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Samenvatting 
 
In eerste instantie wordt toegelicht hoe erfgoedbehoud uitgaande van preventieve 
conservatie mogelijk is en wat daarvan de uitgangspunten zijn. Kernbegrippen daarbij zijn 
“preventieve conservatie”, “monitoring” en “onderhoudsplanning”. Vervolgens wordt gesteld 
dat in betonnen monumenten de functionele onderhoudsbenadering botst met de principes 
van erfgoedbehoud. Voor betonnen constructies wordt vervolgens nagegaan hoe de 
bewaringstoestand ervan kan worden gevolgd (monitoring) uitgaande van een aantal 
belangrijke kenmerken van het materiaal beton. 
 
 
Inleiding 
 
Voor erfgoedbehoud van historische gebouwen en sites wordt vandaag uitgekeken naar de 
mogelijkheden van een preventieve benadering die uitgaat van het principe dat preventie 
beter is dan genezen. Bij verschillende gelegenheden is binnen WTA Nederland-Vlaanderen 
op het belang daarvan gewezen. Dat is begrijpelijk omdat precies in deze regio’s 
Monumentenwachtverenigingen op aansturen van de overheden bevoegd voor 
monumentenzorg deze benadering een sterke impuls gegeven hebben. 
Betonnen monumenten behoren tot een nieuwe categorie monumenten waarvoor we nog 
steeds op zoek zijn naar een gepaste wijze om ermee om te gaan. Hun erfgoedwaarde 
verschilt van andere soorten monumenten, alhoewel op de keper beschouwd en gebruik 
makend van een gemeenschappelijk referentiekader ze even goed of even verscheiden 
“monument” kunnen zijn dan andere monumenten. 
In het geval dat deze nieuwe monumenten tot ons komen, goed onderhouden werden (wat 
zeker niet altijd het geval is) stellen we vast dat hun monumentenstatus ons nu verplicht er 
anders mee om te gaan dan net voordien. Hoe komt dat? Waarin verschilt dan onderhoud 
van niet-monumenten dan van onderhoud van monumenten? Hoe komt het dat we dat in het 
geval van betonnen monumenten zo duidelijk ondervinden. 
 
