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Bron van inspiratie
Etalages zitten er niet in de nieuwe Beurspassage 
die Damrak en Nieuwendijk met elkaar verbindt. 
En dat is maar goed ook want wat er ook aan 
kleding, schoenen, horloges zou worden aan-
geprezen, er zouden maar weinig mensen naar 
kijken. Er zijn immers veel bijzonderder dingen te 
zien in de doorgang. Versierd met golven, vissen, 
trilobieten, een windroos en nog veel meer de-
tails, vormen plafond, wanden en vloer één groot 
beeldverhaal. ‘Oersoep’ hebben Iris Roskam, Arno 

Een wandeling door de Amsterdamse grachten zonder nat te worden. Het 

kan, in de nieuwe Beurspassage. Het kunstwerk waarmee vloer, wanden en 

plafonds zijn versierd, bevat talloze verwijzingen naar de rijk gevulde wate-

ren van de hoofdstad. Bedacht door kunstenaars Arno Coenen, Iris Roskam 

en Hans van Benthem en gerealiseerd door terrazzobedrijf Zuliani Kunst en 

Terrazzo B.V. uit Zoetermeer. 

OERSOEP: 
TREKPLEISTER 
IN TERRAZZO
Tekst: Jan Willem Kommer
Fotografie: Jan Willem Kommer, Matthijs Pronker

Met de Beurspassage heeft Amsterdam er een nieuwe publieks-

trekker bij. (foto: Jan Willem Kommer)

Coenen en Hans van Benthem hun kunstwerk ge-
noemd. Het vertelt namelijk over de bron van het 
leven op aarde: water. En, iets minder poëtisch, 
over de Amsterdamse grachten.

Loyale relaties
Grote uitdaging voor kunstwerken in de open-
bare ruimte is de uitvoering. Hoe realiseer je het? 
Welke materialen gebruik je? Hoe zorg je dat het 
mooi wordt en mooi blijft? Terrazzo, mozaïek, na-
tuursteen en keramiek zijn beproefde technieken 
en materialen, ook voor deze drie kunstenaars. 
En de ervaringen met Zuliani Kunst en Terrazzo 
waren goed dus Luigi Zuliani was niet verrast dat 
ze bij hem aanklopten. “Aannemers zijn altijd 
op zoek naar de goedkoopste partij maar een 

mb01_beurspassage.indd   7 13-02-17   10:25



8   MEBEST   februari 2017

kunstenaar wisselt zelden van onderbroek. Voor 
Hans van Bethem werken we al meer dan 25 jaar, 
vanaf zijn academietijd. We hebben al zo’n dertig 
kunstwerken voor hem gebouwd, gemonteerd en 
geplaatst. Zelfs zijn eerste werken staan er nog 
prachtig bij, dan heb je al de helft gewonnen.” 

Overtuigende proefopstelling
De andere helft moest worden gerealiseerd met 
het bedenken van oplossingen voor de uitvoering 
van dit nieuwe kunstwerk en het maken van een 
mockup die zowel kunstenaars als opdrachtgever 
Wooninvest, aannemer Dura Vermeer/De Nijs 

en gemeente Amsterdam kon overtuigen. In zijn 
werkplaats in Zoetermeer bouwde Luigi Zuliani 
een deel van het kunstwerk op; vloer, wand en 
plafond. Het plafond is gewelfd en moest bekleed 
worden met Italiaans glasmozaïek. De terraz-
zoman maakte de gebogen ondergrond met 
aluminium sandwichpanelen. “De eerste reactie 
was ongeloof, ze dachten dat ik gek was. Maar ik 
werk al tien jaar met deze panelen en weet dat 
je ze alle kanten op kunt buigen en er de meest 
scherpe bochten mee kunt maken. Ze zijn oer-
sterk.” Dezelfde panelen gebruikte hij ook voor de 
wand van de proefopstelling. 

De vijftig meter lange Passage overbrugt een hoogteverschil van tachtig centimeter. 

