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NATUURLIJK 
CONTRAST

Deze casa’s en villa’s laten zien dat 
scherpe lijnen en strakke betonnen 
volumes het uitzicht en doorzicht 
op de natuurlijke omgeving op een 
contrasterende manier kaderen. 
Doordat zowel interieur als exterieur 
in schoonbeton is uitgevoerd, lopen 
binnen en buiten op een natuurlijke 
manier in elkaar over. De afwerking 
en het kleurgebruik geeft het beton 
een natuurlijke uitstraling, waarmee 
de verbinding met de omgeving wordt 
gemaakt, ondanks de contrasterende 
strakke vorm.

Schoonbeton is de esthetische kwaliteit 
van het betonoppervlak en wordt in 
hoofdzaak bepaald door de structuur 
en de kleur van het oppervlak, de 
betonsamenstelling en de eventuele 
bewerking(en) die na verharden op het 
oppervlak worden toegepast.
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Casa S+J, Costa Esmeralda
LUCIANO KRUK ARCHITECTEN, BUENOS AIRES

TEKTONIEK

‘SCHOONBETON IS 

EEN COMBINATIE VAN 

ARCHITECTUUR, TECHNIEK,

KUNST EN GEVOEL’ 
HENK OUDE KEMPERS
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Project   Casa S+J, Costa Esmeralda, Argentinië  
Opdrachtgever   Particulier
Gebruiker   Particulier
Architect   Luciano Kruk architecten, Buenos Aires
Constructeur   Luciano Kruk architecten
Aannemer   Luciano Kruk architecten
Uitvoering beton   Luciano Kruk architecten
Totaal vloeroppervlak   189 m² bruto
Periode   ontwerp:     2015 
   start bouw: 2015 
   oplevering:  2016

1. Het schoonbeton van Casa S+J heeft een natuurlijke uitstraling 
omdat voor de bekisting dennenhouten planken zijn gebruikt.

2. Situatietekening Casa S+J

DENNEN IN BETON

Casa S+J staat in een vakantiepark aan zee in Costa Esmeralda, vier 
uur van Buenos Aires, in Argentinië. De vrijstaande villa kraagt voor 
een groot deel uit boven de grond. Zowel het interieur als de gevel zijn 
van schoonbeton, waardoor de grens tussen binnen en buiten vervaagt. 
Glas en beton kaderen het uitzicht op het omringende dennenbos in. 
Het beton heeft een natuurlijke uitstraling, omdat voor de bekisting 
dennenhouten planken zijn gebruikt.

PATIOWONING
De betonnen villa is het vakantieverblijf van twee families. 
De letter S en de letter J in de naam Casa S+J, staan voor de 
eerste letters van de twee achternamen. De gezinnen kunnen 
gelijktijdig gebruik maken van de woning, daarom bevat het 
volume wel vier slaapkamers. Een onoverdekte patio met 
dennenbomen ligt centraal in de woning. Het scheidt de 
slaapverdieping van de woonverdieping met open keuken. 
Deze bouwdelen verspringen een halve bouwlaag ten opzichte 
van elkaar. De vloer van de woonverdieping is bovendien een 
meter opgetild boven het maaiveld. 
De verdiepingen worden verbonden door overdekte betonnen 
trappen aan weerszijden van de patio. De slaapverdieping 
ligt op overstek, de ruimte onder deze verdieping is benut als 
overdekte parkeerruimte op het maaiveldniveau. Verder is 
onder de slaapverdieping is een berging voor strandvoertuigen 
ingericht. 

1.

Casa S+J, Costa Esmeralda
LUCIANO KRUK ARCHITECTEN, BUENOS AIRES

2.
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NATUURLIJKE KOELING
Het vakantieverblijf is gebouwd voor gebruik in de warme 
zomermaanden. De natuurlijke begroeiing op de kavel 
heeft grote invloed gehad op het eindresultaat. Volgens 
de bouwregels was het op deze plek toegestaan een groter 
oppervlak te bebouwen, maar om de pijnbomen te behouden 
is de villa compact gehouden. Er is zelfs om de dennenbomen 
in het midden van het erf heen gebouwd. De bomen vormen 
zodoende een natuurlijk onderdeel van de woning en 
beschutten de villa met schaduw. Schoonbeton, bekist met 
dennenhouten planken, kenmerkt zowel de buitenkant als 
de binnenkant van de woning. De keuze voor beton was 
niet alleen esthetisch. De onbehandelde gevel vergt weinig 
onderhoud en het materiaal houdt de temperatuur in de 
woning aangenaam. Door de grote massa van het beton warmt 
het gebouw gedurende de dag slechts langzaam op en geeft het 
de opgeslagen warmte weer af in de koelere nachten. 