 
Erfgoedbehoud uitgaande van preventieve conservatie 
 
Preventieve conservatie gaat uit van het minimaliseren van verwering en van schade aan 
het erfgoed, daarbij ingrijpende restauratie-ingrepen mijdend.  Hoewel het sinds het Charter 
van Athene in 1931 wordt verdedigd en hoewel zij formeel werd ingeschreven in het Charter 
van Venetië (1964) neemt het belang van deze benadering pas sinds 15 jaar toe. 
Regelmatige opvolging (monitoring), de controle van de belangrijkste schadeoorzaken en 
routine onderhoud met eventueel kleine ingrepen maken er de kern van uit. 
Preventieve conservatie vergt naast een technische inzet ook een belangrijke inzet van de 
gemeenschap. De betrokkenheid van een (groter) deel van de bevolking wordt verzekerd 
door de rol die de vele eigenaars en beheerders hebben in het proces. Bij preventieve 
conservatie die uitgaat van onderhoud worden meestal op lokaal vlak meer mensen 
ingeschakeld terwijl het bijdraagt tot het behoud van meer authentiek materiaal (Cebron e.a. 
2008). 
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In de twee seminaries over preventieve conservatie van monumenten en sites 
(SPRECOMAH) werden ervaringen en wetenschappelijke informatie uitgewisseld over dat 
thema. Na het seminarie van Leuven in juni 2007 en dat van de Val de Loire in mei 2008 
werden een aantal besluiten en suggesties gedistilleerd met de bedoeling het onderzoek in 
de Europese Gemeenschap in deze zin te stimuleren. Enkele relevante aandachtspunten 
zijn in dit verband vermeldenswaardig. 
Preventieve conservatie gaat uit van een holistische benadering: ze kan niet op een kleine 
geïsoleerde schaal worden uitgewerkt. Ze heeft een lange tijdspanne voor ogen en werkt op 
verschillende schalen in ruimte en tijd. Ze heeft oog voor de grote schaal (regio’s, territoria, 
sites, gebouwencomplexen, gebouwen,…) tot voor het gedetailleerd identificeren van 
specifieke noden. Ze heeft oog voor high-tech maar ook voor low-tech. Ze heeft oog voor de 
concrete uitwerking en realisaties (“hands-on”) als voor cultuurgebieden (“cultural territories”) 
waar dergelijke benaderingen kunnen aarden en zodoende kunnen bijdragen tot het welzijn 
van de bevolking. Kortom het vraagt een geïntegreerde aanpak binnen een juiste 
ingesteldheid, binnen een gepast economisch en juridisch kader. 
In Nederland en Vlaanderen kunnen we stellen dat er een geschikt kader bestaat voor de 
benadering van preventieve conservatie. Dat werd onder andere mogelijk gemaakt door de 
oprichting van Monumentenwacht-verenigingen en door het voorzien van een beleid dat 
(financieel) onderhoud stimuleert. Hoewel al veel bereikt werd op het gebied van het 
sensibiliseren van brede lagen van de bevolking menen we dat hier nog werk aan de winkel 
is om het draagvlak voor erfgoedbehoud te vergroten maar tevens om meer mensen te 
betrekken en te responsabiliseren in het onderhoudsproces van het erfgoed. 
Op internationaal vlak wordt interesse voor deze benadering gewekt met de oprichting van 
de UNESCO leerstoel over “Preventive Conservation, Monitoring and Maintenance of 
Monuments and sites” aan de K.U.Leuven in samenwerking met Monumentenwacht 
Vlaanderen. 
Rond deze leerstoel werd een internationaal netwerk opgezet met een 100-tal organisaties 
die in deze benadering van erfgoedbehoud hun interesse hebben betoond.  Over dit netwerk 
en de UNESCO leerstoel, zal U later nog uitvoerig worden geïnformeerd. Het doel is 
uiteindelijk bij te dragen tot een betere monitoring van werelderfgoedsites door de 
verbetering van de vaardigheden en technieken die nodig zijn voor het opstellen van de 
periodieke rapporten over het werelderfgoed. Deze monitoring moet bijdragen tot een 
conservatiestrategie die in eerste instantie uitgaat van het onderhoudsprincipe. Nederland 
en Vlaanderen zullen in dit netwerk een voortrekkersrol kunnen en moeten spelen. 
 
 
Wat is er preventief aan “monitoring”? 
 
