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BALEGEMSE STEEN
VOOR GEVEL

Restauratie Huis
Van De Vrije
Schippers, Gent

Voor de natuursteenrestauratie van de gevel van het Huis Van De Vrije Schippers koos
Monument Vandekerckhove uit het Belgische Ingelmunster voor toepassing van nieuwe
Balegemse steen. Op basis van een eigen restauratievisie maakte het bedrijf de keuze
voor deze steen. Vlak voor de zomer werd de restauratie opgeleverd van het pand dat
als havenhuis een nieuwe bestemming heeft gekregen.
Tekst: Tine Schotte - Foto’s: Callebaut Architecten

Oorspronkelijk was het huis van de vrije
schippers de thuisbasis van een molenaarsgilde en werd het ‘Windas’ genoemd.
In 1530 werd het aangekocht door de deken van de Gilde der Vrije Schippers en
sindsdien kennen we het als het Huis Van

De Vrije Schippers. Onmiddellijk ging
men aan de slag en werd het huis aan een
eerste grondige herbestemming onderworpen. De oorspronkelijk houten voorgevel werd door bouwmeester Christoffel
van den Berghe herontworpen als stenen

gevel in de stijl van de Brabantse gotiek.
Het werd een rijkelijk versierde gevel in
Ledesteen met onder andere kapitelen
met bladmotief, wapenschilden, drielobben, bourgondische kruisen en kroonstukken.
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De laatste grondige restauratie dateert van
begin van de twintigste eeuw toen het gebouw werd overgenomen door de staat en
de nakende wereldtentoonstelling in 1913
een nieuwe visie op dit stadsdeel opdrong.
Deze restauratie onder de leiding van architecten E. Mortier en A. Van Hoecke
bracht heel wat wijzigingen aan de voorgevel met zich mee. Sinds 1943 werd het
Huis Van De Vrije Schippers beschermd
als monument.
In 2011 kwam het gebouw in handen van
de Haven van Gent en werden er plannen
gemaakt voor een nieuwe grondige restauratie en herbestemming. De in 2012
uitgeschreven ontwerpwedstrijd werd gewonnen door het bouwteam onder leiding van Callebaut Architecten. Daarmee
kwam de eigenlijke restauratie weer een
stap dichterbij. Sinds 2016 is Monument
Vandekerckhove uit Ingelmunster belast
met de restauratie en herbestemming tot
havenhuis.

Restauratievisie | Een goede restauratievisie voor een dergelijk gebouw kan
enkel groeien vanuit een degelijk vooronderzoek. Dit werd uitvoerig gevoerd door
de restauratiearchitect Callebaut Architecten en zijn diverse partners. De bestaande
toestand werd uitgebreid gedocumenteerd met fotografische opnamen en diverse gevelplannen.Verslagen van de Monumentenwacht lieten toe een beter
inzicht te krijgen in de pathologie van de
voorgevel.
Er werden uitgebreide bouwtechnische
en materiaaltechnische onderzoeken verricht door het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium (KIK) uit Brussel,
de Universiteit van Gent en onderzoeksbureau Fenikx uit Gent. De stabiliteit van
de gevel werd onderzocht en ook archiefteksten met betrekking tot het natuursteenonderzoek werden zorgvuldig uitgeplozen.
In essentie staat de restauratie voor een
duurzaam herstel van de bestaande elementen. Dit betekent dat het de bedoeling is om ook na de restauratie de gevel
als een oude gevel te laten fungeren. Zolang het technisch te verantwoorden is,
blijven de oude elementen dan ook behouden. Nieuwe ingrepen worden dan
ook op zo’n manier ontworpen dat hun
impact op het monument als geheel zo
minimaal mogelijk blijft. Dit alles heeft
uiteraard wel tot doel een duurzaam resultaat te bekomen waarbij het gebruik

NUMMER 5 | 2018

17

van het gebouw en het bijhorend onderhoud opnieuw veilig kan worden gesteld
voor langere termijn.

Authenticiteit | Dat respect voor de
authenticiteit van de gevel niet steeds zo
vanzelfsprekend was, komt wel heel duidelijk naar voren bij deze inventarisatie
van de wijzigingen aangebracht bij de restauratiecampagne van 1904. Op het gevelplan werd heel kwistig omgegaan met
het vernieuwen van de originele elementen.
Alsof dat nog niet genoeg was werd ook
wel heel losjes omgesprongen met de authenticiteit van heel wat bouwkundige
elementen. Zo werd de topbekroning qua
vorm veranderd. Aan de luiken onder de
trilobe werden monelen toegevoegd, aan
de ramen van niveau 1 werden bijkomende ornamenten aangebracht aan het bovenlicht, de hoek van de voorgevel werd
trapsgewijs verbreed naar beneden, de ramen van het gelijkvloers werden voorzien
van een dubbele boog aan de bovenlichten, de plint werd één steen verhoogd zodat de ramen op het gelijkvloers hoger
kwamen te zitten en alle beeldhouwwerken werden vervangen.
Een heel belangrijk aspect wordt uiteraard gevormd door de materiaalsamenstelling van de voorgevel: vrijwel de volledige voorgevel is uitgevoerd in Ledesteen.
De delen die zijn uitgevoerd in Ledesteen
zijn rijk aan fossielen en dateren voornamelijk van de restauratie in 1904 waarbij
deze fossielrijke stenen, die vaak uit minder kwalitatieve lagen kwamen, door de
architecten werden ervaren als charmant.
Toch blijken ze juist bijzonder vatbaar
voor degradatie te zijn geweest. Bijkomende vormen van verwering waren de
meelzakvorming en de sterke verwering
ten gevolge van de plaatsing van de steen
tegen het groefleger.