DE DRAAGCONSTRUCTIE 
Ook de draagconstructie van de villa bestaat bijna volledig 
uit beton. De verdiepingsvloeren steunen op betonnen 
schijven die naar de gevelranden toe verjongen. Deze schijven 
zijn verbonden met twee betonnen kernen die de belasting 
overbrengen op de fundering. De belasting van het dak wordt 
afgedragen aan de onderliggende constructiedelen, via vier 
betonnen liggers die in de lengterichting doorlopen van de 
voor- tot de achtergevel. De twee buitenste liggers vormen 
een belangrijk deel van de zijgevels. Zij rusten op de vloer 
van de slaapverdieping en bij de woonverdieping steunen 
zij gedeeltelijk af op slanke stalen kolommen. De positie 
van de kolommen valt samen met de verticale stijlen van de 
kozijnen, zij vallen daardoor nauwelijks op. De andere twee 
betonnen dakbalken liggen recht boven de zijwanden van de 
twee kernen. Ze zijn opgelegd op betonnen schijven in het 
keukenblok en in de slaapverdieping. 

CASA S+J - AXONOMETRICA

3.

4.

3. De vrijstaande villa kraagt voor een groot deel uit boven de 
grond.

4. Glas en beton kaderen het uitzicht op het omringende 
dennenbos in. 

5. Axonometrie van Casa S+J.

5.
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SCHOONBETON
Vrijwel het gehele interieur is gemaakt van schoonbeton, 
inclusief de vaste meubelen zoals het keukenblok. De wanden 
en plafonds zijn gelaagd door de bekisting. De dennenhouten 
bekisting, met planken van 100 mm x 25 mm, tekenen zich 
duidelijk af in het betonnen oppervlak. Voor de bekisting zijn 
planken gebruikt van pijnbomen, dezelfde boomsoort als de 
bomen in de tuin van de villa. 
De vloerafwerking, de keukenbladen en badkamermeubelen 
zijn ook van beton, echter deze oppervlakken zijn met de hand 
glad gepolijst. De afwerkvloer is 50 mm dik en is verdeeld in 
grote vierkante vlakken die in één dag konden worden bewerkt 
met een stalen troffel. 
Voor al het toegepaste beton is hetzelfde betonmengsel 
gebruikt. Het is een zelfverdichtend beton met een 
druksterkte van 21 N/mm². Aan het betonmengsel is regulier 
zand toegevoegd en grind met een korrelgrootte van 6 tot 12 
mm. Met behulp van een betonpomp is het mengsel gestort. 
De ongeïsoleerde betonnen buitenwanden hebben een dikte 
van 150 mm. 

BINNENSTEBUITEN 
De begrenzing tussen binnen en buiten is minimalistisch. 
Het glas dat de trappen beschut bijvoorbeeld, is gezet in zeer 
slanke aluminium profielen. De toleranties van het beton 
vallen hier tussen de 10 en 15 mm. Met net iets meer marge 
is het glas met siliconenkit gezet in de kozijnprofielen. De 
door het beton ingekaderde buitenruimte is op deze manier 
onlosmakelijk verbonden met de binnenruimte van de 
woning.
Barbara Heijl

Foto’s cover, 1, 3, 4, 7 en 8 van Daniela Mac Adden  i.o.v. Luciano 
Kruk architecten.

Tekeningen 2, 5, en 6 van Luciano Kruk architecten.

5

CASA S+J - CORTE B:B

100

6. Langsdoorsnede Casa S+J

7. De buitenruimte is onlosmakelijk verbonden met de binnen-
ruimte. 

8. Niet alleen de wanden en de plafonds zijn van schoonbeton ook 
de vaste inrichting zoals de keuken en de vloeren zijn in het werk 
gestort.