“Preventieve conservatie 
 
Preventieve conservatie gaat uit van het minimaliseren van verwering en van schade aan 
het erfgoed.” Monitoring draagt daartoe bij omdat het toelaat een betere inschatting te 
maken of er werkelijk schade optreedt en zo ja aan welke snelheid. Het draagt er eveneens 
toe bij noodzakelijke ingrepen te minimaliseren. Dat laatste wordt verzekerd door de 
inschatting van de noodzaak tot ingreep (als resultaat van de monitoring) maar ook omdat 
het toelaat op een gepaste wijze minimale ingrepen naar hun effectiviteit te evalueren. 
Zodoende kan op getrapte wijze in functie van de noodzaak die objectief vaststelbaar is, 
worden ingegrepen. 
Onderhoud kan bijdragen tot preventieve conservatie. Het is dan pro-actief, bouwt voort op 
de kennis van risico’s en de mogelijke (tijdelijke) ingrepen die ze vergen. Soms komt 
onderhoud (net) iets te laat en dan kan monitoring (verslag van een bewaringstoestand) 
bijdragen tot tijdelijke identificatie van schade en zorgt een minimale ingreep voor het snel 
behelpen van een probleem. Tot zover gelden deze uitspraken voor eender welk gebouw: 
historische monumenten of niet. 
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In het geval van een monument moet een onderhoudsstrategie zich inpassen in een ruimer 
objectief waarbij het behoud van erfgoedwaarden centraal staat. Het blijkt niet altijd 
eenvoudig deze twee strategieën met elkaar te verzoenen.  Ze lijken vaak in dezelfde zin te 
bewegen, maar in de monumentenzorg zijn er een aantal principes die “gewoon” onderhoud 
in de weg kunnen staan. Nigel Dann (Dann 2006) noemt zes principes: “minimum 
interventie”; “conserveer zoals het werd gevonden”; “gebruik van materialen voor herstel die 
zoveel mogelijk dezelfde materialen zijn als de oorspronkelijke”; “reversibiliteit”; “eerlijkheid 
in herstel” en tenslotte het “belang van documentatie”.  Hoewel we het hier niet woordelijk 
met de voorstellen van Nigel Dann eens moeten zijn, is het zo dat in de monumentenzorg 
een aantal principes primeren die moeten bijdragen tot een maximaal behoud van 
authenticiteit.  Zelf zouden we de volgende lijst van criteria willen inroepen: “reversibiliteit” en 
indien dat niet kan “compatibiliteit en herbehandelbaarheid”; “minimum interventie”; “belang 
van documentatie”, “maximaal en transparant behoud van authenticiteit” waarbij 
authenticiteit zelf moet begrepen worden als een gelaagd begrip met verschillende 
dimensies en aspecten (Van Balen 2008). 
Nederland en Vlaanderen zijn in staat met de hulp van Monumentenwachtverenigingen een 
goede monitoring te doen van de “monumentenstock”. Waar ons inziens nog een belangrijke 
uitdaging ligt, is de integratie van deze monitoring in beheersplannen voor elk van deze 
monumenten. 
 
 
Monitoring als diagnose instrument 
 
Monitoring (regelmatige inspectie) draagt bij tot tijdige vaststelling van schade en zorgt er 
zodoende voor dat de mogelijke schade beperkt blijft, indien niet kon geanticipeerd worden. 
De studie en de monitoring van schade is eveneen belangrijk om het mechanisme dat tot 
schade leidt (beter) te begrijpen. Het laat toe risico’s beter in te schatten en er rekening mee 
te houden bij de bepaling van de noodzakelijke ingrepen of bij het plannen van onderhoud. 
Daarom is het aangewezen monitoring van schade in langetermijnplanning en -beheer op te 
nemen. 
“Meten is weten” en vult het modelleren aan. Deze aanvulling laat toe een juiste risico-
analyse te kunnen uitvoeren en te bepalen waar inspanningen het meest renderen. Een 
goed voorbeeld daarvan staat in het doctoraat van dr. ir. Luc Schueremans (Schueremans 
2001). Men kan soms meer zekerheid over de stabiliteit van gewelven verkrijgen door deze 
nauwkeurig(er) op te meten dan door (tijdelijke) versterkingen aan te brengen. 
De getrapte benadering stoelt op een cyclische benadering van het conservatieproces.  Voor 
stabiliteitsingrepen wordt de lus “Analysis-Diagnosis-Therapy-Control-Analysis-…” 
voorgesteld (ISCARSAH 2003).  Voor projecten op territoriale schaal definieert men dat als 
“Studies-Project-Execution-Monitoring-Studies-…” (SPRECOMAH). 
Een lus veronderstelt een proces dat nooit voleindigd is, monitor en onderhoud maken de 
terugkoppeling van wat werd uitgevoerd of vastgesteld naar de nieuwe “ge-update” analyse. 
 
