
Een na-oorlogse industrie te Kampen.

Stroomafwaarts van Kampen ruim 1 km buiten de bebouwde
kom van de stadsdelen Brunnepe en de Hanzewijk ligt lanqs
de linker IJ sseloever het grootste van de drie bedrijven van de
N.V. Schokbeton, dat een oppervlakte van ongeveer 20 ha
beslaat.
Dit bedrijf is zeker de grootste betonfabriek in Europa en

mogelijk overtreft het in omvang en capaciteit aile overeen
komstige bedrijven, en daarom lijkt het verantwoord een uit
voeriqe verhandeling daarover in de Kamper Almanak op te
nemen. Bovendien geeft het Ieit, dat in deze fabriek gemiddeld
600 werkers de kost voor hun gezin verdienen, daar aile aan
leiding toe. Immers die gezinnen maken in een stad van 25.000
inwoners ongeveer 10 % van de bevolking uit, waardoor de
orderpositie van deze fabriek onherroepelijk een grote invloed
op het wel en wee van die bevolking heeft. .

De historic van de N.V. Schokbeton is niet indrukwekkend
door de hoeveelheid tijd, die errnee gemoeid was, want de op
richting yond in 1932 plaats te Zwijndrecht. In een kleine
loods, een schuurtje mag men we! haast zeggen, deden de
heren G. Lievej' en M. E. Leeuwrik een schuchtere maar toch
besliste poging om de levensvatbaarheid van hun uitvinding
- een beton verdichtings precede - te bewijzen. Het was een
slechte tijd om "iets te beqinnen" en daarom is het verbazinq
wekkend om te zien hoe dat bedrijfje zo snel groeide, dat in
1940 het bedrijf met ruimtegebrek te karnpen had en klem zat
tussen belendinqen, waarbij het aanvankelijk in het niet ver
zonk.
De bezetting van ons land van 1940-1945 maakte uiteraard

de verwezenlijking van plannen onmogelijk, maar had toch het
voordeel, dat ampele overweging van die plannen door over
vloed aan tijd kon plaats vinden. Bovendien ontstond in die
periode grote behoefte aan woon.. en bedrijfsruimte, enerzijds
tengevolge van vernielinqen en anderzijds door stilstand van
de bouwactiviteit.
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Toevallig viel deze situatie samen met :het beschikbaar
komen van het agrarisch areaal van de Noord-Oostpolder, dat
echter niet efficient ken voorzien in de landhonger van ons
yolk, zolang dat gebied niet voorzien was van voldoende land
bouwschuren en woonruimte voor de boeren. Het was dus in
1945 van het allergrootste belanq om in deze behoefte snel te
voorzien, d.w.z. zo snel als onder de toenmalige omstandiq
heden niogelijkwas.
De N.V. Schokbeton beqreep, dat het bouwen van de land

bouwschuren in de N.O.P. op de traditionele wijze nooit snel
genoeg zou kunnen plaats vinden. Hier zou, meer nog dan
voor de woninqbouw, de industrieele vervaardiging van bouw
elementen haar kansen krijgen en dit project zou de kans op
de verwezenlijking van plannen .voor de oprichting van een
ruim modern opgezet bedrijf sterk vergroten. Zou dat bedrijf
bovendien in de riabijheid van de N.O.P. gelegen zijn, dan
zouden daardoor de transportkosten van de beton-elementen
zo laag zi]n, dat de concurrentie daar moeilijk tegen op kon
werken, .terwijl in die omgeving bovendien goedkope grond
genoeg tevinden was om een betonfabriek over een zeer lange
periode uitbreidingsmogelijkheden te garanderen. Ook zou de
afStand tot het moederbedrijf te Zwijndrecht groot genoeg zijn
om met succes de vruchten van een regionale indeling van de
Nederlandse markt te kunnen plukken. Was het bedrijf te
Zwijndrecht ingesteld op de levering aan Noord-Brabant,
Zeeland, Z.~Holland en Utrecht, het bedrijf in de nabijheid
van de N.O.P. zou N ..-Holland, Ge!derland, Overijssel en de
3 noordelijke provincies kunnen bedienen.

Het gemeentebestuur van Kampen onder de actieve leidinq
van de toenmalige burgemeester, Oldenhof, smaakte het ge~
noegen zich de vestiging van deze industrie in haar gemeente
te verzekeren.

Een blik op de kaart zal ieder overtuigen van de unieke
ligging van dit bedrijf. Het heeft een eigen haven aan groot
vaarwater, waarlangs het in Westelijke richting verbinding
heeft met Amsterdam en Nc-Holland, terwijl via Lemmer ook
Friesland en Groningen bereikt kunnen worden. In Z.O.~
richting is het bedrijf verbonden met het industriegebied van
Twente en de Achterhoek, evenals met de Rijn en de Maas.
Beid~ laatstgenoemde rivieren zijn van fundamenteel belang
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voor elke betonindustrie in ons land, omdat men in en tangs
deze rivieren winplaatsen van towel zand en grint als van
de voor deze industrie meest essentieele grondstof het cement
vindt. Weliswaar is cement geen natuurlijke maar een indus
trieeele grondstof, want zij wordt bereid uit rnerqel, Waarvan
echter alleen de afzettinqen in de nabljherd van groot vaar
water economisch interessant zijn ..