6.

7.

8.
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BETONNEN SIERAAD 
Innovatieve, betonnen gevel van de 
nieuwe Bulgari vlaggenschipvestiging 
in Kuala Lumpur met translucente 
kunsthars staat symbool voor traditie 
en vakmanschap.

THE CUBE
The Cube, ontworpen door Neder-
landse architecten, is een wit beton-
nen woontoren van gestapelde villa’s 
in zelfverdichtend beton, met een 
vuilafstotende witte nanocoating.

KUNST IN BETON 
Een monumentale, betonnen graansilo 
in het havengebied van Kaapstad in 
Zuid-Afrika is getransformeerd van 
een pakhuis naar een spectaculair 
museum, Zeitz MOCAA.

PARKPERGOLA, UTRECHT
Een pergola met een structuur van 
ivoorkleurige, prefab betonnen ho-
ningraatelementen van 6 m hoog, 80 
cm diep en geschakeld tot een rij van 
maar liefst een kilometer lang.

BAKSTEEN IN BETON, KEI IN 
AKOESTIEK
Innovatief beton gemengd met brok-
ken baksteen, voor de juiste akoestiek 
in het multifunctionele concertgebouw 
CKK Jordanki te Torun, Polen 

MUCEM J4, MARSEILLE
Opengewerkte donkergrijze rasters 
van UHPC maken van het MuCEM 
J4 in het nieuwe culturele hart van 
Marseille een sprookjeslantaarn in 
een historische setting. 

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL

TEKTONIEK
Casa Mirador, Casablanca - Chili
MATIAS ZEGERS
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WIJN PROEVEN, RUIMTE BELEVEN

Chileense architectuur is in opkomst. Het paviljoen Casa 
Mirador van architect Matias Zegers is hier een inspire-
rend voorbeeld van. Casa Mirador staat in de heuvels van 
Casablanca en is ontworpen volgens het passief bouwen 
principe. De betonnen wanden van het paviljoen sluiten 
in kleur en textuur perfect aan bij de omgeving, terwijl de 
vlijmscherpe contouren van de wanden juist in fel contrast 
staan met het glooiende landschap.
De huidige, wereldwijde, economische crisis lijkt Chili over te 
slaan. Daar heeft de economie zelfs een stabiele groei doorge-
maakt sinds het jaar 2000. Het is dan ook niet gek dat er veel ge-
beurt op architectuurgebied. Met name het laatste decennium is 
er ontzettend veel gebouwd. Dit is noodzakelijk, omdat mensen 
op grote schaal naar de stad migreren en omdat er meer dan 900
steden en dorpen zijn getroffen door een Tsunami in 2010.
Chileense architectuur heeft zich daarom de laatste jaren enorm 
ontwikkeld en krijgt steeds meer internationale aandacht. 

opdrachtgever Viña Casas del Bosque
gebruiker Viña Casas del Bosque
architect Matias Zegers
constructeur Ingevsa
aannemer Constructora Altiplano

Casa Mirador, Casablanca - Chili
MATIAS ZEGERS

1. De betonnen wanden van het paviljoen sluiten in kleur en 
textuur perfect aan bij de omgeving.
2. Twee ommuurde patio’s vormen de geleidelijke overgang van 
buiten naar binnen. 

1.

2.
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3. Het beton loopt van buiten naar
binnen door, waarmee de grens tussen
binnen en buiten vervaagt.  
Het weidse uitzicht wordt ingelijst 
door de kozijnen en wordt daarmee 
onderdeel van het interieur.
4. Plattegrond.

3.

4.

Toch is er in Nederland relatief weinig over bekend. Zonde! 
Het in 2012 opgeleverde Casa Mirador, laat zien dat er nog 
heel wat te ontdekken valt.