 
Toepasbaarheid in betonnen monumenten 
 
Monumenten 
 
Conservatie is verschillend van herstellen: methodologie van erfgoedbehoud is noodzakelijk, 
uitgaande van minimuminterventie, afwegen van de verschillende erfgoedwaarden om 
zodoende tot een ingreep te komen (indien noodzakelijk) die voortdurend opgevolgd en 
bijgestuurd kan worden. In haar bijdrage aan de eerste SPRECOMAH bijeenkomst stelde 
drs ir. Herdis Heinemann (Heinemann 2007) dat de meeste benaderingen van betonherstel 
uitgaan van functioneel herstel en geen conservatie-uitgangspunten inhouden. De 
conservatie benadering gaat volgens drs. Heinemann uit van abstracte en niet 
toepassingsgerichte uitgangspunten. Dit leidt ertoe dat al te vaak in monumenten 
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(functionele) hersteltechnieken worden aangewend met een verlies aan authenticiteit voor 
gevolg. 
Om het volgens de concepten van Nigel Dann te zeggen (Dann 2006): onderhoud van niet-
historische gebouwen hoeft zich niet te bekommeren om de principes van erfgoedbehoud. 
Wanneer gebouwen die in het ideale geval goed werden onderhouden, een erfgoedstatus 
krijgen, dan verandert het referentiekader waarbinnen onderhoud kan worden uitgevoerd. 
We willen stellen dat precies bij de conservatie van “modernere” monumenten de overgang 
van functioneel herstel naar conservatie het meest aan de orde is. Immers oudere 
gebouwen worden al langer onderkend als historisch belangrijk, terwijl bijvoorbeeld 
gebouwen van de moderne beweging pas zeer recent als erfgoed kunnen erkend.worden, 
waardoor er zich een wijziging van onderhoudsbenadering opdringt. 
Aan de waardebepaling van erfgoed zijn verschillende publicaties gewijd waaruit blijkt dat 
zowel de methode als het referentiekader veranderen met de tijd, ze zijn zelfs cultureel 
bepaald.  Op internationaal vlak –wanneer bijvoorbeeld sprake is van werelderfgoed- groeit 
een consensus die een gelaagdheid van waarden onderkent. We verwijzen daarvoor naar 
de discussie over authenticiteit (zie bijvoorbeeld het laatste themanummer van APT bulletin, 
49 (2-3): Association for Preservation Technology) en bijvoorbeeld naar het gebruik van het 
Nara grid, als methode (Van Balen, 2008). 
 
 
Beton 
 
Beton kende in de 20ste eeuw een grote vlucht waarmee door de moderne architecten werd 
geëxperimenteerd om een nieuwe architecturale expressie te realiseren. Vorm, textuur maar 
ook kleur waren bepalend.  De (architecturale) praktijk werd een laboratorium ondersteund 
door opkomende bouwmateriaallaboratoria waarvan de meesten geloofden in de nieuwe 
moderne materialen die wetenschappelijk werden “ontwikkeld”. Er ontstond een paradigma 
dat meer geloof hechtte in de wetenschappelijke kennis van labo’s dan in empirisch 
gegroeide praktijk. Duurzaamheid was toen nog geen begrip. 
Deze constructies zijn nu historische getuigen van een tijd, van een geschiedenis en 
sommigen daarvan worden erfgoed. 
Het beton dat in het betonnen erfgoed wordt gebruikt, maar uiteraard ook aanwezig kan zijn 
in recentere monumenten die voornamelijk uit andere materialen bestaan; bestaat uit 
cementsteen met aggregaten en (wapenings-)ijzer. Wanneer het beton alkalisch is, wordt 
het ijzer daarin beschermd door dat beton. Wanneer het beton carbonateert vermindert de 
zuurtegraad (pH) waardoor het ijzer niet meer beschermd wordt tegen corrosie, zodat 
wanneer de omstandigheden aanwezig zijn, het ijzer gaat corroderen wat met een zeer 
grote volumetoename gepaard gaat. 
Om ijzer te doen corroderen is niet veel water nodig. Ook de aanwezigheid van andere 
ionen, bvb chloriden, kunnen zorgen voor een snelle corrosie. 
Beton is in historische gebouwen vaak als kunststeen aangewend. Kleur, textuur en uitzicht 
zijn dan bepalend; de inwendige structuur blijft evenwel min of meer dezelfde. 
In het zwembadcomplex in Antwerpen (Mertens e.a. 2006) werd door materiaalbepaling en 
door kleurenstudie duidelijk hoe beton werd gebruikt als imitatie blauwe hardsteen en hoe 
grintbeton werd gebruikt voor lateien. 
 
