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Tijdens de 19e-eeuwse restauratiecampagne van het stadhuis werd de plint van de gevel
grondig gerenoveerd. Grote blokken rode marmer uit de
groeve van Beauchâteau, vlakbij Philippeville, werden
als nieuwe gevelbekleding aangewend. Al snel bleek dit
type rode marmer een heel eigen schadebeeld te vertonen, gekenmerkt door hoofdzakelijk defragmentatie, wat
resulteerde in een veelheid aan “kraters”. Deze “lacunes”
werden in de loop der jaren gevuld met een amalgaam
van reparatiespeciën, gaande van mengsels van cement
tot epoxy, opgevuld met kleine en grote brokken marmer. Hierdoor ontstond een lappendeken van herstellingen (fig. 1).
Aan de huidige restauratie ging een heus vooronderzoek
vooraf waaruit bleek dat de oorzaak van de afbrokkeling
te wijten is aan de aanwezigheid van kleirijke lagen in de
steen, die een grotere hygrische uitzetting vertonen dan
het omliggende materiaal. Dit zorgt voor grote interne
spanningen in de steen bij veranderende vochtigheidsgraad door o.a. de regen en vorst en leidt uiteindelijk tot
breuk. Omdat vandaag niet meer ontgonnen wordt in de
groeve van Beauchâteau, primeert conservatie van het
nog aanwezige materiaal. Afhankelijk van de grote van
de breuk, werd het type ingreep vastgelegd.

PLASTISCH HERSTEL MET MORTEL
Voor alle ondiepe en kleine lacunes van plint en zuilen
werd besloten ze te herstellen met een restauratiemortel op basis
van zinkoxide waarbij “in de mortelmassa” de kleuren en de tekening van het marmer worden geïmiteerd. Het protocol dat voor
deze restauratietechniek werd opgemaakt luidt als volgt:
1. Verwijderen van de oude herstelmortels
Bovengenoemde met behulp van spatels, scalpel of fijne beitel.
2. Reiniging van de gevel
Dit door middel van verzadigde stoom en doeken om alle vuil en
boenwas te verwijderen.
3. Schuren v/h oppervlak voor de kleur v/h marmer te bepalen
Aangezien de mortelinvullingen na uitharding dienen glad
geschuurd te worden, moet het marmeren oppervlak vooraf het
vullen met de mortel eveneens geschuurd worden teneinde de
juiste kleur voor de mortel te kunnen bepalen. Stapsgewijs met
korrel 60, 120 tot 240.
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Tijdens de uitvoering werd door omstandigheden
overgegaan tot een minder complex stappenplan. Met name zijn
finaal alle kleine schades ingevuld met dezelfde zinkoxidemortel maar zonder deze per lacune in verschillende kleuren aan te
brengen en te vermengen tot de gewenste marmerimitatie. Elke
lacune is gevuld met een éénkleurige mortel, al worden er op de
gevel vier verschillende tinten toegepast. Na uitharding is op elke
mortelinvulling de marmertekening geschilderd met silikaatverf
zodat die aansluit bij de tekening van het echte marmer (fig. 4).
HERSTEL MET NATUURSTEEN
Voor de grotere invullingen moest vervangsteen gevonden worden. Daartoe werden verschillende vervangstenen bekeken waaronder Rouge Belge, Rouge Royal, Rouge Griotte, maar geen van
hen leek een waardige vervanger voor het unieke Beauchâteau.
Dankzij goede contacten bij onze leverancier, kon toch een oude

FIGUUR 2 ZINKOXIDE MORTEL MET MARMERIMITATIE IN MASSA

RESTAURATIE VAN DE RODE MARMER
4. Hydrofoberende behandeling van kleihoudende tussenlaagjes
Een waterwerend product op basis van oligomere siloxanen
wordt met behulp van een
penseel op deze laagjes aangebracht.
5. Aanbrengen van de herstelmortel
Er wordt mortel aangemaakt in vijf verschillende kleuren en bij
het aanbrengen in de krater worden de kleuren met een spatel
door elkaar gemengd om de marmertekening te imiteren
(fig. 2 en 3).
6. Opschuren en polijsten van het volledige gevelvlak
Na uitharding wordt het gehele oppervlak opnieuw geschuurd en
gepolijst.
7. Aanbrengen van een hydrofoberend product over het gehele
herstelde oppervlak
Idem product stap 4 met het in rekening nemen van een droogtijd van twee weken.
8. Antigraffiti
Met een functie als beschermlaag wordt een antigraffiti-product
op basis van was aangebracht met borstel.

FIGUUR 1 PATHOLOGIE RODE MARMER VÓÓR RESTAURATIE

FIGUUR 3 HERSTELMORTEL WORDT AANGEBRACHT MET SPATEL

FIGUUR 4 ZINKOXIDE MORTEL EGALE INVULLING - MARMERIMITATIE EROP GESCHILDERD
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stock blokken originele steen bemachtigd worden, waardoor de nieuwe steeninvullingen perfect aansluiten bij
de historische plint.
1. Anastylose
Anastylose betekent het weder opbouwen van
uiteengevallen monumenten met de oorspronkelijke
onderdelen. Daarbij dienen ontstane lacunes exact op
maat van die lacunes gevuld te worden (fig. 5). Op basis
van dit principe werd voor het stadhuis van Antwerpen
een techniek ontwikkeld om deze lacunes met natuursteen op te vullen, die bij uitbreiding van de betekenis
van het woord de naam anastylose kreeg. Enkel het
breukvlak wordt zuiver gemaakt en ontdaan van loszittende delen. Vervolgens wordt een passtuk gemodelleerd dat de vorm van het breukvlak aanneemt. Dit
gebeurt aan de hand van 3D-scanning en een nabewerking in een 3D-tekenprogramma, waarna het stuk CNC-gestuurd kan voorbereid worden in het atelier (fig.6).
FIGUUR 5 ANASTYLOSE LACUNE VOOR RESTAURATIE

FIGUUR 8 VERSCHILLENDE KLEURSTALEN

Conclusie
De combinatie van de verschillende restauratietechnieken garandeert een maximaal behoud van het reeds aanwezige materiaal.
Bovendien zorgt deze doordachte aanpak ervoor dat de plint weer in zijn oude glorie hersteld wordt, waarbij de noodzakelijke
ingrepen nagenoeg onzichtbaar opgaan in het geheel.
FIGUUR 7 ANASTYLOSE NA PLAATSING

De aanpassingen op de werf blijven beperkt tot het gelijkschuren van het
zichtvlak (fig.7). De kleur van het vervangstuk werd aan de hand van een
stalenrange bepaald om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het omringende materiaal. Er
werden 6 kleurstalen vastgelegd, gaande van dieprood, over grijzer, met
witte aders, tot heel licht van kleur (fig. 8).
2. Grote vervangstukken
Bij bossages met teveel en te diepe breuken, werd geopteerd om
de cassette in zijn geheel te vervangen, als één groot inboetstuk, waarbij
de voegnaad zo fijn mogelijk wordt gehouden. Het stuk wordt op drie
zijden (onder- en zijkanten) in de kalkmortel geplaatst en vervolgens opgegoten met een
vloeibare kalkmortel via een holte in de bovenkant (fig. 9).
FIGUUR 6 ANASTYLOSE VERVANGSTUK

FIGUUR 9 PLAATSING VERVANGSTUKKEN CASSETTES