ROBUUSTE VESTING 
Casa Mirador is een paviljoen, speciaal ontworpen voor het 
houden van wijnproeverijen van wijnhuis Casas del Bosque. 
Als een statige vesting, bekroont het paviljoen de top van een 
heuvel. Een sprookjesachtige, oude meidoorn versterkt dit 
beeld. De basis van het paviljoen bestaat uit robuuste, beton-
nen schijven met scherpe uitsneden voor kozijnen. Het weidse 
uitzicht wordt ingelijst door de kozijnen en wordt daarmee 
onderdeel van het interieur. Het beton loopt van buiten naar 
binnen door, waarmee de grens tussen binnen en buiten 

LEGENDA
A. dakbedekking, bitumen
B. plaat 18 mm, osb
C. gevel, zichtbeton
D. kitvoeg, siliconen
E. plaat, kunststof
F. isolatiemateriaal 200 mm, polyurethaan
G. ligger, staal
H. dakplaat, constructiebeton
I. stucwerk zilverkleurig
J. isolatiemateriaal 50 mm, geperste plaat
K. muur, zichtbeton
L. betonplaat/latei, zichtbeton
M. vensterbank, zichtbeton
N. vloerplaat, osb
O. fundering, beton
P. kozijn, hout
Q. dubbele beglazing, gelaagd glas

vervaagt. Verder overspant het schuine dak maar een deel van 
de ruimtes en vormen twee ommuurde patio’s de geleidelijke 
overgang van buiten naar binnen.

AANGESTAMPTE AARDE
De warme aardetinten van het omringende landschap hebben 
gediend als inspiratiebron. Daarom zijn de in het werk gestorte 
wanden van beton gekleurd met pigment. Over de materiaal-
keuze zegt Zegers: “Ons ontwerp gaat over de noodzaak van 
het creëren van sfeer. Ik denk dat het ervaren van ruimte een 
grotere indruk achterlaat dan de vorm van een gebouw. Daarin
speelt materiaal een cruciale rol. In eerste instantie hadden we 
een gebouw ontworpen met wanden van aangestampte aarde. 
Dit was vlak voordat Chili werd getroffen door een aardbeving

5, 6. De wanden zijn lang niet zo massief als ze lijken. Een aantal  wanden is opgebouwd 
uit een buiten- en binnenspouwblad van schoon beton met een laag harde isolatie ertus-
sen.

4 TEKTONIEK CASA MIRADOR CASA MIRADOR TEKTONIEK 5

Toch is er in Nederland relatief weinig over bekend. Zonde! 
Het in 2012 opgeleverde Casa Mirador, laat zien dat er nog 
heel wat te ontdekken valt.

robuusTe vesTiNg 
Casa Mirador is een paviljoen, speciaal ontworpen voor het 
houden van wijnproeverijen van wijnhuis Casas del bosque. 
Als een statige vesting, bekroont het paviljoen de top van een 
heuvel. een sprookjesachtige, oude meidoorn versterkt dit 
beeld. De basis van het paviljoen bestaat uit robuuste, beton-
nen schijven met scherpe uitsneden voor kozijnen. Het weidse 
uitzicht wordt ingelijst door de kozijnen en wordt daarmee 
onderdeel van het interieur. Het beton loopt van buiten naar 
binnen door, waarmee de grens tussen binnen en buiten 
vervaagt. verder overspant het schuine dak maar een deel van 
de ruimtes en vormen twee ommuurde patio’s de geleidelijke 
overgang van buiten naar binnen.

AANgesTAMpTe AArDe
De warme aardetinten van het omringende landschap hebben 
gediend als inspiratiebron. Daarom zijn de in het werk gestorte 
wanden van beton gekleurd met pigment. over de materiaal-
keuze zegt Zegers: “ons ontwerp gaat over de noodzaak van 
het creëren van sfeer. ik denk dat het ervaren van ruimte een 
grotere indruk achterlaat dan de vorm van een gebouw. Daarin

3. Het beton loopt van buiten naar
binnen door, waarmee de grens tussen
binnen en buiten vervaagt.  
Het weidse uitzicht wordt ingelijst 
door de kozijnen en wordt daarmee 
onderdeel van het interieur.
4. Plattegrond. Figuren: Matias 
Zegers.