De laatste decennia wordt ook cement vervaardigd door de
meraalproducerende bedrijven; in het bijzonder de hoogovens.
Men onderscheidt dan ook de normale portland-cement --"-be
reid uit in groeven gew6nnen merqel ~ van hooqovencement
en alummiumcement e.d., die bijproducten vande basis-rnetaal
industrieen zijn, maar afgezien van in details afwijkende eiqen
schappen zijn al die cementsoorten voor de betonindustrie van
belang en de producerende bedrijven liggen meestal aan groot
vaarwater i.c. de Rijn en de Maas of daarop aansluitende
rivieren en kanalen. Volledigheidshalve noemen wij ook de
Nederlandse Hoogovens te Ijmuiden als produccnt van
cement, waardoor het de lezer duidelijk is, hoe de verbindinq
van Schokbeton-Kampen met Amsterdam, evenals die met Rijn
en Maas als retourroute van belang is. Men brengt er beton
producten heen, men ontvangt er cement of cement en zand en
grint vandaan.

Afgezien van het aantonen, dat de ligging van het bedrijf fe
Kampen t.O.V.de afzetgebieden van het product en de win
gebieden van de grondstoffen gunstig is, moet devraag', of in
Kampen geschikt arbeiderspotentieel gevonden wordt;: beant
woord worden. In het algemeen verlangt de betonindustrie
geen speciaal geschoold personeel, afgezien van grondig qe
schoold stafpersoneel. In 1946, toen het bedrijf te Kampen
gestitht werd, was er geen aanleiding om in dit opzicht andere
behoeften voor dit bedrijf te verondersteHen. Het was vol
doende te weten, dat de Kamper arbeiders deels gewend
waren hun werk in landbouw en: emaille-industrie te vinden,
deels in de toenmaals' kwijnende sigarenindustrie. Er was
bovendien een zeker overschot van vaklieden, zoals timmer
lieden, steenhouwers, metaalbewerkers e.d., om welke redenen
het zowel voor het gemeentebestuur als voor de N.V. Schokbe
ton aantrekkelijk was om samen te gaan. Slechts de overplaat-
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sing van kern.. en kaderpersoneel uit het bedrijf te Zwijndrecht
was noodzakelijk.

De ontwikkeling sedert 1946 was echter oorzaak van het
ontstaan van problemen in de arbeidsvoorziening van het
bedrijf. Deze problemen zijn nog niet zorgwekkend, maar
zouden het in de toekomst kunnen worden als bedrijf en stads,
bestuur niet tijdig in de behoefte voorzien. Immers behalve een
snelle groei vim het bedrijf in de breedte, die o.a. het aandelen
pakket der N.Y. van f 400.000 tot het 10 voudiqe deed uit
qroeien; qroeide het bednjf ook in verticale zin, d.w.z. zuiver
technische ontwikke1ingen deden de behoefte aan geschoold
personeel toenemen. Eensdeels werden de productiemoqelijk
heden vergroot door tcenemend raffinement bi] het door
borduren op het bekende thema, anderdeels vonden nieuwe
werkwijzen toepassing.

Het eerste maakte, dat steeds hog ere eisen aan het ver
vaardigde vlechtwerk voor gewapend betonnen e1ementen ge~
steld moesten worden. Het voorbeeld, dat terzake ook voor de
leek spreekt, is, dat een betonnen raam tegenwoordig even
licht van aanzien is als een tradition eel houten raam, d.w.z. dat
de profielen van glasroeden en kozijnen praktisch dezelfde
afmetingen krijgen als bij constructie in hout gebruikelijk is.
Het is voor een dergelijke productie echter van het grootste
belang, dat zowel de modellen waarin het beton gestort wordt,
als ook het betonijzer, dat voor het storten van het beton in die
mcdellen gelegd wordt, zeer nauwkeurig op maat vervaardigd
worden. De modelmakers zijn uit de aard van hun scholing
in houtbewerking zeer wel geschikt om aan dezeeis te voldoen.
In het algemeen gesproken is dat bij ijzervlechters niet direct
het geval.

In wezen is het vlechten van betonijzer een yak, maar het
is nog zo jong, dat men er in de praktijk mee volstaat om de
arbeiders door oefening en routine tot ijzervlechters te vormen.
Er bestaat in ons land gem opleiding tot dit yak, terwijl het
~ wil Nederland zijn vooraanstaande positie in de beton
techniek behouden - beslist nodig is om een dergelijke op
leiding te scheppen.

Bij het schokbetonbedrijf te Kampen is de situatie zo, dat
om een kern van deels van elders gekomen door de praktijk
geroutineerde en vakbekwaam geworden vlechters een groep
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arbeiders verzameld is _;_ meestal voortkornende uit de
sigarenindustrie - die geoefend worden in bepaalde bewer
kinqen, doch er niet toe komen het gehele vak te leren. Daar
voor zijn twee oorzaken, nl. het ontbreken van een voldoende
varia tie in de lonen in samenhang met de mate van vak
.bekwaamheid en de industrieele organisatievorm, waarbij
arbeiders. slechts enke1e bewerkingen behoeven te verrichten
om daarna het werkstuk door te geven aan andere arbeiders,
die de volgende bewerkingen verrichten.

