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Eusebiuskerk met lef gerestaureerd

De Eusebiuskerk in Arnhem wordt met lef gerestaureerd. De aanpak is  

vernieuwend, nergens anders in Nederland verwerken ze nu zo veel natuur-

steen en dan zijn er nog die balkons, aan de toren. Althans, voor wie durft.  

Ze zijn namelijk volledig van glas. henk hoogeveen

Al jaren staat er een grote steiger om de 
Eusebiuskerk in Arnhem. En dat is niet 
voor het eerst. Dit komt vooral door de 
natuurstenen bekleding van het rijksmo-

nument. Na zware verwoestingen tijdens de Slag om 
Arnhem aan het eind van de oorlog is de Eusebius, 
die oorspronkelijk uit de vijftiende eeuw stamt, tus-
sen 1947 en 1961 opnieuw opgebouwd. Het beeld-
houwwerk en de ornamenten zijn toen gemaakt 
van Ettringer tufsteen en de toren is ermee bekleed. 
Gebleken is echter dat deze steensoort gevoelig is 
voor vocht en wisselende temperaturen. Met scheu-
ren en afbrokkelende onderdelen als gevolg. In 2007 
vielen er stukken tufsteen van de toren. Een globale 
inspectie gaf aan dat dit wel eens een structureel 
probleem kon zijn. Uit voorzorg werden er rondom 
hekken geplaatst en er volgde grondig onderzoek. 
De bevindingen waren verontrustend. De tufsteen 
bleek ernstiger aangetast dan gedacht.
Bij de laatste restauratie in de jaren negentig was 
een deel al vervangen. Wat echter niet kon worden 
voorzien was dat de verwering van de resterende 
stenen veel sneller zou gaan. Er zijn bij het bewerken 
haarscheurtjes ontstaan en op essentiële punten
ontbreekt de verankering van de schil met de kern. 
Alle geprofileerde blokken vertoonden deze  
scheuren. Gelukkig vormt niet alle Ettringer tufsteen 
een risico. Blokken die ingesloten zijn of die niet 
gescheurd zijn, kunnen blijven zitten. De kwetsbare 
stenen worden nu vervangen door een duurzamere 
soort. Dat mondde uit in de grootste restauratie van 
Nederland met natuursteen op dit moment. Met 
een vernieuwende aanpak, waarbij wel een beetje 

lef nodig is. ‘Maar bij het vervangen van de steen-
soort streven we ernaar om het karakter van het 
gebouw zo min mogelijk geweld aan te doen’, vertelt 
Hendrik-Jan Tolboom, specialist natuursteen bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
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Wiedurft?

Er is echt sprake van innovatie  
in de restauratieketen
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De kwetsbare Ettringer tufsteen wordt nu vervangen door een  
duurzamere soort
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Een zeer specifieke kleur
De keuze voor de nieuwe soort steen is uitgebreid 
onderzocht en zorgvuldig afgewogen. Daarbij is zo 
veel mogelijk uitgegaan van de steensoorten van de 
Eusebiuskerk. ‘Duitse tufsteen uit de Eifel heeft een 
zeer specifieke kleur en textuur. Hij laat zich dan 
ook niet door een andere soort vervangen zonder 
dat deze contrasteert’, zegt Tolboom. ‘Om de architec-
tuur van de toren overeind te houden is er daarom 
intensief naar een andere Duitse tufsteen gekeken.’ 
Het werd Weibern tufsteen, ook uit de Eifel. De sterk 
vochtbelaste delen, zoals waterlijsten, worden nu 

van de Italiaanse tufsteen Peperino Duro gemaakt. 
Beide soorten zijn minder geschikt voor beeldhouw-
werk, pinakels en raamtraceringen. Daarom is hier-
voor Muschelkalksteen uit Zuid-Duitsland gekozen. 
Die is niet eerder in de Eusebius gebruikt.
Het beeldhouwwerk dat nu in Muschelkalk wordt 
gekopieerd verdient bijzondere aandacht. ‘Want de 
beeldhouwers Koen van Velzen en Stide Vos leveren 
een prachtprestatie’, meent Tolboom. ‘De oude 
tufstenen beelden zijn als uitgangspunt genomen 
voor de nieuwe. De vorm wijkt niet af, de afwerking 
wel. De beeldhouwers kregen de vrijheid om de beel-