LEGENDA
A. dakbedekking, bitumen
B. plaat 18 mm, osb
C. gevel, zichtbeton
D. kitvoeg, siliconen
E. plaat, kunststof
F. isolatiemateriaal 200 mm, polyurethaan
G. ligger, staal
H. dakplaat, constructiebeton
I. stucwerk zilverkleurig
J. isolatiemateriaal 50 mm, geperste plaat
K. muur, zichtbeton
L. betonplaat/latei, zichtbeton
M. vensterbank, zichtbeton
N. vloerplaat, osb
O. fundering, beton
P. kozijn, hout
Q. dubbele beglazing, gelaagd glas

speelt materiaal een cruciale rol. in eerste instantie hadden we 
een gebouw ontworpen met wanden van aangestampte aarde. 
Dit was vlak voordat Chili werd getroffen door een aardbeving
in 2010. Als gevolg van de aardbeving is de bouwregelgeving 
aangescherpt en werden we gedwongen over te stappen op een 
meer beproefde constructiemethode. Het werken met aange-
stampte aarde is goedkoop. om toch het beeld met massieve 
wanden te bereiken, binnen het gestelde budget, moesten we 
creatieve oplossingen verzinnen. beton bleek daarvoor het
meest geschikte materiaal te zijn.”

opTiMAle DiMeNsies
Zonder concessies te doen aan de esthetiek, is Casa Mirador 
ontworpen volgens het passief bouwen principe. Dit houdt in 
dat enerzijds wordt gestreefd naar het optimaal benutten van 
passieve energiebronnen, zoals de zon, en anderzijds naar het 
verbruiken van een minimum aan energie. om het energiever-
bruik van het paviljoen te beperken, is gekozen voor betonnen
wanden met een groot accumulatievermogen en een geventi-
leerd dak. De minimale dimensies van de wanden en het dak 
zijn berekend door een specialist in passief bouwen. 

De wanden zijn lang niet zo massief als ze lijken. een aantal 
wanden is opgebouwd uit een buiten- en binnenspouwblad 
van schoon beton met een laag harde isolatie ertussen. Het 

5, 6. De wanden zijn lang niet zo massief als ze lijken. Een aantal
wanden is opgebouwd uit een buiten- en binnenspouwblad van 
schoon beton met een laag harde isolatie ertussen.

5. 6.
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in 2010. Als gevolg van de aardbeving is de bouwregelgeving 
aangescherpt en werden we gedwongen over te stappen op een 
meer beproefde constructiemethode. Het werken met aange-
stampte aarde is goedkoop. Om toch het beeld met massieve 
wanden te bereiken, binnen het gestelde budget, moesten we 
creatieve oplossingen verzinnen. Beton bleek daarvoor het
meest geschikte materiaal te zijn.”

OPTIMALE DIMENSIES
Zonder concessies te doen aan de esthetiek, is Casa Mirador 
ontworpen volgens het passief bouwen principe. Dit houdt in 
dat enerzijds wordt gestreefd naar het optimaal benutten van 
passieve energiebronnen, zoals de zon, en anderzijds naar het 
verbruiken van een minimum aan energie. Om het energiever-
bruik van het paviljoen te beperken, is gekozen voor betonnen
wanden met een groot accumulatievermogen en een geventi-
leerd dak. De minimale dimensies van de wanden en het dak 
zijn berekend door een specialist in passief bouwen. 

De wanden zijn lang niet zo massief als ze lijken. Een aantal 

7. Om de warme kleuren van zand en aarde te benaderen zijn 
pigmenten toegevoegd aan het beton.

wanden is opgebouwd uit een buiten- en binnenspouwblad 
van schoon beton met een laag harde isolatie ertussen. Het 
pakket van zo’n geïsoleerde wand is 50 cm. Een ongeïsoleerde 
wand is zelfs maar 20 cm dik. Doordat de architect wanden 
schuin heeft geplaatst en nissen heeft ontworpen, wordt de 
illusie gewekt dat de wanden majestueuze afmetingen hebben.

BEELDSCHOON EN VERANTWOORD 
Casa Mirador is niet aangesloten op netwerken voor gas, water 
of energie en is dus volledig zelfvoorzienend.
Vijftien zonnepanelen leveren de benodigde elektriciteit voor 
het paviljoen. Water wordt gewonnen uit een nabij gelegen 
put en het afvalwater wordt hergebruikt voor irrigatie. Een 
deel van het meubilair, zoals de lange, cipreshouten tafel, is 
bovendien gemaakt van hergebruikt hout. Casa Mirador toont 
aan dat verantwoord bouwen ook beeldschoon kan zijn! 