Met het oog op de veroudering van de kern is deze toestand
voor het bedrijf ongewenst. Sociaal gezien is het ook voor de
arbeiders niet goed, dat zij de kost verdienen met werk waar
aan zij geen vreuqde bel even kunnen, omdat het hen niet de
voldoening van een scheppende prestatie kan schenken.

Voor een bedrij f is het moeilijk __:__zolang het een zekere
omvang niet overschreden heeft - zelf vakopleidingen ter
hand te nemen. De enige kans moet dan ook gezocht worden
in het opleiden van jongelui aan een ambachtschool. Terzake
kan het bedrijf zich meer effect van het plaatselijk onderwijs
voorstellen.

De tendens tot uitbreiding in verticale zin vloeit voort uit
de neiging van het bedrijf, zijn technische suprematie ver
kregen door het schokprocede niet aIleen te behouden - stil
stand is achteruitgaan - maar zo mogelijk te vergroten.
Nieuwe productie~technieken doen dan hun intree. De twee
belangrijkste zijn op dit moment de z.g. voorspanningstechniek
en de mechanische betonverwerking. Beide productiewijzen
gaan een grote toekomst tegemoet, de eerste omdat daarmede
ongewoon elastisch beton verkregen kan worden en de tweede
omdat er op betrekkelijk goedkope wijze massaproducten met
eveneens bijzondere kwaliteiten mee vervaardigd kunnen
worden.

In beide gevallen echter moet een intensief gebruik gemaakt
worden van geschoolde arbeid, zowel voor het ontwerp van
installatie's en machines als voor de vervaardiging ofwel het
onderhoud. Deze arbeid valt nagenoeg geheel op het gebied
der metaalbewerking en daarvoor kan men in Kampen naar
verhoudinq tot elders weinig arbeidspotentieel vinden, terwijl
't aanwezig potentieel voor twee andere plaatselijke industrieen
hard nodig is.
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Oak voorhet makenvan modellen uit hout zijn vakarbeiders
nodig, terwijl daarbij eveneens met de belangen van een
bestaande plaatselijke industrie rekening gehouden moet wor,.
den, vooral omdat de aard van het werk meer met het maken
van zware meubelen en scheepsbetimmering overeen komt, dan
met normaal bouwkundig tirnmeren.

Tenslotte moge opgemerkt worden, dat het bedrijf door de
aard van haar opdrachten steeds behoefte heeft aan tekenaars
en constructeurs zowel met voortgezette lagere als met middel
bare opleidinq. Van de kwaliteit van 't werk van deze mensen
hangt zeer veel af, zoals wij later zullen zien. In de behoefte
aan tekenaars met voorqezette lagere opleiding kan plaatselijk
voorzien worden door avondonderwijs.
Men kan zich afvragen of een stad zich ten behoeve van een

bedrijf zoveel moeite moet getroosten, dat het ook de oplei
dinqen, nodig om in dat bedrijf te kunnen werken, moet stimu
leren. Hierop kan geantwoord worden, dat ofwel het bedrijf
levensvatbaar is en hoe dan ook zich van de nodige mede
werkers verzekerd, zodat er desnoods import van vakbekwame
krachten plaats zal vinden, ofwel het is niet levensvatbaar. In
het eerste geval zou het de oorspronkelijke stadsbevolking min
of meer terzijde stellen. In het tweede geval zou de oorspronke
liike bevolking - ook al had het de vakopleidingen enerqiek
ter hand genomen - eveneens een verlies lijden. Heeft het
dan echter voor de vakopleidingen gezorgd, dan zullen altijd
andere bedrijven vestiqinqs-interessen tonen, terwijl anderzijds
de vaklieden zeker elders hun kansen op werk zouden krijgen.

Wat nu het karakter van het bedrijf aangaat, moge gecon,.
stateerd worden, dat het in uiterlijk aanzien een industrie is,
maar dat het in wezen een aannemersbedrijf is, zij het met de
intentie een echte industrie te willen worden.

Het is bekerid, dat aannemersbedrijven inqesteld zijn op het
uitvoeren van werken, die in de regel slechts eenmaal voor
kcmen. Weliswaar kan een dergelijk bedrijf gespecialiseerd
zijn op bijv. huizenbouw of wegenbouw etc., maar het zal dan
veel, dan weiniq, dan qrote, dan kleine huizen, wegen e.d.
bouwen. Dergelijke bedrijven kunnen geen standaardproduc
ten leveren, omdat de vraag varieert en de klant met eigen
ontwerpen komt.
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: D'e ondernerner meet dan zijn organisatie snel improviseren
naar gelang van het karakter en de bijzondere problemen van
het hem aangeboden werk.

Het verschil tussen een aannemersbedrijf en de Iabriek. van
de N.V. Schokbeton te Kampen is, dat het eerste naar de
bouwplaats gaat en zich daar - sociaal en economisch qe
zien - tijdelijk vestigt, alhoewel de juridische vestiging zich
elders bevindt, terwijl de fabriek de onderdelen van het bouw
.werk te Kampen maakt en opzamelt, totdat het eraan toe is
om in korte tijd met een klein aantal eigen arbeiders op de
bouwplaats te verschijnen en de bouw te voltooien, plaatselijk
worden nagenoeg geen arbeiders aangenomen.