den af te werken zoals zij denken dat hun vorm het 
meest tot zijn recht komt. Met tandijzers, puntbei-
tels en pneumatisch gereedschap kappen zij ze uit. 
Hierdoor krijgt het resultaat een zeer vlot en levendig 
karakter. Helaas wordt steeds vaker gesuggereerd dat 
machines en 3D-printers het werk van beeldhouwers 
over kunnen nemen. Je kunt machines gebruiken 
voor het wegzagen van massa, maar details moe-
ten vooralsnog met de hand gemaakt worden. 
Ook is er voor de reconstructie van de soms zwaar 
gehavende voorbeelden een beeldhouwer nodig 
met gevoel voor de vormen die hij moet scheppen. 

Voor wie durft: aan de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem hangen sinds kort twee glazen balkons
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Steenhouwers en beeldhouwers die ambachtelijke 
technieken beheersen, blijven ook in de toekomst 
onontbeerlijk’, aldus Tolboom.

Unieke organisatie
De omvang van deze restauratie is bijzonder. De 
kosten bedragen 29 miljoen euro. De rijksoverheid 
draagt daar met verschillende subsidies bijna elf 
miljoen euro aan bij. Het overige deel wordt gefinan-
cierd door subsidies van de Provincie Gelderland, 
de gemeente Arnhem en door sponsorbijdragen en 
donaties. De werkzaamheden lopen tegen de rand 
van de capaciteit aan die in Nederland en omstreken 
beschikbaar is. Vooral de organisatie ervan is uniek. 
Er is echt sprake van innovatie in de restauratieketen. 
De ervaringen uit de eerste fase van de restauratie, 
die van de lantaarn, waren aanleiding om van de 
tegenwoordig gebruikelijke aanpak af te stappen. 
Door de gangbare manier van aanbesteden ont-
stonden er voortdurend discussies over tekeningen, 
meerwerk en wie waarvoor verantwoordelijk was. 
‘Van het bestuur van de Eusebiuskerk kreeg ik de 
opdracht om “ketensamenwerking” en “lean bouwen” 
te introduceren’, vertelt Peter Koelewijn, sinds 2010 
bouwmanager van de restauratie. ‘Van bovenaf 
gestuurd naar samen en efficiënter werken. Iedereen 
moet zich vrij voelen om zijn kennis in te brengen.’
Van belang daarbij is een volledig transparant 
werkproces tussen de partners in de keten, die de 
intentie uitspreken zich voor langere tijd aan het 

werk te verbinden. ‘Ketensamenwerking’ en ‘lean’ 
werken, Engels voor mager, weinig vet, gaan over 
het optimaliseren van het proces. Hierin worden dan 
zo veel mogelijk verspillingen en nutteloze stappen 
weggenomen en wordt er zo veel mogelijk expertise 
opgebouwd. Er worden onder geen beding conces-
sies gedaan aan het ambachtelijke werk, de kwaliteit 
en het aantal werknemers ten opzichte van een 
gebruikelijke situatie.

Waardevol overdrachtsmoment
Een integraal proces tussen groeve, steenhouwer, 
aannemer, architect en tekenbureau is essentieel. 
Samen met Rijksdienst-specialist Hendrik-Jan 
Tolboom is daar in een vroeg stadium een schema 
voor bedacht. ‘Bij natuursteen begint het met het 
selecteren en zagen van een blok in de groeve’, legt 
hij uit. ‘Vervolgens wordt zo’n blok aan de steen-
houwer aangeboden. Dat is een waardevol over-
drachtsmoment om te benutten: “Aan dit blok begin 
ik niet.” Net als wanneer het van de steenhouwer 
naar de hoofdaannemer gaat om het te monteren.’ 
Bij ketensamenwerking gaat het om gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Dit in 
tegenstelling tot een situatie waarin iedere speler 
in de keten zich richt op het optimaliseren van zijn 
eigen schakel.
Deze werkwijze vraagt ook om andere contractvor-
men. Bij de Eusebius betekende dat afstappen van 
aanbesteding. Peter Koelewijn vertelt: ‘Met de steeds 
terugkerende discussies over meerwerk bij aanbeste-
dingen verlies je energie. Je wilt juist kwaliteit, toe-
wijding en kennis van de betrokken partijen mobi-
liseren en in de volgende fase benutten. Niet steeds 
het wiel opnieuw uitvinden met andere bedrijven. 
We hanteerden wel het principe van het beste pro-
duct voor de laagste prijs. Juist door de lean-aanpak 