Winkelpubliek voelt dat niet maar Luigi Zuliani heeft het goed gemerkt. Elk blok ter-

razzo voor de plint had een andere dimensie. (foto: Jan Willem Kommer)

In ‘Oersoep’ hebben de kunstenaar allerlei verwijzingen naar de Amsterdamse grach-

ten opgenomen. Luigi Zuliani legde ze vast in mozaïek. (foto: Jan Willem Kommer)
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Uitgebreid getest
Ook de bevestiging van het glasmozaïek en de 
keramische tegels op de aluminium ondergrond 
leverde discussie op. Luigi Zuliani gebruikt daar 
al sinds jaar en dag een polymeerlijm voor die 
hij op de ondergrond spuit. “Die lijm heeft een 
trekkracht van vijftien kilo per vierkante centime-
ter terwijl zo’n mozaïeksteentje een paar gram 

weegt. Evengoed waren ze doodsbang dat het 
niet zou houden. Er zijn allerlei tests gedaan door 
TNO en door de lijmacademie. Uiteindelijk waren 
ze wel overtuigd van de lijm maar we moesten de 
platen nog wel afnemen met alcohol en voorbe-
handelen met een speciale primer.” 

Zien is geloven
Normaal gesproken wordt een mozaïek gevoegd, 
maar bij de proefopstelling had Luigi Zuiliani de 
helft van het mozaïek ongevoegd gelaten. “Dan 
konden ze zien wat het visuele effect van voegen 
is, die spelen namelijk een grote rol. Kunstenaars 
weten dat niet van tevoren. Ze tekenen, maar dat 
doen ze zonder voegen.” Vooral bij de kopse kan-
ten van de passage zou het effect van voegen erg 

Voor elk blok 
een andere mal
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Tegen zo’n gedetailleerd kunstwerk in de vloer legt elke etalage 

het af. (foto: Jan Willem Kommer)
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groot zijn. De openingen zijn iets breder dan het 
binnenste gedeelte en door dat verloop zouden 
voegen daar scheef gaan lopen. Toen de kunste-
naars dat hoorden en de proefopstelling zagen, 
was er geen twijfel: géén voegen.
Voegen hebben echter ook een praktische reden, 
ze zorgen er onder meer voor dat er geen vocht 
achter de steentjes kan komen. Daarom was het 
voor Zuliani ook belangrijk om met de vertrouw-
de polymeerlijm te kunnen werken. “Dat wordt 
een soort rubber; het neemt geen vocht op zodat 
het altijd droog blijft achter de tegels.” Bij dit pro-
ject zouden voegen echter ook een nadeel heb-
ben. Het vrije werken van de aluminium panelen 
zou erdoor worden belemmerd en ze zouden 
spanning kunnen creëren waardoor het glasmo-
zaïek kan afb oeren of de voegen eruit drukken.

Uitgekiend mozaïekplan
Aan de hand van de tekening van de kunstenaars 
is het mozaïek in de werkplaats in Zoetermeer 
geprefabriceerd. Meer dan een miljoen glasmoza-
ieksteentjes zijn erin verwerkt. Om die allemaal 
op de goede plek te krijgen, is het ontwerp 
onderverdeeld in segmenten. Die zijn net zover 
vergroot tot alle pixels - die stuk voor stuk waren 
voorzien van een kleurnummer - precies het 
formaat van de mozaïeksteentjes hadden. Aan 
de hand van die prints maakte Zuliani matrijsjes 
waar 25 rijen van 25 steentjes in werden gelegd 
en van een transportfolie voorzien. De prints 
waren voorzien van een lokatienummer zodat 
de mozaïekmatjes precies op de juiste plek op de 
panelen konden worden geplakt. Het idee was 
aanvankelijk om ook dat in de werkplaats te doen 
en de gemozaïekte panelen in de Beurspassage 
te monteren, maar dat  leverde te veel risico’s 
op. De matjes zijn dan ook in de Passage op de 
aluminium ondergrond geplakt. 