7.
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Casa Mirador wordt natuurlijk gekoeld door koele zeewind 
via strategisch geplaatste luchtsparingen en een geventileerd 
dak. Om het paviljoen te koelen is slim gebruik gemaakt van 
de geografische ligging nabij de kust. Een geventileerd dak en 
strategisch geplaatste kozijnen maken mechanische koeling en 
ventilatie overbodig.
 
Casa Mirador staat in een gebied met een mediterraan klimaat 
dat wordt gekenmerkt door zachte winters en warme, droge 
zomers. Daarom vormde het koelen van het paviljoen in de 
zomermaanden de grootste opgave voor de architect en niet 
zozeer het verwarmen van het gebouw in de winter. Voor 
de koeling is een speciaal, geventileerd dak ontworpen. De 
constructie van het geïsoleerde dak bestaat uit een in het werk 

8,9. Een geventileerd dak en strategisch geplaatste ramen zorgen 
voor een aangenaam binnenklimaat zonder airconditioning.

MAAKBAARHEID

Koeling

gestorte plaat beton met een dikte van 22 cm, die is afgedekt 
met een lichtgewicht, schuine kap. Er zijn 24 luchtsparingen 
aangebracht in de rand van de betonnen plaat. Via deze sparin-
gen kan een constante koele zeewind de dakconstructie bin-
nen stromen. De opgewarmde lucht kan het dak weer verlaten 
via een ventilatierooster in de nok. Ook zijn in de westgevel 
kleine kozijnen geplaatst die de koele zeewind binnen laten. 
Het resultaat is een aangenaam binnenklimaat zonder aircon-
ditioning.

8.

9.
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MAAKBAARHEID

Warme aardetinten

Pigmenten en een ambachtelijke werkwijze geven de betonnen 
wanden van Casa Mirador een warme kleur en een natuurlijke 
gelaagdheid. Het beton is handmatig in kleine hoeveelheden 
tegelijk gestort, waardoor een natuurlijke gelaagdheid in het 
beton is ontstaan. De karakteristieke textuur van de wanden is 
bepaald door deze ambachtelijke werkwijze.
 
Er is geel, rood en zwart pigment toegevoegd aan het beton. 
In totaal 3% van de cementmassa. Ook is gekozen voor een 
lokaal type zand om de kleur van het terrein zo goed mogelijk 
te benaderen. Omdat de pigmenten en het zand de sterkte 
van het beton kunnen beïnvloeden, moest de experimentele 
mix uitgebreid worden getest in een laboratorium om de 
benodigde sterkteklasse certificaten te verkrijgen. Paradoxaal 
genoeg moest het beton juist heel zorgvuldig worden gestort 
en getrild om een geveloppervlak met veel textuur te verkrij-
gen. Hierbij bleek het beheersen van het watergehalte van 
het beton tijdens het storten van cruciaal belang. Het beton 
is daarom relatief droog gestort, zodat de cementpasta niet 
te veel door zou lopen naar onderliggende lagen die al waren 
gestort. Door middel van het maken van verscheidene proef-
wanden is het juiste watergehalte en de beste stortmethode 
bepaald. Het maken van proefwanden wordt in Nederland 
eigenlijk te weinig gedaan. Jammer, want dat voorkomt vaak 
discussie achteraf.

 
GIETSYSTEEM
Over de uitvoering zegt Zegers: ‘We hebben zelf een handma-
tig gietsysteem ontworpen. De multiplex bekisting, bekleed 
met grenen planken, is ter plaatse opgebouwd uit delen van 60 
cm hoog. Per keer werd daarin een laag van 15 tot 25 cm be-
ton gestort. Als een vorm bijna vol was, werd er bovenop een 
nieuwe laag bekisting gebouwd. Tegen de tijd dat een derde 
laag bekisting nodig was, kon de eerste worden hergebruikt. 
Door deze efficiënte manier van werken konden de kosten 
voor het maken van vormwerk beperkt blijven. Aangezien 
we in kleine hoeveelheden per keer stortten, was er maar een 
klein team met zeer gespecialiseerde vakmensen nodig op de 
bouwplaats.’
Babara Heijl

Foto’s: Cristobal Palma.

