
Boon, Ir. Anthonie Adrianus. - Directeur N.V. Cement-
ijzer Wittenburg. - Geb. 28 Nov. 1882 te Gouda als zoon
van S. D. Boon en E. Braam. - Hij huwde met Helena
Johanna Cornelia Vleesch-Dubois, die hem een zoon en een
dochter schonk,
t.w.SimoriDirk,
geb. 10 Aug.
1913, en Corne-
lia Elizabeth,
geb. 6 Juli 1915.
- Na de 5-j.
H.B.S. te Gou-
da bezocht te
hebben, stu-
deerde B. a. d.
Polytechnische
School te Delft.
In 1904 behaal-
de hij het diplo-
ma civiel-inge-
nieur. Hij werd
te werk gesteld
bij den aanleg
v. h. electr.
tramnet te 's-

Gravenhage
voor opmeting
en project. Van
1905 tot 1910
washij ingenieur
b. d. staats-
spoor wegen te Utrecht. Daarna ging hij over naa.r het
particuliere, bedrijf. Hij werd benoemd tot ingenieur b.d.
N.V. Amsterdamsche Fabr. v. Cementijzerwerken te
Amsterdam en in 1923 tot Directeur dezer onderneming,
die thans N.V. Cementijzer „Wittenburg" heet en zich
beweegt op het gebied van gewapend beton. - Vooral te
Amsterdam heeft de N.V. belangrijke \verken uitgevoerd,
w.o. de „Bijenkorf", de „Amsterdamsche Bank", „Hirsch
& Co.", de „Kasvereeniging" en honderden kluizen voor

bankbedrijven. — B. is verder adviseur v. gewapend béton-
constructies bij bouwwerken in binnen- en buitenland. Er
zijn van B.'s hand enkele handboeken verschenen, nl.
„Gewapend Beton", een handleiding, waarvan thans een
vierde druk is verschenen; „Fundeeringen op Staal",
„Gewapend betonkolders"; en „Der Bau v. Schiffen aus
Eiseiibeton". Op dit laatste gebied heeft B. veel adviezen
moeten geven aan buitenl. firma's. In samenwerking met
Ir. Jos. van Dooren heeft B. zich in de laatste jaren toege-
legd op de toepassing van verwarmingsbuisjes i. d. plaats
van gewoon bewapeningsijzer voor warmte-uitstralende
betonplafonds: een systeem, dat in 21 la.nden gepaten-
teerd is en is ondergebracht in de N.V. Stralingswarmte
te Amsterdam. - Daarnaast is B. lid v. d. Raad v. Beheer
v. d. N.V. Stralingswarmte, voorz. v. d. Betonvereeniging,
penniugm. v. d. Beton Aannemersbond, en lid v. d. Comm.
v. h. maken v. d. Gewapend Beton Voorschr. Hij treedt
op als voorz. van één der seheidsgerechten voor spoorweg-
personeel, als lid eener examencommissie en als plaatsver-
vangend lid-werkgever v. d. Raad v. Beroep v. d. onge-
vallenwet. - B. heeft veel in Europa gereisd en o.a. ook
Spitsbergen bezocht. Hij is in het bezit van den gouden
legpenning v. d. Betonvereeniging. Jac. Obrecht-
straat 13, Amsterdam.


