in 1948 voor de NYMA te
Nijmegen een continuespinnerij met acht tonschalen (figuur 4).13 Het jaar daarop bouwde
men voor de firma Bates Cepro Zakken Maatschappij N.V. te Velsen-Noord een fabrieksgebouw van twaalf segmentvormige schalen,
waarbij het beton werd niet gespoten, maar
‘aardvochtig’ op de wapening werd aangebracht en handmatig werd afgewerkt met de
plakspaan.14 De NHM bouwde ook in 19461947 naar ontwerp van J.D. Postma (18901960) de Ned. Am. Bandenfabriek Vredestein
te Enschede en in 1952 de eveneens door
Postma ontworpen J.B. Bussink’s Koninklijke
Nederlandse Koekfabrieken te Deventer. De
berekeningen van deze schalen werden uit-
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gevoerd door ingenieur Arend Maarten Haas
(1898-1972), de toenmalige directeur van de
bouwer die het werk uitvoerde.15 Haas was in
1949 gepromoveerd op de berekening van paddestoelvloeren en legde zich vooral toe op de
berekening van schaalconstructies nadat hij
1953 hoogleraar te Delft was geworden.
In Hengelo was Gerrit Beltman jr. (1905-1967)
in 1954 verantwoordelijk voor de realisatie van
de fabriek van de Koninklijke Weefgoederenfabriek C.T. Stork & Co. (figuur 5). De berekening was van B.A. Sassen (1923-2000), die na
zijn afstuderen bij Haas in Delft van 1952 tot
1959 aan bureau Beltman was verbonden.16
De bouw werd opnieuw uitgevoerd door de
NHM. Dezelfde combinatie van architect,
constructeur en aannemer stond ook in 1956
aan de basis van de nieuwe fabriek voor de
Coöperatieve weverij en textielhandel De
Ploeg te Bergeijk. Vermaard werd de fabriek
doordat Gerrit Rietveld (1888-1964) voor de
esthetische vormgeving werd ingeschakeld.
Het verhaal dat Rietveld tijdens een studiereis
naar Noord-Italië op het idee van de gebogen
schaaldaken was gekomen, blijkt een fabel en
is feitelijk onjuist. Als esthetisch adviseur
beperkte Rietvelds invloed zich tot de lichte
verdraaiing van de kopse gevels, het kleurenschema van de bekleding en de staalconstructie bij de ingangspartij (figuur 6).17

Staven onder spanning
Een tweede belangrijke ontwikkeling werd het
toepassen van voorgespannen beton. De
Fransman Eugène Freyssinet (1879-1962)
kreeg hier in 1928 een patent op. Al eerder
bestonden er patenten op aangespannen stalen

5 – HENGELO,
SHEDS CHALEN
VAN DE KON.
EEFGOEDERENFABRIEK
C.T. STORK
& CO., 1954.

6 –BERGEIJK,
SHEDSCHALEN
VAN DE WEVERIJ
DE PLOEG MET
ESTHETISCH
ADVIES VAN
GERRIT
RIETVELD, 1956.

18

draden die in beton waren ingegoten, maar
krimp en kruip van beide materialen maakte
dat de spankracht al na korte tijd verloren
ging. Freyssinet toonde aan dat blijvende voorspanning enkel mogelijk is met staal van een
zeer hoge vloeigrens. Het normale bouwstaal
dat in die tijd met St. 37 werd aangeduid, was
daarvoor niet voldoende. Kort na de oorlog
kwam hoogsterk staal beschikbaar, aangeduid
als St. 90, dat bijna drie keer zo sterk was en,
na aftrek van krimp en kruip, een flinke
hoeveelheid effectieve trekkracht overhield.18
Sterker staal impliceerde echter ook harder
beton en dat stelde extra eisen aan de samenstelling en de verdichting van het beton.
Voor kleinere constructieonderdelen als lateien,
vloerbalken etc. wordt de wapening eerst op
spanning gebracht (voorgerekte wapening) en
in het beton gegoten. Voor grotere constructies
maakt men eerst de betonconstructie met daarin kokers. In de kokers worden tot spankabels
samengestelde wapeningstaven getrokken die
door middel van vijzels op spanning worden
gebracht (nagerekte wapening).19 De holten
tussen koker en kabel worden vervolgens
gevuld met grout (een mengsel van water en
cement).