Figuren: Matias Zegers.

10. De multiplex bekisting, bekleed met grenen planken, is ter 
plaatse opgebouwd uit delen van 60 cm hoog.
11. Het beton is handmatig in kleine hoeveelheden tegelijk gestort, 
waardoor een natuurlijke gelaagdheid in het beton is ontstaan.

10.

11.
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PIM VAN WYLICK EN HUGO JAGER
Vanuit een fascinatie voor 3D-beton-
printen zijn de heren de focus gaan 
leggen op deze techniek. Samen 
werken ze aan de opgave van de in 
beton geprinte Vergaderfabriek.

ROMAIN RICCIOTTI
Ingenieur Romain Ricciotti vertelt over 
uhsb en de geleerde lessen bij het 
project MuCEM in Marseille. 

3D-PRINTEN VAN BETON: TUSSEN 
REALITEIT EN DROOM IN
In 2019 wordt de eerste betaalbare 
3D-geprinte betonnen woning in Ne-
derland opgeleverd. Maar waar staat 
de ontwikkeling van 3D-betonprinten 
nu werkelijk en wat mogen we nog 
verwachten?

MAKING – COMPLEX PROJECTS
De leerstoel Complex Projects van de 
faculteit architectuur van de TU Delft 
heeft een jaarlijks terugkerende mo-
dule opgezet waarin studenten fysiek 
experimenteren met beton.

PREFAB ZONDER DAT JE ZIET DAT 
HET PREFAB IS
Buiten de kaders denken is een typi-
sche eigenschap van een architect die 
iets wil verwezenlijken wat eigenlijk 
nog niet kon.

HOEVEEL TYPE ‘O-CRETES’ KUN JE 
BEDENKEN? 
Met een kleine groep architecten van 
MVRDV is een in-house sessie van de 
workshop ‘Experimenteel Beton’ georga-
niseerd. Uitgangspunt is de behoefte om 
extra functies toe te kennen aan beton.

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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VILLA IN WIT, SCHOONBETON

Vanuit een rustige bosweg in Waalre sta je ineens oog
in oog met een villa die niet zou misstaan in de
nieuwste James Bond film.
Het witte, rechthoekige volume, waarvan zowel het exteri-
eur als het interieur volledig is uitgevoerd in schoon beton,
contrasteert op krachtige wijze met de groene, natuurlijke
omgeving. Strakke kaders en gigantische overstekken
geven de villa een spectaculaire uitstraling.

Door de eenvoud van het ontwerp en de minimalistische
detaillering roept dit een beeld op van Zwitserse architec-
tuur. In enkele trefwoorden: perfecte afwerking, subtiele
keuze voor een beperkt aantal materialen en een helder
opgezette structuur.

opdrachtgever  particulier
architect  Russell Jones Limited, Londen
constructie en bouwadvies  Arup, Amsterdam
adviseur schoon beton
(specificaties en uitvoering)  Henk Oude Kempers
projectmanagement  Royal Haskoning DHV, Nijmegen
aannemer  BurgtBouw, Deurne
leverancier betonmortel  Jansen Beton, Son

Villa Waalre, Waalre
RUSSELL JONES LTD - LONDEN

1. Het witte schoon beton contrasteert op krachtige wijze met de 
groene, natuurlijke omgeving; 2. Alle schoonbetongevels zijn aan 
de bovenzijde voorzien van een aluminiumprofiel met een kleine 
overstek over de gevel. 

1.

2.
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4. De entree van de villa: de complexe indeling van de woning laat 
zich aan het exterieur niet eenvoudig aflezen.
5. Plattegrond begane grond.
6. Plattegrond verdieping.
7. Dwarsdoorsnede A en B.
8. Plattegrond niveau -1A.
9. Plattegrond niveau -1B.