en de opbouw van kennis kon de prijs lager uitvallen 
zonder aanbesteding. De restauratie is opgedeeld in 
brokken van steeds een miljoen euro. Over elk deel 
voeren we een discussie over een reële begroting. 
Daarna volgt de opdracht. Aannemingsbedrijf Nico 
de Bont en Slotboom Steenhouwers zijn de keten-
partners, maar zij moeten wel steeds hun volgende 
opdracht verdienen. Ineens blijken alle zaken die 
je geleerd hebt ineffectief. Zoals de grote aandacht 
voor prijsvorming en onderhandelen, terwijl het 
juist moet gaan over de continuïteit van kwaliteit, 
waardoor de prijs ook weer beter is’, aldus Koelewijn.

‘Hier doen we dat anders’
Lean productie komt oorspronkelijk uit de auto-
industrie, waarbij het gehele proces wordt verdeeld 
in kleinere eenheden. Bij de restauratie van de twee-
de geleding van de toren is het lean werken zichtbaar. 
Door niet zoals gebruikelijk van verdieping naar 
verdieping te werken. Dan ben je vaak verschillende 
keren het wiel opnieuw aan het uitvinden. ‘Hier 
doen we dat anders’, zegt Koelewijn. ‘We werken een 
complete hoek van de toren over tien verdiepingen 
van boven naar beneden af. Daar zit veel herhaling 
in, in processen en materialen. De ervaringen die 

De oude tufstenen beelden zijn als uitgangspunt genomen voor de nieuwe beelden
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Dit slimme werkproces  
heeft alleen bij de toren al  
geleid tot een besparing  
van 1,6 miljoen

De nieuwe stenen worden nauwkeurig geplaatst
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hierbij zijn opgedaan hebben een positieve invloed 
op de aanpak van de andere drie hoeken. Als we 
alle vier de kanten hebben gedaan kan in één keer 
de steiger tien verdiepingen zakken.’ Dit slimme 
werkproces heeft alleen bij de toren al geleid tot 
een besparing van tien procent ten opzichte van de 
gangbare aanpak. Dat is 1,6 miljoen euro.
Ook efficiënt is de verwerking van de enorme 
hoeveelheid stenen. ‘We hebben een systeem 
verzonnen met geprofileerde standaardblokken, 
die we op verschillende manieren stapelen’, vertelt 
Erik Jan Brans, architect bij Rothuizen Architecten. 
‘De voorbewerkte, tussenliggende, vlakke blokken 
korten we op de steiger op maat af. Het karakter van 
de vrij willekeurige stapeling van de oorspronkelijke 
gevelbekleding blijft daardoor behouden.’ Daarnaast 
staat lean voor continu leren en verbeteren, door 
mensen te motiveren, creativiteit te benutten, ken-
nis van de werkvloer in te zetten en de doorlooptijd 
te verkorten. Actief meedenken maakt het werk ook 
leuker voor alle medewerkers. Het werkt stimulerend 
als er iets gedaan wordt met tips. Zo bleek dat de 
blokken steen op de bouwplaats steeds zo’n zeven 
keer verplaatst werden voordat ze op de juiste plek 
kwamen. Dat is inzichtelijk gemaakt en opgelost. 
Met kleurcoderingen gaan de stenen nu direct naar 
hun juiste plaats. Met de sticker op beide kanten van 
de pallet. Een tip van een medewerker: zo hoef je 
namelijk niet steeds te zoeken.

