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Ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet (een wet die toeliet om de Flevopolder aan te leggen in Nederland) creëert 
kunstenaar Bob Gramsma (foto) het monument Riff, PD#18245. Het is een kunstwerk op drie paalfunderingen met een 
complexe constructie zoals die ook wordt gebruikt in de bruggen- en botenbouw.  
 
Er werd een heuvel van 8000 kubieke meter landbouw- en Zuiderzeegrond gestort waarin een holte gegraven werd. In deze holte 
brengt Smet-F&C wapening aan die bekleed wordt met een laag spuitbeton. De spuitbeton (gunitage) wordt uitgevoerd met de natte 
methode. Het cement wordt op voorhand gemengd met water en dan door een slang geleid, waarbij alleen lucht onder hoge druk toe-
gevoegd wordt. Spuitbeton is goed toe te passen op de vooraf aangebrachte wapening. Nadat de bovenkant dichtgelegd werd met wel-
sels haalt men de aarde weg tot maaiveldhoogte, en blijft een afgietsel van beton vermengd met Zuiderzeebodemresten over. 
 

Het monumentale landschapskunstwerk is 37 me-
ter lang, 11 meter breed en 7 meter hoog. Het 
bovendek van het werk bevindt zich 2 meter boven 
het niveau van de omliggende dijken. Het betonnen 
lichaam bestaat uit drie stalactietachtige volumes, 
waarvan er twee steunen op de deels ontgraven 
heipalen en het grootste volume op de fundering op 
maaiveldniveau rust. De vormen van de volumes 
herinneren aan de vormen die kenmerkend zijn 
voor topografische vormen van de polder zoals de 
dijken, sloten, greppels en vaarten. 

 
Het kunstwerk kreeg de naam Riff, PD#18245. Het getal staat voor het jubuleumjaar van de Zuiderzeewet 2018 en voor het aantal 
kunstwerken gemaakt door Bob Gramsma. Het werk weerspiegelt de ontginning en kunstmatigheid van de polder. Het nieuwgevormde 
landschap, dat als een gebouw op palen rust, biedt onderdak aan dieren en mossen en zal in verloop van tijd van vorm veranderen. 
Bezoekers kunnen vanaf eind 2019 het trappetje betreden om vanaf boven hun blik te laten dwalen over het landschap. 
 
Het werk bevindt zich in het Nederlandse Biddinghuizen (provincie Flevoland) op de hoek van de Spijkweg en de Bremerbergdijk.  
 
De zeer sympathieke Zwitser Bob Gramsma maakte dit kunstwerk in samenwerking met het Zwitserse ingenieursbureau WaltGalmari-
nie AG en TAAK in opdracht van de provincie Flevoland. De ploegen van Smet-F&C werden voor deze zeer aparte klus aangestuurd 
door werfleider Frans Schoonjans en projectleider Joris Loonen. 
 
www.bobgramsma.com 

Smet-F&C maakt kunstwerk 