Een aannernersbedrijf werkt overal met een kleine eigen kern
van personeel en plaatselijk aangenomen arbeiders, waarbij het
ielfs tracht adrninistratief werk zoveel moqelijk op de bouw
plaats af te doen. Verschillen in omzet en bedrijvigheid van
zulk een bedrijf worden in de juridische vestigingsplaats ter.,
nauwernood door de bevolkinq opgemerkt.

In het geval van de N.V. Schokbeton is het tegengestelde
waar. De Kamper bevolking merkt een orderbezetting van het
bedrijf direct op. Deze omstandiqheid is vooralsnog onver
mijdelijk. Men kan en mag hopen, dat het bedrijf steeds goed
van orders voorzien .zal blijven, nochtans zal men de conjunc
tuur in de bouwnijverheid een gevoelige weerslag op het wel
en wee van de Kamper bevolking zien hebben.

Om die red en is het van groot belang om de intentie van
het bedrijf - nl. zich meer in .industrieele zin te gaan ont
wikkelen - te steunen door de vakopleidingen ten behoeve
van dit bedrijf te stirnuleren, Het voordeel is dan tweeledig:
men versterkt het bedrijf en men maakt vestiging van andere
Industrieen met een andere conjunctuurverloop aantrekkeliik.
Aldus bevordert men de bestaans- en de welvaartszekerheid
van de bevolking.

Werden hiervoor de omstandiqheden van de vestiging van
de N.V. Schokbeton te Kampen alsrnede de aspecten daarvan
zowel voor het bedrijf aIs voor de bevolking belicht, thans
moqe het product van het bedrijf beschreven worden. Spreekt
men van schokbeton dan kan men ofwel het bedrijf, ofweI het
product bedoelen, waaraan het bedrijf zijn naam ontleende, en
in de N ederlandse bouwwereld, maar ook buitenslands, .Is
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schokbeton een aanduiding van beton met hoqe kwaliteit, De
oorzaak daarvan schuilt in verschillende omstandigheden.

Beton is al een zeer oud product, want in de omgeving van
de stad Ur in Klein~Azie uitgevoerde archeologische opqra
vingen tonen aan, dat men reeds 4000 jaar v. Chr. huizen van
muren voorzag, door een mengsel van zand en steengruis te
menqen met !eem en water. Droogde de leem uit, dan ontstond
een zacht gesteente.

De Romeinen gebruikten inplaats van leem, puzzolaan-aarde
en kalk als kitmiddel in het mengsel van zand en steengruis.
Zij waren waarschijnlijk de eersten die een chemisch omzetten
van kalk of van puzzolaan gebruikten om een gesteente te
maken, dat niet meer door water aangetast kon worden, het
geen met leembeton wel het geval was. De Romeinse kalkbeton
was van bijzonder goede kwaliteit, want de daarmede vervaar
digde bouwwerken bestaan goeddeels nag. Verrnoedelijk heb
ben de Romeinen onze voorvaderen het steenbakken en het met",
selen met kalk geleerd. Tegenwoordig vindt men op bouwerken
in de regel geen kalkput meer, maar 40 jaar geleden was die nog
algemeen. De metselaar had dan de keuze uit schelpkalk,
Luikse kalk en Doornikse kalk, welke beide laatsten verkregen
werden door kalkhoudende hardsteen te branden op dezelfde
wijze als wij nog het branden van schelpen kennen in z.g.
kalkovens.

Cement wordt verkregen door mergel te branden. en de
sintels fijn te malen ofwel door andere kalkhoudende ge~
steenten - bijproducten van de hoogovens - een dergelijke
bewerking te laten ondergaan. Het product is uitgevonden
door John Aspdin in 1824 en 20 jaar later door zijn landgenoot
de Engelsman Johnson be1angrijk verbeterd. Tot op heden is
de productiewijze nog precies dezelfde, zij het dat men de
installaties enorm verbeterd heeft en vooral de techniek van
het malen van de sintels grondig beheerst. Men moet daar niet
gering over denken, want die sintels varieercn van vuist tot
voetbalgrootte en zijn zo hard als glas. In ronddraaiende
trommels worden die sintelsbekogeld met chroomstalen kogels
totdat een heel fijn poeder overblijft. Dit poeder heeft de
eigenschap am met water een scheikundig proces te beqinnen,
waarbij het verhard tot steenachtig materiaal en warmte af
geeft. Deze Iaatste eigenschap wordt in de daqelijkse ver-
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werking rneestal niet opgemerkt, maar men rnoet daar toch wel
altijd op bedacht zijn. Vooral cementsoorten, die vee! warmte
afgeven ~ men gebruikt die veel in Zweden en Finland om
tijdens de winter door te gaan met bouwen - hebben sterk
de neiging om het toegevoegde water ontijdig te laten ver
dampen, zodat het verhardingsproces afgebroken wordt en
schade kan ontstaan.

