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VARIATIE EN REPETITIE

Geïnspireerd door de mathematische sierbeton 
‘stenen’ die we allemaal kennen uit onze tuinen en 
balkons in de zeventiger jaren, en ondersteund door 
nieuwe productie methoden en nieuwe materialen, 
zijn er prototypes ontwikkeld om zowel variatie in 
vorm en potenties qua repetitie te onderzoeken. In 
transparantie en motief.

Het doel is om telkens net andere openingen in 
betonnen elementen te produceren. Net anders, 
maar zeker wel ‘familie’. Geen willekeur, maar 
gecontroleerde afwisseling. Repetitie met variatie. 
Geen wand wordt hetzelfde.

Verschillende methoden zijn getest om de mallen 
te produceren en hergebruiken, aan te passen en 

te ontkisten. Variërend van ballonnen gevuld met 
lucht, vloeistoffen of zand, tot rubberen ‘banden’, die 
zowel op spanning kunnen worden gebracht, als in 
hoofdvorm kunnen veranderen, door een even simpel 
als doeltreffend systeem van RVS spanners.
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ALLESOMVATTEND
FILEGREINE ELEMENTEN ZONDER STORTZIJDEN

Wanneer de architect in zijn ontwerp een uiterst 
fi ligrein scherm opneemt dat aan alle zijden in het zicht 
komt, en besluit dit uit te willen laten voeren in beton, 
blijkt dat een eenvoudige oplossing om een gaaf en 
mooi product te leveren niet eenvoudig is.

Het beton zal van een ultra hoge sterkte kwaliteit 
moeten zijn om de krachten in het scherm te 
kunnen weerstaan bij de gewenste dimensionering. 
Traditionele wapening is geen optie. Er zal een volledig 
omsloten bekisting moeten worden ontwikkeld, welke 
door de slankheid van de elementen niet op een meer 
traditionele wijze kan worden gevuld middels een 
pompsysteem. Zowel de viscositeit van het mengsel 
als de maatvoering van het element maken dat 
problematisch. Gieten is sowieso geen optimale keuze. 

Zicht op stortzijden is net zo min wenselijk als niet 
volledig gevulde elementen, of delen ervan.

Allesomvattend brengt de werelden van verschillende 
technieken en methodes, qua bekisting, mengsel, 
productie en ontkisting, samen tot een ogenschijnlijk 
simpel en elegant prototype. 
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BETONFLEX
UNIEKE UITSTRALING VAN RANDLIGGERS

De huidige confi guratie van bruggen bestaat 
doorgaans uit standaard randliggers. Deze hebben 
vaak een sobere uitstraling. Met betonfl ex kan elke 
brug een unieke uitstraling krijgen zonder daar speciale 
mallen voor te hoeven ontwikkelen. De randelementen 
zijn licht van gewicht en kunnen een grote variatie aan 
maatvoering aan.

 
Haitsma Beton Hendrik Herder

Atelier Pro Anthony Laurijssen 
LEVS Architecten Christiaan Schuit 
Pieters Bouwtechniek Stan Janssen



BOERENBETON
DUURZAME BINDMIDDELEN + STRO, TARWE, MAÏS, WOL EN EIERSCHALEN

Nederland is in de afgelopen decennia verandert van 
een uitgestrekt karakteristiek boeren landschap tot een  
keten van hoogbouwsteden. Er heerst een schaarste 
aan duurzame bouwmaterialen. Met het boeren bedrijf 
zoals we dat nog in de 20ste eeuw kenden is het 
gedaan. Het boerenbedrijf is nu extreem verdicht en 
geoptimaliseerd. Alle materialen in en rondom het 
boeren productieproces worden intensief gebruikt 
en hergebruikt. Wat rest zijn fossielen en afdrukken 
van boeren materialen zoals we die vroeger in ons 
Nederlandse landschap zagen. 
De stad van 2050 bestaat uit louter hoogbouw. 
Gemaakt uit beton. Maar dan wel uit boerenbeton. 
Beton is namelijk opnieuw gedefi nieerd als een mix 
van duurzaam bindmiddel, zand, grind maar ook ander 
aggregaten zoals stro en hout, wol of kalk in de vorm 

van eierschalen en botten afkomstig van de slacht. 
Deze nieuwe toegevoegde aggregaten hebben geleid 
to speciaal isolerend beton, extra licht beton, en 
beton met speciale akoestische texturen die het geluid 
invangen of verspreiden. Lagen met samengeperst 
stro, tarwe, maïs, kippen- en ganzenveren, wol en de 
varkensbotten zijn nu terug te vinden in de stenen 
wanden waarvan onze hoogbouw is opgetrokken.  
Wandelen door de metropool van 2050 is als een fl y-
through door een doorsnede van een geologische 
kaart. Eieren en schapenvacht zijn verwerkt tot 
bouwmateriaal met een typische textuur. Grassen en 
stelen van onze gewassen worden toegevoegd aan het 
beton als organisch isolatiemateriaal. Geelen Beton Wim Rongen 
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EMMENTHALER
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DE INHOUD MAAKT HET BETON

Hoe kunnen in beton gaten worden gecreëerd 
gelijk aan die zoals we ze kennen in kaas? Intern, 
onvoorspelbaar, maar wel van hetzelfde soort, dezelfde 
‘familie’. En die zich pas tonen wanneer het beton 
wordt geopend, in plakken wordt gezaagd.

In kaas worden de gaten veroorzaakt door de ‘rijping’ 
van de kaas, bacteriën scheiden gassen af die niet 
meer kunnen ontsnappen. Vergelijkbare methodes 
binnen het productieproces van beton leken niet te 
werken. Het materiaal is te zwaar, eventuele gassen 
kunnen niet samenkomen tot grote bellen.