 
Problemen met beton in monumenten  
 
Uit de bijdragen van vorige WTA studiedagen hebben we enkele voorbeelden gehaald 
waarin sprake was van problemen met beton of waarin aspecten daarvan werden toegelicht. 
De historiek geschetst door Birgit Van Laar (Van Laar 2006) toont aan hoe verschillende 
vormen van voorlopers van (kunstbeton) bestaan, zoals bvb rocaille en namaak rotsen. Veel 
voorkomende problemen bij dergelijke kunststeentoepassingen is de corrosie van de ijzeren 
wapening, waarvan de snelheid en de omvang onder andere bepaald worden door de 



 - 29 - 

porositeit van de mortel.  Het gaat in dergelijke gevallen eerder om een mortel dan het dichte 
beton dat we vandaag meestal gebruiken. De wapening die daarin gebruikt werd is meer 
van de aard van “kippendraad” dan van wapening waarop gerekend wordt voor het 
opnemen van (grote) trekspanningen in het materiaal. 
De eigenschappen van het vroege beton die de verwering ervan uitleggen, zijn de (grote) 
porositeit waardoor vochtinfiltratie wordt bevorderd en waardoor de carbonatatiesnelheid 
groot is. Met de jaren is ook gesleuteld aan de eigenschappen van het wapeningsijzer en 
aan het bevorderen van de hechting tussen het beton en het ijzer. Zo zien we dat oudere 
betontoepassingen vaak hiermee problemen hebben. De bescherming tegen corrosie van 
het ijzer werd tenietgedaan als gevolg van de voortschrijdende carbonatatie of van de 
opname van bijvoorbeeld chloriden (Ignoul e.a. 2006) 
 
 
Wat zijn de typische problemen? Hoe kunnen we ze identificeren? 
 