schappij in Ohio (VS). De berekening voor de
schalen met voorgespannen staven werd
gemaakt door de latere Eindhovense hoogleraar Bartel Willem van der Vlugt (1923-2001)
van de I.B.I.S. (Ingenieursbureau voor Industrie-Service).201
Het jaar daarop, in 1955, kwam bij Oosterhout
de nieuwe Jaminfabriek tot stand, eveneens
met voorgespannen schaaldaken. In het proces
keren een aantal bekenden terug. Architectonisch advies berustte bij D. Masselink, de
uitvoering was in handen van de NHM en de
berekeningen werden door A.M. Haas uitgevoerd. Deze laatste had in het kader van zijn
hoogleraarschap een kartonnen model op
schaal 1:10 laten maken, dat in het Instituto
Téchnico de la Construcción y de Cemento te
Madrid werd beproefd.22 In 1961 publiceerde
Haas een overzicht van schaalconstructies,
waar naast diverse van de al genoemde schaalconstructies ook de melkfabriek te Hilversum
van de in het ontwerp van melkfabrieken
gespecialiseerde architectenfirma Martens &
Kramer uit 1955 was opgenomen. Zij ontwierpen, eveneens met de I.B.I.S. als constructeur,
het jaar daarop een kleinere variant in Heiloo
(figuur 7).24

De eerste toepassing van voorgespannen beton
in een fabriek dateert uit 1949 bij een door
Dyckerhoff & Wildmann gebouwde weverij
van Weber & Ott. te Forchheim.20 Vermoedelijk het eerste Nederlandse fabrieksgebouw
met voorspanning is de in 1954 geopende Cincinnatifabriek voor gereedschapswerktuigen te
Vlaardingen. Het architectenbureau Van Tijen
en Maaskant was bij de uitvoering betrokken,
maar het ontwerp stamde van de moedermaat-

De toen net gefuseerde textielfirma NijverdalTen Cate te Almelo liet in 1952 de hele firma
doorlichten door het Zwitserse textieladviesbureau Gherzi. Dit bureau was in 1948 begonnen met het aanbieden van kant en klare
bouwkundige oplossingen en leverde de ontwerpen voor zowel een weefhal in Almelo als
in Nijverdal. De firma Van Heek & Co. te
Enschede, ooit de grootste werkgever van
Nederland, kon niet achterblijven en nam in
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7 – HEILOO, INTERIEUR MET TONSCHALEN VAN DE CAMPINA-FABRIEK, 1955.

1958 eveneens een dergelijke weefhal in
gebruik. Gherzi zorgde opnieuw voor het plan
en voor de enorme airconditioning-installatie
met manshoge luchtkokers. De uitvoering
geschiedde door het Enschedese aannemersbedrijf Van Eegteren & Zn. dat de voorgespannen balken ter plekke op de bouwplaats goot,
afspande en vervolgens in de constructie takelde. Op de balken kwamen prefab dakplaten
van bimsbeton te liggen (figuur 8).24 Op deze
manier werd eveneens een relatief licht geconstrueerde hal gerealiseerd. Lang heeft de firma
niet van hun toen hypermoderne weefhal kunnen profiteren, want in 1967 ging ze failliet.
Ook het hoogtepunt van de schaalconstructies
was toen voorbij ten gevolge van de loonronden uit het begin van de jaren zestig die de
voor de schaaldaken benodigde tijdsintensieve
bekistingen te duur maakten.26

levert meer dan anderhalf keer de sterkte van
gewoon beton op. Andersom kan met een kleine doorsnede eenzelfde sterkte bereikt worden
en dat is voordelig bij het maken van de betonnen kozijnen. In het begin legde Schokbeton
zich toe op de productie van kleinere prefabelementen. Vanwege hun grote dichtheid worden ze tot de hardbetonproducten gerekend.28
Schokbetonnen stalvensters werden toegepast

bij de boerderijen in de nieuwe Wieringermeerpolder. Wel was het van belang om van te
voren precies te bepalen waar de gaten, pluggen en draadeinden moesten komen, in een
tijd vóór de uitvinding van de hamerboor.
Schokbeton in Zwijndrecht startte begin 1940
met de productie van elementen voor de
afbouw van de Rivièrahal van de door S. van
Ravesteyn (1889-1983) ontworpen Rotter-

Hard als schokbeton
Op 4 juli 1935 kreeg Gerrit Lieve (1888-1944)
een octrooi op betonverdichting door middel
van schokken.27 In 1932 had hij samen met
Matthijs Elias Leeuwrik (1900-1980) de N.V.
Schokbeton opgericht. Het principe van het
schokken is verdichting zonder ontmenging,
zoals ook een zak suiker door enkele keren op
tafel stoten inklinkt. Ellipsvormige wielen
onder een schoktafel met daarop een kist vol
aardvochtige beton zorgen voor deze schokken
en voor een mechanische verdichting. Dit

8 –ENSCHEDE, GHERZI-WEEFHAL VAN DE FIRMA VAN HEEK & CO., 1958.
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9  – ROTTERDAM, DE IN 1972 GESLOOPTE
UITZICHTTOREN VAN DE DIERGAARDE
BLIJDORP SCHUIN NAAR BOVEN GEZIEN,
UIT HET NIEUWE DIERGAARDE BOEK.
11  – ENSCHEDE, TORENBEKRONING VAN HET
STATION MET HARDBETONNEN ARTISTONE
SIERELEMENTEN VAN DE FIRMA METEOOR
UIT DE STEEG, 1949-1950.