Eigen restauratievisie | Op basis
van de door de architect opgebouwde
restauratievisie en het door hem opgestelde bestek, heeft Monument Vandekerckhove voor de uitvoering zelf een eigen
restauratievisie opgebouwd en gedocumenteerd. Hiervoor heeft het natuursteenbedrijf de door de architect aangereikte informatie gecombineerd met de
eigen praktische inzichten en ervaringen.
In deze nota komen tal van zaken aan bod,
zoals een methodiek voor de opmeting en
registratie van de bestaande toestand.
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Voor de natuursteenrestauratie van de
gevel van het Huis Van De Vrije Schippers
koos Monument Vandekerckhove uit het
Belgische Ingelmunster voor toepassing
van nieuwe Balegemse steen.
Een historische foto van het Huis Van De
Vrije Schippers in Gent.
Een beschadigd gevelstuk.

Hierbij werkt het bedrijf in eerste instantie met een globale scan die werd gemaakt
nog voor de werfinrichting werd geplaatst.
Deze scan is achteraf aangevuld en verfijnd met detailscans en traditionele meettechnieken.
Als keuze van de vervangsteen werd in het
bestek voorzien om met Saint Maximin
Franche Construction te werken, mocht
de oorspronkelijke Balegemse Steen geen
optie zijn. Hierbij heeft Monument Vandekerckhove resoluut de kaart getrokken
van de Balegemse Steen, onder andere
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vanwege de in de restauratievisie opgenomen wens om zo veel mogelijk de oorspronkelijke steen toe te passen. Monument Vandekerckhove wilde met de
huidige, nieuw ontgonnen Balegemse
Steen aan de slag, rekening houdend met
de mogelijkheden en de beperkingen van
de steen. Daarbij is ook direct de klasse
vastgelegd per type werk: klasse 1 en 2
voor beeldhouwwerk en waterkerende
lijsten, klasse 3 en 4 voor parementen en
eenvoudig profielwerk.

Beeldhouwwerk | Een ander belangrijk aspect voor deze gevel is het over-

vloedig aanwezige beeldhouwwerk. Het
bedrijf uit Ingelmunster koos ervoor om
de modellen op basis van de originele
stukken in boetseerklei te maken. Hiervoor baseerde Monument Vandekerckhove zich op de hierop nog terug te vinden
informatie, aangevuld met bruikbare getuigen elders in de gevel en met het toch
vrij uitgebreid beschikbare historisch fotomateriaal van het KIK en het stadsarchief van Gent.
Het vervangen van historische Balegemse
Steen door nieuwe Balegemse Steen heeft
een aantal voordelen ten opzichte van het
gebruik van andere steensoorten. Aller5

eerst de sterke overeenkomst qua kleur en
textuur, de laatste natuurlijk mits de juiste
klasse wordt gekozen. Daarnaast de identieke fysische eigenschappen van de steen.
Bovendien is een voordeel dat het verouderingsproces van de nieuwe stenen identiek zal verlopen als dat van de originele
stenen. Deze voordelen brengen meteen
ook een betere borging van de originele
stenen die wel nog kunnen worden bewaard met zich mee. Bij de keuze van een
andere steensoort dringt zich immers altijd de vraag op basis van welke criteria de
vervangsteen wordt gekozen? Zo kan er
bijvoorbeeld worden gekozen voor een
‘opofferingsgesteente’ dat door zijn mindere fysische eigenschappen de neiging
vertoont om sneller te degenereren dan
de oorspronkelijk steen om op die manier
ook deze oorspronkelijke stukken langer
te kunnen behouden. Een laatste, niet onbelangrijk voordeel is uiteraard het historisch correct zijn van de steenkeuze.

