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Lees het verhaal van Leo van der Stoel

50 jaar kalkzandsteen 
elementensysteem 



Van Hilmonta-systeem naar (Hoogbouw)Elementen

Leo van der Stoel, bouwtechnisch adviseur is begonnen bij de fabriek Van
Herwaarden te Hillegom. In dit artikel blikt hij terug op zijn tijd als
bouwtechnisch adviseur bij Van Herwaarden, het CVK en Calduran. 

“Van Herwaarden heeft mij in 1981
benaderd en gevraagd of ik de
openstaande vacature met de functie
bouwtechnisch medewerker wilde
invullen. Op dat moment ging het in de
architectenwereld niet heel goed. 
In eerste instantie werden alleen de
eengezinswoningen geproduceerd bij Van
Herwaarden. De begane grond was alleen
maar recht toe en rechtaan. De
bouwmuren werden gemaakt van
kalkzandsteen elementen. De voor- en
achtergevel met metselblokken of B43,
later werd dit de L100. In de toppen zat
wel veel zaagwerk.” 

Hilmonta-systeem
Kenmerkend van de kalkzandsteen elementen is de profilering op de kopse kanten.
“In de beginperiode waren alle elementen in de markt vlak.” De stoot- en lintvoeg
profilering bestonden toen nog niet. Deze ontwikkeling is pas later gekomen. “Het
nadeel van een vlak element is dat deze een niet voldoende vlakke wand oplevert.
Het gevaar was dat de elementen in de natte lijm gingen drijven, waardoor ze moeilijk
vlak te stellen waren. De kalkzandsteenfabriek Roelfsema kwam in die tijd met het
centreerelement. Kalkzandsteenfabriek Harderwijk met het schakelsysteem. Van
Herwaarden zocht het niet in de profilering, maar ontwikkelde het Hilmonta-
systeem.”

Met het Hilmonta-systeem kon je met behulp van een soort metalen slede het
element exact en vlak op het al geplaatste element stellen. “Het nadeel van dit
systeem was dat de stootvoeg niet vol en zat verlijmd kon worden. Voor de
geluidsdichtheid was dit niet ideaal”, aldus Van der Stoel. 
Nadat de kalkzandsteen elementen ook werden opgenomen in het landelijke CVK-
contract, ontstond behoefte aan een uniformering van het elementensysteem. Dit is
in samenwerking met SKG IKOB gedaan. 

Uitgave van Herwaarden  
(H.A.M. Ultée,1997)



Technische advisering 
“Op een gegeven moment is de
elementenproductie bij Van Herwaarden
overgenomen. Deze fabriek werd alleen
gebruikt voor de productie van
kleinformaten. Daar zat voor mij geen
uitdaging meer in, dus ben ik in 1990 voor
het CVK gaan werken als technisch adviseur.
In het begin werd het dilatatieadvies alleen
aangevraagd voor de gevelsteen. Het
binnenwerk werd dan niet meegenomen.
Langzamerhand veranderde dit en werd het
dilatatieadvies steeds vaker aangevraagd.
Elementen werden eerder nooit gedilateerd,
maar dat zijn we later ook gaan doen.”
De dilatatierichtlijnen zijn door de
opgebouwde kennis en ervaring steeds
verder geoptimaliseerd. Daar plukken we tot
op de dag van vandaag nog de vruchten van. 

Ontwikkeling VNK statica 
In de eindfase van het CVK is een aanzet gemaakt voor het maken van zwaardere
kalkzandsteen. In de jaren 90 is het eerste VNK staticaprogramma ontwikkeld.
Daarmee kon worden aangetoond dat de oorspronkelijk in beton ontwikkelde casco’s
ook in kalkzandsteen gebouwd konden worden. Een gevolg was dat de 250mm dikke
woning scheidende wand omgezet moest worden in een dikte van 300mm. Dat was
één van de belangrijkste redenen om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om
zwaardere kalkzandsteen te maken. In de eindfase van het CVK bleek dit mogelijk.
Later heeft Calduran dit op de markt geïntroduceerd onder de naam
Hoogbouwelementen. 

“Mijn rol als technisch adviseur werd steeds verder uitgebreid. Op een gegeven
moment verkochten we ook in de Belgische markt en werd er gevraagd naar statische
omrekeningsfactoren. De belasting op de wanden werd dan eerst op de Nederlandse
manier uitgerekend. Dit bestond uit een formulier met waardes die je in kon vullen,
uiteindelijk kwam je dan bij de juist geldende waarde uit voor de Belgische markt. Dit
is het begin van het omrekenen geworden. Naast de Belgische markt, werd het
omrekenen voor de Nederlandse markt ook steeds relevanter. De vraag ontstond
vooral bij de appartementenbouw. In het begin ontvingen we alleen projecten van 4
en 5 bouwlagen met verticale belasting. Stabiliteit werd dan aan de
hoofdconstructeur overgelaten.” Het huidige VNK statica programma bestaat
inmiddels uit 11 modules. Deze ontwikkeling heeft een grote impuls gegeven aan de
appartementenbouw in Nederland. 

Advertentie 1972 (H.A.M. Ultée,1997)



Overtuiging Hoogbouw Elementen 
Uiteindelijk is het CVK al begonnen met het maken van eigen
constructieberekeningen. Na de splitsing van de bedrijven in 2003 is Leo bij Calduran
komen werken. “Berekeningen maken werd werden steeds tijdrovender. Na het
uitzetten van een vacature is Edwin van Alstede, huidig bouwtechnisch adviseur, bij
Calduran gekomen.”

Constructeurs zeggen vaak dat middelhoge bouwwerken in kalkzandsteen het meest
economisch is. Deze mening werd nog meer bevestigd door de ontwikkeling van
Hoogbouwelementen die worden gekenmerkt door een hogere druksterkte en
massa. “Wat bij deze ombouw nog speelde was het geluidsaspect van
Hoogbouwelementen. We gingen van 300mm naar 250mm, daar was Woningborg
huiverig voor. Lichtere kalkzandsteen kon toch niet? We hebben uiteindelijk
toestemming van de directeur van Woningborg gekregen om bij 5 pilotprojecten aan
te tonen dat dit kon. Op een gegeven moment werd 250 mm en 175 mm voor de
eindgevel door Woningborg gegarandeerd.”

De ontwikkeling van (Hoogbouw)Elementen heeft ervoor gezorgd dat de
kalkzandsteenindustrie nu nog zo goed floreert. Inmiddels is Leo van der Stoel met
pensioen en hij kijkt terug op een mooie tijd die veel betekenis heeft gehad voor de
kalkzandsteenindustrie. 