Cementbeton heeft vee! gunstiger eiqenschappen, dan bijv.
kalkbeton. Zo wordt cement sneller hard dan kalk en het be
reiktook een veel groter sterkte. Eerst daardoor is het mogelijk
geworden op Industrieele wijze betonproducten te vervaar
diqen, Nochtans is kalk als bindmiddel niet vergeten, want
uiterst moderne precede's worden in Zweden en Noord.,
Duitsland de laatste tijd toegepast om een zeer lichte steen en
allerlei balken en platen te vorrnen met bijzondere isolerende
eigenschappen. Hierbij is zand de enige toegevoegde grond
stoE.

Het wezenlijke van de vervaardiging van beton is, dat de
mens zich op makkelijke wijze stenen voor bouwkundige doel
einden kan verschaHen, terwijl men voordien in hoofdzaak
aanqewezen was op het moeizaam delven en behouwen van
natuursteen. V rijheid van vormgeving, nauwkeurig passen
van onderdelen enz. zijn belangrijke 'en essentieele voordelen
van beton. Oat Nederland in architectonisch opzicht een grote
voorsprong op het buitenland verkreeq, was een gevolg van
die vrijheid, n.l, door het beschikken over baksteen. die zich
makkelijk liet vormen.

De meest frappante ontwikkeling van het beton werd eerst
mogelijk, to en in 1867 de Iranse tuinman Joseph Monier het
gewapend beton uitvond. Als elk gesteente, heeft beton nl. het
bezwaar geen trekkrachten te kunnen opnemen. Door ijzeren
staven mee in te storten kan men op die plaatsen waar trek
krachten zullen optreden - hetgeen uit berekeningen vooraf
blijh- in betonbalken enz. een "wapening" tegen trek aan
brengen. De voor dit doe! benodigde berekeningen behoren niet
tot de eenvoudigste en verlangen van de constructeurs grote
kennis en ervaring.

De laatste jaren komt een nieuwe toepassing van wapeninqs
ijzer in de beton naar voren. De grondgedachte berust op het
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feit, dat de uitvinding van Monier het wapeningsijzer eerst dan
toestaat trekkrachten op te nemen, als het beton reeds ge~
scheurd is. Immers ijzer is 10 ,a 15 maal zo e1astisch als beton,
hetgeen wil zeggen. dat het lOa 15 maal meer verlengd als be
ton, indien het aan dezelfde trekspanning onderworpen wordt.
Men is toen op de gedachte gekomen om het ijzer tevoren

op de lengte te brengen, die het zou krijgen door de trekkrach
ten, die later onder invloed van de belasting zouden optreden.
Dit betekent dus, dat het ijzer zolang uitgerekt moet blijven
totdat het beton verhard is en zich aan het ijzer gehetht heeft.
Maakt men het ijzer dan van de rekinstallatie los, dan zal het
korter willen worden, maar daardoor wordt het beton onder
druk gebracht, hetgeen een toestand is, waaronder beton zich
:- als elk ander gesteente - goed gedraagt. Men noemt dit
voorqespannen beton (systeem Hoyer).
Teneinde nu die rekinstallatie niet te lang (minstens 24 uur)

in beslag te laten nemen, om de verharding. van het beton af
te wachten, vondt de frartse iriqenieur Freyssinet een andere
manier van werken uit. Hij liet tijdens de verhardinq buis
vormige kanalen in het beton sparen, aanvankelijk door in
gevette pijpen in het beton te leggen, die na de verharding
eruit getrokken werden. Later ging men rubberslangen benut
ten. Deze worden opgepompt en kunnen in allerlei bochten
gelegd worden. Is het beton hard, dan laat men de lucht uif de
slangen lopen, waardoor zij slinken en makkelijk uit de ge~
spaarde kanalen getrokken kunnen worden.
Door deze kanalen kunnen nu stalen kabels geschoven wor

den, die men uittrekt met een rek-installatie. Deze methode is
voor fabrieksproductie van betrekkelijk korte balken te duur.
Aangezien het echter op deze wijze moge1ijk is zeer lange
balken te maken, door kortere stukken als kralen aanaen te
rijgen, werd deze manier reeds in 1948 door het bedrijf te
Kampen veelvuldig toegepast. Men vervaardigt dan in de
fabriek de stukken, die men later ophet bouwterrein tot balken
aaneenrijgt. Men spreekt dan van kebelooorspenninq ter
onderscheiding van snarenvoorspanning (systeem Hoyer).

Ruim 40 jaar qeleden. toen de snelle ontwikkelinq van de
Toegepaste Mechanica het de ingenieurs mogelijk had ge~
maakt om met staal steeds gewaagder constructies te bouwen
- de Eiffeltoren stond aan het begin van die ontwikkelinq,
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evenals de enorme brug over de Firth of Forth in Schotland -
beg onnen zij het ook aan te durven om op grond van hun
theoretische kennis met betonconstructies te experimenteren.
Beton had nl. het voordeel veel houdbaarder te zijn dan ijzer
en staal, het liet ook een vrijer vormgeving toe en het was
niet duur ..