Goud op de wand, plint van terrazzo
De wandtegels zijn eveneens door Zuliani op het 
werk zelf gezet. Ze zijn gemaakt door Solke Pas-
veer van Maatwerk Tegels. Een groot aantal van 
de tegels is voorzien van een afb eelding in goud. 
Luigi Zuliani legt uit hoe dat gaat. “Er wordt een 
goudtransfer op de tegels geplakt en meegebak-
ken. Goud en glazuur vloeien dan in elkaar over 
zodat het materiaal er niet van kan worden afge-

schraapt.” De kostbare tegels zijn met dezelfde 
lijm op de aluminium panelen geplakt als voor de 
mozaïekmatjes is gebruikt. 
Ook voor de plint onder de tegelwand heeft de 
Zoetermeerse terrazzo-expert die lijm gebruikt. 
De rand bestaat uit blokken rode terrazzo die al-
lemaal een verschillend formaat hebben. De vijf-
tig meter lange passage loopt namelijk nogal af; 
tussen Nieuwendijk en Damrak zit een verschil 
van tachtig centimeter. “Een zeer arbeidsinten-
sief onderdeel”, zegt Luigi Zuliani. “We hebben 
voor elk blok een andere mal moeten maken.” 
Tussen plint en tegelwand zit een duidelijk 
zichtbare naad; de opening zorgt ervoor dat de 
achterliggende muur kan ventileren. Ondanks 
die constructie heeft vocht geen kans om achter 

Meer dan 
twintig soorten 
marmer

Zuliani heeft de symbolen en fi guren in de werkplaats gemaakt 

en daarna in de vloer van de Beurspassage geplaatst en afge-

werkt. (foto: Matthijs Pronker)
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Bij dit soort 
werken is het 
erop of eronder

de plint te komen; aan de bovenzijde zijn de 
terrazzoblokken afgeschuind zodat condens kan 
afwateren. 

Metaal in de vloer
In de rode terrazzoplinten zijn zo’n vijf soorten 
steen verwerkt, en parelmoer. Dat aantal wordt 
ruimschoots overtroffen door de vloer van de 
Beurspassage. “Daar zitten meer dan twintig 
soorten marmer in, en ook nog messing en 

Mooi maar spannend
“Het is een prachtig werk geweest om te maken”, zegt Luigi 
Zuliani. “We hadden al deze kunstjes wel eens eerder gedaan, 
maar niet eerder in één project en op zo’n grote schaal. We zijn 
ruim een jaar bezig geweest met het maken van de mozaïe-
ken; zestien kuub steentjes hebben we verwerkt. Een jaar van 
tevoren zijn we al begonnen met de ornamenten maken. Dat 
maakte het ook wel heel spannend. Ik was doodsbang voor 
stomme fouten, voor verschuren bijvoorbeeld of voor een 
verkeerde hechtbrug. Allemaal fouten die je zelf al eens hebt 
gemaakt of her en der in de terrazzowereld hebt zien gebeu-
ren. Natuurlijk, van fouten leer je. Maar bij dit soort werken is 
het erop of eronder. Je verdient er dan wel meer aan dan aan 
een badkamervloer, maar het risico is ook vele malen groter. 
Zoiets als dit kun je maar één keer betalen. Als het scheurt en 
het moet op jouw kosten eruit en opnieuw gemaakt, dan kun 
je sluiten.”
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Terrazzo  
op beton  
is niet ideaal

Bewondering alom
Het schuren van de rijk gedetailleerde vloer was 
zo mogelijk een nog grotere uitdaging dan het 
stellen en smeren. De combinatie van terrazzo 
en messing is een lastige. “Dat metaal is harder 
dan een verse vloer maar het krast erg”, legt Luigi 
Zuliani uit. “Je moet het dus hoog schuren, dan 
gaat het mooi glanzen. Alleen kan het graniet dat 
ernaast ligt daar niet zo goed tegen, dat wordt 
op een gegeven moment zwart. Het was dus erg 
zoeken naar de grens.” De grote machines die hij 
het liefst inzet bij zulke vloeroppervlakken, zijn 
niet geschikt voor dat precisiewerk. Stukken met 
een hoge concentratie aan messing heeft Zuliani 
daarom met de handschuurmachine gedaan. 
“Dat maakt het zeer arbeidsintensief maar levert 
het mooiste resultaat op.” En afgaand op de ‘Oh’s’ 
en ‘Ah’s’ van het winkelend publiek is er geen 
twijfel mogelijk over dat resultaat. Met Oersoep 
in de nieuwe Beurspassage heeft de hoofdstad er 
een unieke attractie bij.

