Restauratie “Bol van Frans Peeters”
In 2012 kreeg Ateliers MTW de opdracht de Bol grondig te restaureren
en zo mogelijk ook weer draaibaar te maken.

In de zomermaanden van 1968 was er een grote beelden-

Na een inspectiegat gemaakt te hebben bleek dat de Bol wel

manifestatie in Groningen onder de titel ‘En Plein Publiek’. Het

tot 50 cm hoog vol water stond. Ook concludeerden we dat voor

succes van de tentoonstelling was aanleiding voor het stads-

het draaibaar maken de Bol binnenin versterkt moest worden

bestuur de Bol van Frans Peeters aan te kopen. De Bol stond

voor een nieuw draaimechanisme. Hiervoor zou de Bol over de

toen in het Coendersborg-park. Het is een grote gladde witte

horizontale lijn in twee stukken gezaagd moeten worden. Voor

bol die wordt ‘gespleten’ door een diepe en taps toelopende

de gleuf is ervoor gekozen dit part zo dicht mogelijk langs de

inkeping. Hij is gemaakt van polyester en heeft een diameter

kant naar beneden door te zagen. Dat zou de minste kans

van 180 cm. Door spelende jeugd raakte de Bol echter al snel

geven dat de zaaglijn na de montage van de beide delen te zien

beschadigd. De sokkel en de as bleken niet tegen de spelende

zou zijn. Alvorens hier mee te beginnen hebben we eerst de

jeugd bestand. In 1971 is de Bol gerepareerd en verplaatst naar

verflagen van de Bol laten wegstralen. We kregen zo goed zicht

de museumtuin van het oude Groninger Museum aan de

over de opbouw van de polyesterbol en voor de eindfase een

Pottebakkersrijge. Sinds 2000 staat de Bol aan de Stuurboords-

ruwe ondergrond voor een goede hechting van spuitplamuur.

wal ter hoogte van Zonland in de wijk Lewenborg. Omdat de Bol
steeds meer tekenen van verval vertoonde kreeg Ateliers MTW

Om na het zagen vervorming van het bovendeel te voorkomen

in 2012 de opdracht de Bol grondig te restaureren en zo

is er eerst een heel stijf houten skelet aan vast gebouwd (1).

mogelijk ook weer draaibaar te maken.

Hiermee kon het bovendeel na het
loszagen/doorslijpen met de kraan opgehesen worden (2 en 3) en daarna op zijn
kant gezet worden (4). Hierna zijn de
beide delen van de Bol zeker een jaar
weggeborgen in een goed ventilerend
buitenhok omdat de polyesterdampen
onverdraaglijk waren.

4
De constructie van het oude draaimechanisme
was behoorlijk verroest (5) maar nog wel als
basis bruikbaar. De bodem is eerst met een
langzaam hardende laag kunsthars verdikt.
Een constructie van RVS platen en 4 draad-
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bussen M16 zijn daarop aan het oude draaimechanisme en bijbehorende stangenconstructie gelast en vervolgens mee vastgegoten
in de bodem van de Bol (6). Dit geheel is een
aantal keren in de zinkverf gespoten en met
twee lagen 2-componenten epoxyteer afgedekt.
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In de bovenkant van de Bol is aan de binnenkant langs de

kieren en de verzonken popnagels zijn weggewerkt met PU

doorgezaagde rand een rond gewalste RVS strip met kunsthars

primer, soms in combinatie met keper geweven glasweefsel,

en RVS popnagels vastgezet evenals langs de zaagrand van de

en polyesterplamuur. De eindbewerking bestaat uit enkele

gleuf (7). Deze strippen steken voor de helft buiten de

lagen 2-componenten polyester spuitplamuur en enkele lagen

zaagrand, zodat ze in de onderkant van de Bol passen en

2-componenten polyester aflak in de oorspronkelijke kleur.

daarin vastgezet kunnen worden met kunsthars en RVS

Voor de ventilatie en om te voorkomen dat er door condens

popnagels. De montage van de beide delen is een uiterst

weer water in de Bol blijft staan, zijn onderin de vlakke

nauwkeurig karwei dat binnen niet al te lange tijd klaar moet

verdikte bodem 6 gaten geboord en bovenin 2 gaten.

zijn omdat de hars anders te hard wordt (8, 9 en 10). Het nieuwe

Het eindresultaat, de Bol is weer als nieuw en hopelijk sterk

draaimechanisme aan de buitenkant

genoeg voor de spelende jeugd (12).

van de Bol is met 4 RVS bouten M16
vastgezet in de draadbussen binnen in
de Bol. Dit geheel is weer op het oorspronkelijk betonblok vastgezet (11).
Constructief is de Bol weer klaar en
kan de buitenkant mooi gemaakt
worden. Alle diepe krassen, naden en
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productinformatie:
- Mareko Metaalbewerking te Groningen
(extern draaimechanisme)
- De IJssel Coatings BV te Moordrecht
(producten eindafwerking: polyester spuitplamuur en Double coat)
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