Een probleem vormde echter het recept, want al spoedig
ontdekte men, dat het niet onverschillig was hoe en in welke
verhouding men zand, grint, cement en water bijeenvoegde.
Het zou te ver voeren om daarvan een gedetailleerd exposee
te geven, maar wel moge geconstateerd worden, dat het vinden
van het juiste recept een wetenschap is, die aanvankelijk meer
op alchemie en hocus-pocus leek, dan op een wetenschap, ter
wijl nog heden ten dage volkomen onverantwoorde voor
stellingen van .zaken ten beste gegeven worden, ondanks de
elementaire regels die door onderzoekers als Graf, Griin,
.Fuller, Salinger e.a. opgesteld werden.

Het zal de lezer opvallen, dat hier Duitse namen genoemd
worden en inderdaad stammen uit Duitsland en Oostenrijk de
beste regels voor de receptuur. Door een wonderlijke sam en
loop van omstandigheden is het duitse beschavingsgebied de
hegemonie in de betontechniek kwijt geraakt. Hierbij heeft de
politiek tijdens en tussen de beide wereldoorlogen een grote
rol gespeeld. Met ijzer en staal zou men een oorlog kunnen
winnen. Beton is een concurrent van ijzer, dus .

In Nederland profiteerde men van de aanvankelijk Duitse
impuIs om de juiste receptuur voor betonwerken te vinden.
Elders ter wereld beschikt men niet over gelijksoortig zand en
grint, zodat men daar sIechts moeizaarn zijn weg vond. Zo
stond bijv. de Nederlandse ingenieur in het toenmalige Ned.
Indie voor het probleem, hoe een goede beton te maken, waar
hem eigenlijk alleen kalistenen van betrekkelijk zachte rotsen
ter beschikking stonden. Hij kon met zijn Delftse kennis niet
vlot van honk komen onder deze omstandiqheid.

De ontwikkeling ging in ons vredige land echter gestadig
voort en vooral de betonfabrikanten hebben - zij het door
schade en schande wijs geworden - hun steentje bijgedragen.
Men beschouwde echter het recept als een fabrieksgeheim,
waardoor men zich een voorsprong kon verschaffen en deze
opvatting is nog gemeengoed. Het valt echter te betwijfeIen of
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men dit standpunt nog lang zal kunnen handhaven, want men
komt betontechnisch gezien in een nieuw stadium, 'waarbij hl!'!:
er slechts van afhangen zal wanneer een of andere onder
zoeker volledige alqerneen ge1dende receptuurregels zal publi
ceren.

Wat is nl. het geval? De voorgenoemde riamen zijn die van
deels nog levende onderzoekers, die op grond van weinig
theorie en veel experimenten receptformules opstelden voor
beton, die nagenoeg geen verdichting onderging. Men heeft
echter de laatste tiental jaren ontdekt, dat men cement kan
spar en als men het zand en grint van de betonspecie na of
tijdens het storten sterk verdicht. Voor deze omstandiqheid
bestaan nog geen Iormules. Dit verdichten kan plaats vinden
door het beton in de modellen te trillen, centrifugeren of
te schokken.

Trillen van betonspecie vindt plaats door het model aan
een triltafel met trilmotor of wel door een of meer tril
motoren aan het model te bevestigen. Men brengt op
. deze manier het model en het daarin gestorte beton in
trilling. De aanvankeliik stugge betonspecie zal onder
invloed van de trilling en dunvloeibaar worden, zodat het
model nauwkeurig gevuld kan worden. Het belangrijkste
is echter dat de fijne korrels van het zand zich vast in de
holten tussen de grovere grintkorrels drijven.

Soms tracht men dit resultaat te verkrijgen door uit~
sluitend de betonspecie te trillen. Hiertoe worden z.g.
trilnaden in de specie geduwd. Deze methode is weinig
effectief en verlangt deskundige arbeiders om de naalden
te verplaatsen, want in nog sterkere mate dan de tril
motoren werken trilnaalden de z.g. ontmenging van de
betonspecie In de hand, d.w.z. dat het trillen oorzaak kan
zijn van gedeeltelijke of totale veranderinqen in de struc
tuur van het beton, zo, dat de door het recept bedoelde
structuur verlorcn gaat en de sterkte van het beton teloor
gaat, althans vermindert.
Centrifugeren kan aIleen plaats vinden met cylindrische
vorrnen, bijv. voor buizen en masten (lantaarnpalen).
Ook hier bestaat het gevaar, dat de verdichtingsmethode
het ornqekeerde bereikt, nl. ontmenging en dus structuur-
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verlies. Immers in dit geval wordt gebruik gemaakt van
de middelpuntvliedende kracht, door het model met een
laag daarin gestorte beton snel rond te draaien. Aan~
gezien de zwaarste delen (het grint) zich sterker naar
buiten drukken dan de lichtere delen (zand en cement),
zal een zekere materiaal-selectie optreden, z6, dat men
Iangs de buitenomtrek zwaar materiaal en Iangs de
binnenomtrek gips - dat in een kleine hoeveelheid in
het cement aanweaiq is - aantreft.