In de vorm van een kort overzicht willen we hier de verschillende vormen van schade of 
schadeoorzaken aanduiden. Andere sprekers zullen op één of andere van deze aspecten 
dieper ingaan. 
“Betonrot” is een verzamelnaam voor problemen met het beton. 
Oppervlakte of inwendige condensatie van beton komt vaak voor door de grote 
geleidbaarheid voor warmte van betonnen structuren. Ze kunnen corrosie versnellen maar 
ook leiden tot patogene toestanden door schimmelvorming, enz… 
Hoewel door de grote densiteit van beton deze als relatief water ondoorlatend wordt 
beschouwd, leiden bvb stortnaden (dus technologische randvoorwaarden) er toe dat 
betonnen structuren te waterdoorlatend zijn of worden (Ignoul e.a. 2006). Differentiële 
zettingen, thermische uitzetting kunnen dit fenomeen nog versterken. 
Betonsteen is een bros materiaal met een zeer beperkte treksterkte. Gewapend beton haalt 
zijn treksterkte uit de wapening. De uitzettingscoëfficiënt van beton is dezelfde als die van 
ijzer (vandaar de compatibiliteit van beide materialen) waardoor soms kleine gebreken of 
anomalieën in betonnen structuren kunnen leiden tot scheurvorming. Er zijn dus scheuren 
mogelijk tengevolge van (thermische) dilatatie of mechanische belastingen. Het gebruik van 
deformatiemetingen (demec punten) in combinatie met metingen die een verband met de 
oorzaak van de scheurvorming aangeven (bijvoorbeeld meting van de temperatuur van het 
beton of van de omgeving), kunnen een gepaste niet-destructieve meettechniek zijn. 
Scheuren vergemakkelijken ook de toegang van water en koolzuur in het beton, wat de kans 
op corrosie vergroot. 
Door het roesten van het ijzer, neemt de volume ervan spectaculair toe.  Hierdoor ontstaan 
trekspanningen in het beton en wordt de buitenschil afgestoten. Het loskomen van de 
betonnen beschermlaag op het staal is een veel voorkomend fenomeen (Van Laar 2006). In 
sommige gevallen komt het roestige ijzer aan de oppervlakte (Van Laar 2006). 
De samenstelling van het beton bepaalt in belangrijke mate zijn duurzaamheid. Is het 
gehalte aan bindmiddel voldoende, werden de juiste aggregaten gebruikt of kunnen deze 
aanleiding geven tot de vorming van secundaire zouten? Een analyse van de 
betonsamenstelling (analyse van de samenstelling en van de componenten) kan dan 
aangewezen zijn (Ignoul e.a. 2006). 
De voortgang van het carbonatatiefront kan gemeten worden met een eenvoudige niet-
destructieve techniek aan de hand van een phenolftaleïne oplossing in alcolhol (Brosens 
e.a. 2006). 
In marine omgeving, op plaatsen waar (veel) strooizouten werden gebruikt maar ook 
bijvoorbeeld in zwembaden is chloridenaantasting van beton mogelijk. Om zekerheid te 
hebben over het mechanisme van de schade kan door chemische analyse de gradiënt in het 
chloridengehalte worden bepaald. In bepaalde gevallen waar de aantasting van het beton en 
het staal kan worden opgevolgd kan aan de hand van een regelmatige inspectie (monitoring 
bijvoorbeeld met Demec punten) beslist worden wanneer een ingreep nodig zou zijn (Ignoul 
e.a. 2006). Gebruik makend van bijvoorbeeld chloride inhibitoren en van hydrofuge kan men 
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in bepaalde gevallen de toename van schade beperken (Ignoul e.a. 2006) (Brosens e.a. 
2006). 
Voor een beter begrip van schade of om het risico op schade te kunnen schatten wanneer 
de structuur relatief gaaf is, wil men de inwendige structuur van het gewapend beton 
kennen.  Waar ligt het wapeningsijzer, wat is de diameter van de wapeningsstaven en hoe 
diep liggen ze onder het betonoppervlak? Hier kan men de volgende niet-destructieve 
methodes gebruiken: gammagrafisch onderzoek, thermografie of het gebruik van een 
pachometer om de wapening te detecteren. 
De corrosiesnelheid van metaal wordt bepaald door elektropotentiaalmetingen die 
rechtstreeks verwijzen naar de elektronenstroom die de corrosie veroorzaken. De Galva 
pulse methode die in 1986 werd ingevoerd maakt gebruik van het aanbrengen van een korte 
stroompuls tussen een elektrode aan de oppervlakte van het beton en het wapeningsijzer. 
Het wapeningsijzer wordt anodisch gepolariseerd en de daaruit voortvloeiende verandering 
van de elektrochemische potentiaal wordt gemeten met een referentie elektrode (Poursaee 
e.a. 2008). 
Voor constructieve toepassingen is een inzicht in de betonsterkte belangrijk. Deze kan 
“rechtreeks gemeten worden op boorkernen die ontnomen worden wat een (beperkt) 
destructieve proef is (Ignoul e.a. 2006) (Brosens e.a. 2006). Niet destructieve proeven die 
evenwel goed moeten geijkt worden maken gebruik van een sclerometer of van ultrasoon 
meten van de dynamische E-modulus (Ultrasoon) (Brosens e.a. 2006). 
Betonnen structuren versterken is soms noodzakelijk t.g.v. wijziging of onderschatten van 
de belastingen (Brosens e.a. 2006). Ook de verandering van de materiaaleigenschappen 
(beton, wapening) of uitwendig veroorzaakte schade (bijvoorbeeld brand, mechanisch, 
gebrek aan onderhoud kunnen aanleiding geven tot bijkomende versterkingen (Brosens e.a. 
2006). Een nieuwe techniek die daarbij van groot nut is gebleken, zeer in het bijzonder voor 
historische structuren, is het gebruik van opgelijmde wapening of opgelijmde vezels. 
 
 
Wat kan men gangbaar monitoren? 
 