Nadelen | Het vervangen van historische Balegemse Steen door nieuwe Balegemse Steen heeft ook een aantal nadelen
ten opzichte van het gebruik van andere
steensoorten. Zo is Balegemse Steen een
sterk zandhoudende kalksteen. Dit maakt
hem meteen bijzonder abrasief voor tools
en slijpgereedschappen waardoor hij
moeilijker te bewerken valt. Bovendien
betekent de aanwezigheid van de zand-

NATUURSTEEN

6

7

fractie ook dat er bijzonder veel aandacht
moet worden geschonken aan de bescherming van de steenkapper of beeldhouwer. Degelijke afzuiging gecombineerd
met
goede
persoonlijke
beschermingsmiddelen zijn zonder meer
een must.
De grote variatie die voorkomt in Balegemse Steen, waardoor een onderscheid
moet worden gemaakt in zes klassen zorgt
voor een grote diversiteit van de steen.
Klassen 1 en 2 zijn vrij compact, waarbij
in klasse 2 al iets meer fossielen kunnen
voorkomen. Typisch voor deze klassen is
ook de roodkleurige en grijze zones in de
steen. Deze klassen lenen zich het best
voor beeldhouwwerk en waterkerend
lijstwerk. Klassen 3 en 4 hebben een al iets
opener structuur, met vrij verspreide en
goed gesorteerde fossielenconcentraties.
Deze zijn perfect inzetbaar voor lijstwerk
en parement. Klassen 5 en 6 zijn nog meer
open, waarbij de fossielen meer gestapeld
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Het degelijke vooronderzoek ten behoeve
van de restauratievisie werd uitvoerig
gevoerd door de restauratiearchitect Callebaut Architecten en zijn diverse partners.
Er werden uitgebreide bouwtechnische en
materiaaltechnische onderzoeken verricht
door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium uit Brussel, de Universiteit
van Gent en onderzoeksbureau Fenikx uit
Gent.
Voor de verlijming werd gekozen voor een
combinatie van epoxy voor de horizontale
delen en een kalkmortel voor de verticale
delen.
De afwerking van de nieuwe beelden
werd door beeldhouwers gedaan.

ter plaatse op de bouwplaats. Dit betekent
ook meteen dat gelet moet worden op het
ontstaan van hangende delen, hierbij ontstaat immers altijd het risico op breuk en
vallende delen. De droogtijd is ook een
Beperkte laaghoogte | Een ander behoorlijk stuk langer dan bij een epoxymogelijk nadeel is de beperkte laaghoogte lijm en kan gemiddeld worden ingeschat
van de Balegemse steen. Zoals ook vroeger op drie à vier weken.
wel meer werd toegepast, kan ook vandaag Een laatste mogelijkheid bestaat uit een
de dag in bijzondere gevallen nog steeds combinatie van beide lijmsystemen. Zo
worden gewerkt met een staand groefleger. kunnen de horizontale verlijmingen met
Dit is perfect toe te passen in beschermde een epoxylijm worden uitgevoerd en de
omstandigheden zoals in een interieur. verticale verlijmingen met een kalklijm.
Toch moet hierbij steeds worden opgelet Bij de restauratie van de gevel is hiervoor
hoe de richting van het groefleger precies gekozen, omdat hierdoor onder ideale
wordt georiënteerd ten opzichte van het omstandigheden het beste van beide sysomliggend werk. Een gebruik met het temen kan worden gecombineerd, met
groefleger parallel aan het gevelvlak blijft een solide geheel als resultaat, waarbij het
bijvoorbeeld af te raden, doordat hierbij vochttransport toch zijdelings de sameneen groter risico bestaat op afbrokkeling op gestelde steen kan plaats vinden.
termijn.
Een andere mogelijkheid is het verlijmen Opmeting en verwerking | De resvan kleinere stukken tot één massief ge- tauratie gebeurde in verschillende stapheel. Dit geeft de mogelijkheid om grotere pen, van opmeting tot verwerking, met
stenen op te bouwen waarbij het groefleger het inzetten van scanners op verschillende
op de meest ideale manier kan worden toe- niveaus. Allereerst is een totaalscan van de
gepast. Men moet zich hierbij echter ook gevel gemaakt. Vervolgens werd die aannog zeer bewust zijn van een aantal andere gevuld met detailscans vanaf de steiger.
technische afwegingen, zoals de keuze voor Om replica’s van de beeldhouwwerken te
het lijmtype. Een epoxylijm die vorstbe- maken, werd door de beeldhouwster eerst
stendig en mechanisch zeer sterk is, zal dan een kleimodel voor elk type gemaakt. Dat
weer minder goede effecten hebben op de werd vervolgens opnieuw ingescand om
vochthuishouding binnen de steen doordat een samenstelling met het geometrische
een barrière wordt gevormd. Een kalklijm 3D-model toe te laten. Dit samengestelde
laat een veel betere vochtregulatie toe, model vormde de basis die werd uitgemaar die scoort weer veel slechter vanuit freesd door de cnc-machine, om uiteindemechanisch oogpunt. De trek- en druk- lijk door de beeldhouwers volledig afgesterkte is namelijk ongeveer een factor 10 werkt te worden.
lager dan bij epoxylijmen. Hierdoor is het
niet aan te bevelen om de stukken in de De auteur is uitvoeringsdirecteur bij Monusteenhouwerswerkplaats te verlijmen, maar ment Vandekerckhove.
of zelfs dicht gestapeld kunnen voorkomen. Deze worden meestal toegepast wanneer een veeleer rustiek effect wordt beoogd.