Het zal de lezer duidelijk zijn, dat de toepassing van deze
verdichtingsmethoden een grote vakbekwaamheid van de »res»
kers eist en alhoewel men in dit opzicht van het bedrijfskader
van de N.V. Schokbeton eveneens grote vakbekwaamheid
verwachten mag, is het schokprocede aIs verdichtingsmethode
de enige, die nimmer aanleiding tot ontmenging qeeft, mits
eenvoudiqe voorzorgen - i.c. goede werking van de schok
tafels en stevige kleinming van de modellen op die tafeIs -
genomen zijn.
Ook bij het· schokprocede wordt een speciaal recept toe

gepast, dat in zekere mate afwijkt van de oude formules. De
specie is eveneens voor de verwerking stug en wordt door het
schokken vloeibaar. Het schokken vindt plaats door de tafels,
waarop de modellen vastgeklemd zijn, 250 .a 350 maal per
minuut over enige millimeters geleideIijk op te heffen en ineens
te Iaten vallen, zodat de tafels met een kIap op hun Iunda
menten stoten. In de schokhaI heerst dan ook een oorver
dovend Iawaai van bonkende tafels.
Het effect is hetzelfde aIs dat welk wij kennen van de

manier waarop een kruidenier kans ziet om met iets te kleine
zakies ons toch het volle pond te geven. Hij Iaat dan immers
het zakje met inhoud enige malen op de toonbank stoten al
vorens het dicht te vouwen.
Aangezien het schokken zuiver verticaaI plaats vindt, kan

de specie niet ontmengen. Zij wordt uitsluitend vast ineen,
gedreven. Het resultaat is een beton, die een hoger liter
gewicht heeft dan aIle andere uit dezelfde grondstoffen ver
vaardiqde, en dit is het geheim van de kwaliteit. Immers hoe
zwaarder het verharde beton, hoe beter het in staat is weer
stand te bieden aan mechanische belasting en chemische
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aantasting. Bijgevolg is het moqelijk om door niiddel van het
schokprocede alle mogelijke vormen van betonnen elementen
onverwijld, dus zonder omslachtiqe- productie-orqanisatie, in
.verband met verdichtingsproblemen zoals bij het trillen, ter
hand te nernen. De bezoeker van het hedrijf zal dan ook op
merken, dat op de schoktafels achter elkaar zowe1 zeer lichte
"ragfijne" raamelementen als buitenqewoon zware en omvanq
rijke werkstukken vervaardigd worden.

Naast ramen voor de woningbouw ~ sommige door een man
te tillen - werden ramen voor de Ametcentrale te Geertrui
denberg vervaardigd 9 m lang, 2.40 m hoog en 0.75 m dik met
een gewicht van ruim 8000 kg.

Het grootste vervaardigde element kwam voor in een serie
liggers voor een hooggelegen kraanbaan, het was 9 ton zwaar,
·16.m lang en 2 m hoog.

Plaatst men het schokprocede tegen de achtergrond van de
ontwikkeling der betontechniek en in het bijzonder met het ooq
op de perspectief, dat het uoot spenneti van het wapeningsstaal
biedt, dan is het duidelijk dat de mogelijkheden nog legio zijn.
Immers het voorspannen is in wezen een middel om - door
de uiterste spanningen in beton en staal bij voorbaat te
wekken - het raffinement der constructies tot het uiterste op
te voeren. Er is in ons land thans reeds een duidelijke tendenz
aanwijsbaar om voor deze techniek uitsluitend die bedrijven in
te schakelen, die op grond yah hun organisatie en hun
productiemethoden waarborgen voor kwaliteit kunnen qeven.
Voorgespannen constructies en elernenten zijn in hoge mate
concurrerend en dus bieden zij juist de N.V. Schokbeton een
ongedachte kans haar vleuge1s uit te slaan.

Een gunstige Iactor hierbij is, dat het bedrijf over een uit
stekend geoutilleerd laboratorium beschikt, dat nauw samen
werkt met een organisatie voor de productiecontrole, welke
organisatie als een afzonderlijk orgaan in handen van de
bedrijfsleider de bewerkingen in de afdeIingen controleert.

Indien afgevraagd wordt hoe de toekomstige ontwikkelinq
van het bedrijf zal verlopen, dan waagt men zich in Ieite aan
voorspe1ingen als men daarop antwoordt. Zeker is het, dat
de huidiqe productie van bouwwerken niet op een blijvende
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afzet kan rekenen, claar deze te zeer afhankelijk is van de
toevallige conjunctuur, t.w. de "meubilering" van de te bouwen
Ijselmeerpolders en de al of niet voortgaande industrialisatie
van ons land. De uitwerking van deze conjunctuur heeft het
bedrijf gedurencle haar nog korte bestaan reeds enige malen
ondervonden. Daarcloor zal ook de verdeling van ons land in
rayons, te bedienen door elk der beide fabrieken van de N.V.
Schokbeton, geen stand houden. Veeleer zal de ontwikkeling
zo gaan, dat de fabrieken zich binrien het kader van de N.V.
specialiseren, waarbij het bedrijf te Kampen door outilage en
ervaring aangewezen is op het zware en het bijzondere pro~
duct, dit laatste vanwege de directe steun van 't laboratorium.

Er zijn de laatste .jaren enige succesvolle pogingen gedaan
om betonnen gebouwen te exporteren naar het buitenland,
maar ook deze oplossing mag men niet .als blijvend be
schouwen. Immers, enerzijds zal men in het buitenland niet
stilzitten en de kunst afkijken, anderzijds speelt ook hier weer
een toevallige conjunctuur ---,---strijd .orn luchtbases - de voor
naamste 'rol.