10
– ROTTERDAM, DETAIL VAN DE RIVIÈRAHAL
IN DE DIERGAARDE BLIJDORP MET SCHOK BETON
VENSTERS EN LICHT PAARS GEKLEURD
SCHOKCRETE SIERBETON.

damse Diergaarde Blijdorp. Naast schokbetonvensters werden ook elementen geproduceerd
die als montagebouw op de bouwplaats tot grotere delen werden samengesteld (figuur 9).29
Daarbij leverde de firma betonnen elementen,
die op de in het zicht komende oppervlakten
van een extra deklaag waren voorzien.
Natuursteengruis werd daarin verwerkt, zoals
dat ook al langer bij sierbeton gebeurde, waarna de oppervlakte een speciale nabewerking
kreeg (figuur 10). Schokbeton bracht dit sier-

beton op de markt onder de naam Schokcrete.30
Ondanks het octrooi van Schokbeton gingen
ook andere betonfabrieken hun eigen hardbeton en sierbeton produceren. Een belangrijke
concurrent was de in 1931 gestichte betonfabriek De Meteoor in De Steeg, die naast
Stelconplaten (hardbetonplaten met een stalen
rand) vanaf 1938 sierbeton onder de naam
Artistone ging produceren. In 1946 blijken
diverse firma’s beton-kunststeen te leveren,
met namen als Ostalon, Articon en Colcret.31

12 – OUDEMIRDUM, LUCHTWACHTTOREN VOLGENS HET RAAT-SYSTEEM, 1953. FOTO 2009

Later kwam daar nog Bastolite Sierbeton bij
van de firma Bastolite te Oudenbosch.32
Niet alle hardbeton blijkt Schokbeton. Zo worden leveringen van betonelementen voor het
Rotterdamse Groothandelsgebouw (19491950) zowel in het jaarverslag van Schokbeton
als in het jubileumboek van de Meteoor
genoemd.33 Uit dit laatste boek blijkt ook dat
De Meteoor ook de betonelementen leverde
voor het door H.G.J. Schelling (1888-1978)
ontworpen station van Enschede uit 19491950. Voor dit en enkele andere stations experimenteerde Schelling met diverse toeslagstoffen, waaronder gemalen baksteen en glas
(figuur 11).34 Uiteindelijk was het aanbod aan
betonwaren dermate groot dat de in 1922 opgerichte Bond van Fabrikanten van Betonwaren
in 1957 een compendium van de betonproducten uitgaf, helaas zonder verwijzingen naar de
afzonderlijke producenten.35
Onder leiding van Leeuwrik maakte Schokbeton na de oorlog een enorme bloei door, van
32 werknemers in 1933 tot 1090 in 1950. Dit
kwam door bijna on-Nederlandse ambitieuze
projecten, zoals een slechts ten dele gerealiseerd plan uit 1953 voor de bouw van een
geheel nieuw stadsdeel aan Accra in de Goudkust (nu Ghana) vol systeemwoningen en een
wel gerealiseerd project uit 1957 voor prefabgebouwen op militaire vliegbasissen op Groenland en IJsland.36 Met het oog op de toekomstige ontwikkeling in de nieuwe IJsselmeerpolders werd in 1947 een tweede vestiging te
Kampen gesticht.37 Daar werd in 1950 geëxpe-
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rimenteerd met een proefwoning volgens het
bouwsysteem Raatbouw, dat door de Friese
architect Marten Zwaagstra (1895-1988) was
ontwikkeld. Indien gewenst konden de raten
met betontegels gevuld worden. Als woningbouwsysteem had het geen succes, maar het
werd wel in 1953 succesvol toegepast bij de
bouw van 138 luchtwachttorens voor een netwerk van uitkijkposten voor het Korps
Luchtwacht Dienst (figuur 12).38 Ook produceerde Schokbeton onder meer in 1950-1954
de gevelelementen voor de elektriciteitscentrales in Harculo bij Zwolle, Hemweg, Geertruidenberg en Buggenum. Hun grootste
opdracht was de bouw van ruim 900 montageschuren in de Noordoostpolder. In 1949-1950
werd een eerste serie van ruim honderd geproduceerd, in 1951-1953 gevolgd door een tweede serie en in 1954-1958 een derde serie, waarvan er ook nog ruim 200 in Oostelijk Flevoland gebouwd werden. Een montagestal met
gemiddeld 180 betonelementen, inclusief een
aantal gelamineerde houten spanten, kon met
een team van zes man en één kraan in drie
dagen op een van te voren gestorte fundering
gemonteerd worden (figuur 13).39
Hoewel ze nog jaren lang betonelementen bleven produceren (figuur 14), richtten ze zich
vanaf 1950 ook op voorgespannen spantconstructies, nadat ze een licentie voor het systeem Freyssinet hadden verworven. Voor de
ontwikkeling trokken ze Bernardus Hermanus
Henricus Zweers (1900-1967) als adviseur aan.
Hij was hoogleraar utiliteitsbouw in Delft van
1946 tot 1965 en ontwierp naast voorgespannen boogspanten ook tweescharnierportalen
met voorspanning. Hoeveel er daarvan zijn
gebouwd en nog bestaan is helaas onbekend
(figuur 15). In 1960 opende Schokbeton een
nieuwe vestiging in Vianen speciaal voor de
productie van grote wandelementen ten
behoeve van de zware montagebouw die in die
tijd tot ontwikkeling kwam voor de productie
van seriematige galerijflats. In 1968 leverden
ze de gevelplaten voor de kantoortoren van de
uitbreiding van het Bouwcentrum in Rotterdam dat in 1947 door de Stichting Ratiobouw
in het leven was geroepen als coördinatiepunt
van de wederopbouw. Die wederopbouw kon in
1968 echter als afgesloten beschouwd worden.