De verschillende hierboven beschreven niet-destructieve proeven laten toe de toestand te 
monitoren. De ene techniek is al wat toegankelijker dan de andere. 
Monumentenwacht maakte gebruik van niet-destructieve vaststellingen aan de hand van 
visuele inspectie, eventueel aangevild met bekloppen van beton om loskomende schellen of 
om holtes te ontdekken (Van Laar 2006). 
 
 
Besluiten 
 
Betonnen monumenten onderhouden confronteert de benadering van functioneel onderhoud 
met de principes van erfgoedbehoud. Omdat soms gesteld wordt dat de eerste benadering 
duidelijke en rechtlijnig is en dat de principes van erfgoedbehoud vaag zouden zijn hebben 
we geprobeerd deze confrontatie te verduidelijken. 
Het materiaal beton heeft een aantal inherente eigenschappen die toelaten de risico’s die tot 
de schade van beton leiden, in te schatten, of beter nog: op te volgen. Zodoende worden 
een aantal problemen van conservatie van beton en mogelijkheden om deze te monitoren 
toegelicht, uitgaande van een strategie van preventieve conservatie. 
 
 
Referenties 
 
Brosens, K; Figeys, W; Schueremans, L.; Van Gemert, D.; De Vuurmolen te Overijse 

(Begië); deel 2: structurele restauratie van een historische structuur in gewapend beton 
in: Van Gemert, D (2006) (Ed.), Valorisatie en consolidatie van monumentale 
betonconstructies, WTA, Turnhout, 2006, 13p. 



 - 31 - 

Cebron Lipovec, N.; Van Balen, K.; Preventive conservation and maintenance of 
architectural heritage as means of preservation of the spirit of place; 16th General 
Assembly and Scientific Symposium of ICOMOS, Québec, Canada, 2008. 

Dann, N.; Hills, S.; Worthing, D.; Assessing how organizations approach the maintenance 
management of listed buildings, Construction Management and Economics, January 
2006, 24; pp. 97-104. 

Heinemann, H.; Problems and Challenges of the Conservation of Historic Concrete 
Buildings, Example: Defence Line of Amsterdam, unpublished contribution to 1st 
SPRECOMAH, Leuven, June 2007. 

Ignoul, S.; Brosens, K; Van Gemert, D.; Zwembad veldstraat. Deel 2: Betonproblematiek in: 
Van Gemert, D (2006) (Ed.), Valorisatie en consolidatie van monumentale 
betonconstructies, WTA, Turnhout, 2006, 7p. 

ISCARSAH zie http://www.international.icomos.org/charters/structures_e.htm, 2003 
Mertens, R.; Stevens, P.; De Walsche, J.; Zwembad veldstraat. Deel 1: restauratie van het 

zwembad – bouwen van een stoombadcomplex in: Van Gemert, D (2006) (Ed.), 
Valorisatie en consolidatie van monumentale betonconstructies, WTA, Turnhout, 2006, 
11p. 

Poursaee, A.; Hansson, C.M. ; Galvanostatic pulse technique with the current confinement 
guard ring: The laboratory and finite element analysis; Corrosion Science; vol. 50, nr. 
10; pp. 2739-2746. 

Schueremans, L.; Probabilistic evaluation of structural unreinforced masonry; K.U.Leuven, 
Faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Burgerlijke Bouwkunde; 2001; 273 p. 

SPRECOMAH: zie http://sprecomah.eu 
Van Balen, K. (2008). The Nara Grid: An Evaluation Scheme Based on the Nara Document 

on Authenticity. In: APT bulletin, 49 (2-3), 39-45: Association for Preservation 
Technology. 

Van Gemert, D (2006) (Ed.), Valorisatie en consolidatie van monumentale 
betonconstructies, WTA, Turnhout, 2006 

Van Laar B., Betonmonumenten in het gebouwenbestand van Monumentenwacht 
Vlaanderen vzw; in: Van Gemert, D (2006) (Ed.), Valorisatie en consolidatie van 
monumentale betonconstructies, WTA, Turnhout, 2006, 7p. 

 