Diverse andere opties zijn getest, van gevulde 
ballonnen tot ballen van tempex, plastics en glas. Het 
bleek dat ook wanneer deze toevoegingen niet werden 

verwijderd na het zagen, de resultaten onverwacht 
fraai en aantrekkelijk werden. Een aanleiding tot verder 
experimenteren met wasco’s, krijt, touwen en knikkers.
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RAVENCRETE
BETON MET ALLURE

Dit project is gestart met een zoektocht naar passend 
materiaal voor het ontwerp van een badhuis. Dit 
badhuis moet geen gewone spa worden, maar één 
met de allure van de oude Romeinse baden.

Als materiaal, zou marmer de juiste majestueuze look 
en feel van de beroemde Romeinse baden geven maar 
zou, naast andere bezwaren, veel te duur zijn. Beton 
daarentegen lijkt een zeer gunstige en duurzame optie, 
vooral omdat het badhuis in de duinen komt te staan 
waar het wordt blootgesteld aan de elementen.

Er zijn  samples van beton gemaakt die het luxieuze 
voorkomen van natuursteen moesten evenaren. In 
eerste instantie is er geprobeerd om het uiterlijk van de 
natuursteen na te bootsen in beton maar uiteindelijk 

bleek het een betere oplossing om juist het principe 
wat natuursteen het chique uiterlijk geeft te gebruiken 
en op deze manier een nieuw element te creëren wat 
tussen beton en natuursteen in zit.

Verschillende soorten aggregaten en afwerkingen zijn 
uitgeprobeerd voor de prototypes. Zoals je kunt zien 
in de bovenstaande samples is niet alleen Noir Ebene 
(zwart), Noors (grijs) en Madagaskar (wit) marmer 
gebruikt, maar ook glazen knikkers en RVS krullen.

Het proces
De knikkers hoeven niet door de gehele betonplaat te 
zitten maar alleen aan het oppervlak, daarom is eerst 
het betonmengsel zonder knikkers in de mal gegoten 

en zijn vervolgens de knikkers in het zachte beton gedrukt. Daarna is het beton 
gewassen, geborsteld of gepolijst.

Voor het monster met RVS krullen is het proces omgekeerd. Eerst zijn de RVS 
krullen in de mal gelegd, waarna het betonmengsel er overheen is gegoten. 
Tenslotte is het beton gepolijst.
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SLIBTON
ULTIMUM CIRCULAIR

Binnen het streven naar een compleet circulair systeem 
valt er niet te ontkomen aan het vermijden van afval. 
Door minder afval te produceren door effi ciënter om te 
gaan met grondstoffen en productiemethoden, maar 
ook door afval dat toch ontstaat in te zetten voor een 
volgend doel. Afval wordt grondstof.

Na het storten van een charge beton uit een menger 
blijft er altijd materiaal achter. Dit materiaal is minder 
goed gemengd en niet als basis voor betonelementen 
bruikbaar, het slib.

Normaal gesproken verdwijnt het bij het schoonmaken 
van de menger in een zinkput. Het slib is echter 
ook te gebruiken als vormend materiaal in een mal. 
Afhankelijk van de viscositeit kan het worden gekneed 

tot een specifi eke vorm, of kan het worden ‘gegoten’ 
tot een meer gelijkmatig oppervlak. Het blijft echter 
poreus en ‘ruw’.

Met Slibton is onderzocht hoe op verschillende 
wijzen het gebruik van slib in een mal kan worden 
gecombineerd met de terugkerende wens van 
ontwerpers om verscheidenheid in oppervlaktes te 
krijgen. Verschillend en onvoorspelbaar, maar wel met 
vergelijkbare kwaliteiten.
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EEN PADDESTOEL ALS CIRCULAIRE SCHAKEL VOOR HET MAKEN VAN BETON
ZWAMTON

Eén van de grootste uitdaging in de hedendaagse 
maatschappĳ: de ecologische transformatie van afval 
minimalisatie en productiekosten optimalisatie. De 
betonindustrie produceert grote hoeveelheden afval. 
Dit afval vormt het startpunt van zwamton.

De productie van prefab beton staat of valt bĳ de 
mal. Een groot deel van het prefab beton wordt 
met houten kisten gemaakt. Deze kist is een kort 
leven beschoren en eindigt vaak vrĳ snel in de afval-
container. Het vermalen van deze bekistingsplaten 
tot houtsnippers vormt de voeding voor mycelium 
(zwamvlok). Mycelium is het snelgroeiende vegetative 
deel van de fungi, de paddestoel. Een dicht netwerk 
van schimmeldraden dat in staat is de voedingsbron in 
een natuurlĳke proces om te vormen tot een nieuwe 

grondstof. Zwamton exploreert in een aantal experi-
menten de mogelĳkheden van deze nieuwe grondstof.

Bekisting 2.0
Mycelium neemt tĳdens de groei de vorm van de 
houtsnippers over. Dit biedt mogelĳkheden in de
fabricage van complexe mallen. Zo vormt het 
mycelium de ontbrekende schakel in het circulaire 
proces van de prefab beton bekisting.

Bio-isolatie
Een plaat mycelium als vervanger van kunststof isolatie 
in sandwich gevelelementen.

Isolerende bio-beton
Een mix van vermalen mycelium en beton: een 

lichtgewicht massieve betonwand met isolerend vermogen. De verantwoorde all-
in-one oplossing voor de bouwindustrie van de toekomst?

Geelen Beton Niels van der Hulst 
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