aluminium ”, zegt Luigi Zuliani. Aluminium is 
gebruikt om de vloer te dilateren, die is immers 
te groot om het zonder krimpvoegen te kunnen 
stellen en aluminium valt het minste op in de 
grote lichte velden. Messingstrips zijn ingezet 
om de verschillende kleurvlakken te scheiden 
Ook zijn er in de vloeren verschillende figuren 
verwerkt die van messing zijn gemaakt; tandwie-
len bijvoorbeeld, en een windroos. Het was even 
zoeken voor Zuliani voor hij de juiste methode 
had gevonden om die objecten in de vloer op te 
nemen. “Ik heb eerst geprobeerd om sparingen te 
maken en ze daar in te passen. Daar ging te veel 
tijd in zitten, dat zou te kostbaar worden. Uitein-
delijk hebben we in de werkplaats de figuren in 
malletjes gelegd en die opgevuld met terrazzo. 
Die complete stukken hebben we op de onder-
vloer gesteld en daar met terrazzo tegenaan 
gewerkt.” Dezelfde methode heeft hij gebruikt 
voor de trilobieten, de schelpen, de golfjes en de 
andere terrazzo-objecten. 

Beurspassage
Opdrachtgever: Wooninvest, Amsterdam
Architect: Rijnboutt Architecten in samenwerking met 
RAMSA (Robert Stern)
Ontwerp kunstwerk ‘Oersoep’: Iris Roskam,  
Arno Coenen, Hans van Benthem
Aannemer: Bouwcombinatie Dura Vermeer- de Nijs
Terrazzo-  mozaïek- en tegelwerk: Zuliani Kunst en  
Terrazzo B.V., Zoetermeer

Goed onderbouwde vloer
Tijdens  de voorbereidingen heeft Luigi Zuliani nog dankbaar 
gebruik gemaakt van de expertise van Technisch Bureau Af-
bouw. Aannemer Dura Vermeer wilde namelijk een schuimbe-
ton constructievloer van zo’n zes à zeven cm maken en dat zag 
de terrazzoman niet zitten. “De draagkracht kan wel voldoende 
zijn, maar qua puntbelasting gaat het mis. Er zijn genoeg ge-
vallen bekend waar een terrazzovloer van twee centimeter dik 
op zo’n ondervloer zelfs op vijftien centimeter van de dilatatie 
gewoon scheurt. Ik wilde een constructieve vloer die van zich-
zelf zorgt dat ie niet scheurt of breekt.” Als praktijkman kon 
hij dat prima aanvoelen, maar de aannemer overtuigen met 
een theoretische onderbouwing kon hij niet. Daar schakelde 
hij Technisch Bureau Afbouw voor in. Geen verspilde moeite 
want dankzij het rapport van technisch adviseur Onno de Vries 
zorgde aannemer Dura Vermeer voor een traditionele beton-
nen vloer met boven- en onderwapening erin.
De constructievloer is daarna nog voorzien van een vijf centi-
meter dikke zandcementvloer. Die haalt de oneffenheden eruit 
en zorgt voor een goede hechting. “Terrazzo op beton is niet 
ideaal”, zegt Luigi Zuliani. “Beton bevat veel grind en dat is een 
doods materiaal. Het neemt geen vocht op, zuigt niet aan. In 
een zandcementvloer zit zoveel lucht, daar kan de cementpap 
in lopen waardoor je wel een goede hechting krijgt.”
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Het mozaïek is niet gevoegd. Zeker bij de kopse kanten van de 

Beurspassage zouden de voegen het beeld enorm verstoren. 

(foto: Jan Willem Kommer)
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