Mogelijk is er ook afzet van productie te vinden in het grote
Rijkswegenplan, als het bedrijf zich naast de productie van
bestratingsmateriaal zou gaan toeleggen op de vervaardiging
van onderdelen voor viaducten, duikers en bruggen, waarvan
de montage even snel en analoog verloopt aan die, welke men
thans voor boerderijen en industrieen ontwikkeld heeft.

Naar het inzicht van schrijver dezes zullcn de beste kansen
voor het bedriif ontstaan, als het zich met ambitie en voort
varendheid werpt op de productie .van massa-artikelen, die,
ofwel voortvloeien uit de verdere ontwikkeling van de voor
spanningstechniek, ofwel samenhangen met machinale produc
tie. Zeker in het' laatste geval zal men niet mogen schromen,
om desnoods het schokprocede te laten varen, daar de vak
kennis van het bedrijfskader ruimschoots voldoende is om de
dan voorkomende betonologische moeilijkheden der andere ver
clichtingsmethoden te overwinnen.

Daarnaast zou men kunnen trachten om de bijzondere vak
kennis te expotteren, door outillage naar het buitenland te
verkopen en vaklieden mee te zenden, om de nieuwe qebrui
kers in te werken.

De revenuen van een dergelijk export zijn zeker niet gering,
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terwijl de risico' s en de bemoeiingen daarmee verbonden, naar
verhouding tot de export van betonartikelen minimaal zijn.
Zou deze opzet slaqen, dan zou dat per conditie inhouden, dat
het bedrijf te Kampen met haar laboratorium een centrum
bedrijf wordt, waar buitenlanders geschoold worden en erva
ring opdoen. V oor de stad Kampen met haar rijke histone en
haar groot verlangen naar nieuwe bloei, zou een derqelijke
ontwikkeling van het bedriif zeer attractief zijn. Nochtans is
een en a~der in: de schoot der toekomst verborgen en boven
dien afhankelijk van Iactoren, waar de stad weinig of geen
invloed op uit kan oefenen.

VERKLARINGVAN DE FOTO'S.

Foto 1.
Het bedrijf te Kampen van de N.V. Schokbeton in vogelvlucht. Op de

voorgrond del IJssel met de Iinkerbandijk. In de uiterwaard is de haven
aangeIegd. Twee derrickkranen zijn opgesteld voor het overslaan van
grondstoHen uit de schepen naar de opslag achter de bandijk. Evenwijdig
aan de dijk van links naar rechts, het laboratortum en het maqazijn, een
bergloods, en het kantoorqebouw. vervolqens het gebouw met directie
kantoor, tekenzaal en technische bureaux. Dan volqt de cementloods met
daarvoor de opstelling. van de betonmolens in voorlopiqe houten
qebouwtjes, waarvan het dak zo uitqevoerd is, dat het zand en grint door
openinqen in daqsilo's gestort kan worden. Aan de overzijde van de
hoofdstraat, die de verbindinq tussen de ingang aan de Haatlanderweg
(met portierswoninq en loge) en de haven vorrnt, ligt het kctelhuis, van
waaruit aile gebouwen verwarmd worden. om ook 's winters ongestoord te
kunnen produceren. Tcnslotte een Romney-hut voor de huisvesting van
de onderhoudsdiensten.

Al deze gebouwen liggen aan een straat evenwijdig aan de bandijk en
bevatten dus leidinggevende of vcrzorqende diensten. Aan de andere zijde
van die straat liggen de productiehallen, t.w. van rechts naar Iinks, de Ipro
keienfabriek. de bimshal (vervaardiqinq van dakelementen) en de
Vlechterij. Tussen de Vlechterij en de hoofdstraat zijn de gebogen daken
van de rijwielstalling zichtbaar. Dan komt de Modelmakerij met duidelijk
zichtbaar een lichtkap in het dak. Vervolgens een compl-exvan kruisgewijs
aaneengebouwde hallen, waarin de 80 m lange schokhal opvalt, die door
een overdekte corridor verbonden is aan een tweelinghal zorider vensters,
de Verhardingsruimte. Hierop sluit del ontkistingshal met haar platte dak
aan. Tussen de Schokhal en het magazijn is de Bankwerkerij zichtbaar.
Voor het Laboratorium staan een boogspant (22 m), een tweetal raam
elernenten van de Amercentrale en een .luchtwachttorentje opqesteld.
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Foto 2.

Landbouwschuur in de Noord-Oostpolder. Montaqetijd van de beton
wanden, binnenwanden en stalplafonds 2 dagen met 7 man en 1 kraan.

Foto 3.

De Ijssel-centrale bij Harculo in montage. De schokbeton wand- en
dakelernenten worden tegen en op het staalskelet gemonteerd. De hooqste
partij is 52 m hoog. Op 1 Februari 1953 stond de wand in het midden van
de foto reeds overeind. De stormwind drukte tegen de binnenzijde, maar de
bevestiging van de wand aan het staal is afdoende gebleken.

Ir S. J. MEIJN c.i.

224


