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Dit gedenkteken is ter nagedach-

tenis van de slachtoffers van

heksenvervolging op de plek waar

tussen 1598 en 1692 91 vrouwen op

de brandstapel omkwamen. In 2009

werd met de bouw van de monument

begonnen en bestaat uit een open gla-

zen gebouw (ca 250 m2 gevel) met

glassamenstelling van gehard,

gelaagd, zwartgekleurd glas (Parsol)

met twee PVB-folies. Het dak is uitge-

voerd in Cor-ten staal, een gecorro-

deerd staaltype wat niet verder roest. Na

het verwijderen van de houten bekis-

ting, dat als voorlopige bescherming

van het glas had gediend, ontdekte de

bouwer van de glasgevel  MBM Kon-

struktionen uit het Duitse Möckmühl

dat het glas zwaar was aangetast. Dit als

gevolg van de ligging op 50 meter

afstand van de Barentszzee met een

zilte omgeving in combinatie met de

lange bouwtijd en afwatering van het

Cor-ten staal op het glas.

Handmatig polijsten

MBM vroeg Vindico Surface Technolo-

gies uit Hardinxveld-Giessendam een

oplossing te bieden. Vindico schakelde

haar partner Haenen Onderhoud uit

Bladel in om het glas te reinigen. Aan-

gezien de zwarte kleur het niet toeliet

het glas machinaal te polijsten, is de

binnen- en buitenzijde handmatig

met een speciale polijstpasta gerei-

nigd. De heersende temperaturen op

dit noordelijk gedeelte van Noorwe-

gen, waar het nooit boven de +3°C

komt, liet het niet toe om het glas te

conserveren met de Vindico N coating,

die alleen tussen +10° en +40°C aange-

bracht kan worden. Was de coating

reeds in de fabriek aangebracht, dan

was het glas niet alleen beter

beschermd, maar reiniging ook

gemakkelijker geweest, met minder

kosten. <

H E T  W I T C H  ( H E K S )  M O N U M E N T  S T E I L N E S E T  

Vindico herstelt schade
glasmonument Barentszzee

Het Witch (heks) monument Steilneset in Vardø in Noorwegen is op 23 juni

door koningin Sonja van Noorwegen geopend in het bijzijn van architect

Peter Zumthor. Het glas is op het laatste moment gereinigd door Vindico.

Vervuiling door

zilt milieu, zowel

op de binnen-

als buitenzijde

van het gelaag-

de glas.
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