Verkruimelen in turbulente tijden
Voor de viering van hun 75-jarig jubileum in
1966 liet Philips door L.C. Kalff (1897-1976)
en L. de Bever (*1930) een expositiegebouw
ontwerpen. Dit Evoluon lijkt op een vliegende
schotel en bestaat uit een bovenbouw van
betonelementen en een voet van twaalf V-vormige poten. Deze poten werden in het werk
gestort. Schokbeton leverde de drie maal 100
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13 – LELYSTAD, MONTAGESCHUUR UIT DE
NOORDOOSTPOLDER, NU IN HET NIEUW LAND
ERFGOEDCENTRUM, 1949-1953. FOTO 2006

14 – AMSTERDAM, CHR. LAGERE EN MIDDELBARE
TECHNISCHE SCHOOL PATRI MONIUM AAN DE
VROLIKSTRAAT MET EEN BETONSKELET EN
BEKLEDING MET SCHOKBETONELEMENTEN,
1956-1957. FOTO 2009

15 – BROCHURE SCHOKBETON OVER VOOR GESPANNEN SPANTEN MET DAARTUSSEN
BIMSBETONPLATEN, 1954.

16 – HENGELO, SLOOP VAN DE SHEDSCHALEN
VAN DE KON. WEEFGOEDERENFABRIEK, 2008.
FOTO 2008 JAAP KROMMENDIJK

schalen voor ieder van de drie ringen van de
onderschotel. De firma Abex uit Hoogkerk
produceerde de ruim 800 dakelementen van de
bovenkoepel.40
De opvallende vormgeving leidde tot keuze
voor schalen in een tijd dat de bouw daarvan
normaal gezien te duur was geworden. Nadat
in 1989 het museum over wetenschap en techniek in het Evoluon werd gesloten, zag het er

enige tijd somber voor het gebouw uit, maar
het bleef gelukkig behouden. Dat geldt niet
voor vele andere gebouwen die in hun tijd als
belangrijke constructies werden beschouwd,
maar inmiddels in de vergetelheid zijn
geraakt. Zo wordt de hier afgebeelde stroloods
in Arnhem – de oudste tonschaalconstructie in
Nederland – bedreigd. Ook de melkfabriek in
Heiloo en de weefhal in Enschede zijn hun
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toekomst niet zeker. Hier wreekt zich hier het
feit dat bij het onderzoek naar de wederopbouw wel categorieën gebouwen onder de loep
zijn genomen, maar onderzoek naar constructies is vergeten. Dit leidt ertoe dat in de
Wederopbouw top-100 wel de shedschaalconstructie te Bergeijk wordt beschermd,41 maar
zijn directe voorbeeld uit Hengelo recentelijk
ongedocumenteerd werd gesloopt (figuur 16).

Noten
Stenvert, Ronald, ‘Stampen, spuiten en schokken
I: Gestolde massa’, Vitruvius, 3(2009)10, 22-29.
2 Huxtable, Ada Louise, Pier Luigi Nervi: The
masters of world architecture series, New York 1960.
Zie ook: Oosterhoff, J., Constructies: Momenten
uit de geschiedenis van het overspannen en ondersteunen,
Delft 1980.
3 Gebouwd naar ontwerp van Max Berg (18701947) ter herdenking van de Slag bij Leipzig in
1813. Na 1945 Hala Ludowa genoemd en sinds
2006 Unesco-monument.
4 Klass, Gert von, Weit spannt sich der Bogen 18651965: Die Geschichte der Bauunternehmung Dyckerhoff
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