Twee glazen balkons
Niet alleen de restauratieaanpak is vernieuwend. 
Wat te denken van de twee glazen balkons die sinds 
maart aan de toren prijken? Op zestig meter hoogte 
sta je daar oog in oog met gebeeldhouwde stripfigu-
ren. Een beetje lef is wel nodig om vanuit de toren 
op het glas te stappen. ‘Het idee ontstond doordat 
ik veel rondleidingen gaf op de steigers,’ vertelt 
Peter Koelewijn. ‘Er heerste veel cynisme rondom 
de Eusebius. Altijd weer die steiger. Maar tijdens 
de rondleiding zagen mensen op de steiger het 
vakmanschap. Het cynisme verdween en veranderde 
in begrip voor het feit waarom je dit wilt behouden.’ 
Eigenlijk zou je permanent een steiger willen om 
al het moois te kunnen zien. Daarop ontstond het 
idee om iets uit de toren te laten steken. Architect 
Robert Nijhuis realiseerde het ontwerp voor de 
glazen balkons: ‘Een puzzel tussen het carillon en de 
penanten door.’
Vanaf de spectaculaire balkons is het beeldhouw-
werk van dichtbij te bewonderen. Na de Tweede 
Wereldoorlog zijn hier ludieke beelden van Disney’s 
zeven dwergen en van Tom Poes en Ollie B. Bommel 
geplaatst. Dit tot grote onvrede van dominee Foeken 
en de voorzitster van de Nederlandse Christen 
Vrouwen Bond. Als reactie daarop plaatste de beeld-
houwer de hoofden van Foeken en de voorzitster 
tussen de zeven dwergen. Peter Koelewijn is vooral 
trots op de wijze van samenwerking en de manier 
waarop het draagvlak is vergroot: ‘Het laat zich ook 
zien op onze bouwplaats, met een open poort en 
een groot etalageraam in de werkplaats. Op verschil-
lende manieren hebben we het vakmanschap hier 
zichtbaar gemaakt.’
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Evenementen en museum
‘Er vallen hier zo veel verhalen te vertellen’, vervolgt 
Koelewijn. ‘De glazen balkons zijn een eerste stap 
om meer bezoekers naar de Eusebius te trekken. 
Er ligt namelijk ook een opdracht om het gebouw 
exploitabeler te krijgen.’ Het schip zal net als nu 
vooral gebruikt worden voor bijeenkomsten en 
evenementen. De toren krijgt een museale invulling, 
die het verhaal van ruim acht eeuwen Eusebius vertelt. 
Dat gaat onder meer over de voorganger, de oude 
Maartenskerk, waarvan de fundamenten nog in de 
kelder zichtbaar zijn, de hertog van Gelre en zijn graf-
kelder, het begraven van rijke stinkerds, armenzorg en 
de Tweede Wereldoorlog. Het wordt een toren vol ver-
halen dus. Ook het schip, de kapellen en de grafkelder 
zullen onderdeel worden van de museale route.
De huidige ingangspartij in de toren wordt de entree 
voor het museale deel. Het schip krijgt twee andere 
uitnodigende entrees. Een groot deel van de toren is 
al uit de steigers tevoorschijn gekomen. Volgend jaar 
moet de restauratie van de toren zijn afgerond. Dit 
valt samen met de herdenking van 75 jaar Slag om 
Arnhem in september 2019. De lift en de bouwplaats 
zijn dan weg. Daarna wordt er tot 2022 nog gewerkt 
aan het onderhoud van het schip. Dan kan de 
Eusebiuskerk er weer heel wat jaren tegenaan.  

Henk Hoogeveen, adviseur architectuurhistorie bij de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is betrokken bij  
deze restauratie en herbestemming,  
h.hoogeveen@cultureelerfgoed.nl. Zie ook eusebius.nl.

De glazen balkons zijn een eerste stap om meer bezoekers naar de Eusebius te trekken

Actief meedenken maakt het werk leuker voor alle medewerkers
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