Na een moeizaam traject met een plaatselijke architect
kwam de opdrachtgever per toeval met het bijzondere
werk van Russell Jones in aanraking. De wederzijdse
liefde voor materialen, en daarbij zeker ook voor beton,
was de start voor een uniek ontwerp- en bouwproces.
Een ontwerp van deze architect levert dan ook geen ge-
woon huis op, maar een villa waarbij over elke ruimte en
elk detail zorgvuldig is nagedacht. Zelfs na de intensieve
samenwerking in de ontwerpfase was de opdrachtgever
uiteindelijk toch nog verrast door de prachtig ingekader-
de uitzichten en de subtiele doorkijkjes vanuit de
verschillende ruimtes.

RUST EN WARMTE
De indeling van de villa bestaat uit een ruime entree, een
chique living, een grote keuken en een werkruimte op
de begane grond. Op de eerste verdieping zijn de slaap-
kamers, in de stijl van luxe hotelkamers. Het langwerpig
zwembad, de parkeergarage en de ruimte voor installa-
ties bevinden zich in de kelder. Door de keuze van beton 
met een zacht witte kleur, de natuursteen (jura en mar-
mer), het sparrenhout en het glas als materialen voor 
alle ruimtes ontstaat een sfeer van rust en warmte.

3.

4. 5.
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7. 8.
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BETONMENGSELS EN BEKISTINGEN
Henk Oude Kempers - specialist op het gebied van
schoon beton - werd als adviseur bij het ontwerp- en het
uitvoeringsproces betrokken. Dit maakte het mogelijk al
tijdens het ontwerpproces samen met de opdrachtgever,
architect Russell Jones en constructeur Arup, te komen 
tot de projectspecificaties om zo de eisen en wensen voor
de kwaliteit van het beton vast te leggen.
Na de selectie van aannemer BurgtBouw heeft Oude 
Kempers met de aannemer en de betoncentrale Tran-
sportbeton Eindhoven meegedacht over de betonmeng-
sels en bekistingen.

KWALITEITSZORG
Het ontbreken van scheuren, de keuze voor ruwe houten
bekistingselementen en de witte kleur maken dat de
betonnen wanden en gevels de uitstraling hebben van
warm zacht natuursteen. In combinatie met de perfect
gekozen overige natuurlijke materialen, zoals natuur-
steen en sparrenhout, maakt het dat de villa een sfeer
ademt van rust en warmte. Een geslaagde uitvoering van
een fraai ontwerp. Deze villa laat zien dat schoon beton
van hoge kwaliteit in Nederland echt wel mogelijk is,
indien de kwaliteitszorg vanaf het begin professioneel
wordt opgepakt.   

9, 10. Serene passages tussen de verschillende ruimten en  
verdiepingen.
11. Door de combinatie van beton met een zacht witte kleur, de  
natuursteen (jura en marmer), het sparrenhout en het glas  
ontstaat een sfeer van rust en warmte. 

9. 10.

11.
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Eén van de succesfactoren van de Villa Waalre zit volgens 
Henk Oude Kempers in de keuze voor de lichte betonmortel. 
Bij de projectspecificaties is uitgegaan van de principes van 
CUR-100, klasse B1. De keuze voor wit cement (CBR Wit), de 
toevoeging van titaandioxide als witte kleurstof en de hoe-
veelheid fijne delen (180 l/m3) in de betonsamenstelling zijn 
daarbij essentieel. De uiteindelijke samenstelling is na diverse 
proefstorten vastgesteld. Oude Kempers: ‘Het is niet de enige 
mogelijke samenstelling en ook geen standaard samenstelling 
voor wit beton, maar deze combinatie kwam het dichtst bij 
de wens – een zachte witte kleur – van de opdrachtgever en 
de architect’. Door de keuze voor een hoogvloeibaar mengsel 
(geen zelfverdichtend beton) met een maximale korrelgrootte 
van 16 mm was het mogelijk om op haast ambachtelijke wijze 
te storten en mechanisch te verdichten. Iets wat het budget 
en de maakbaarheid van het ontwerp zeker ten goede zijn 
gekomen. Vanuit het ontwerp is er bij de bekisting gekozen 
voor een intensief patroon van centerpennen. Dit intensieve 
patroon beperkt ook de risico’s van storende lekkages tijdens 
het verwerken van de betonmortel. Om het wit schoon beton 
gedurende het gebruik ook wit te houden, zijn tijdens het ont-
werp al een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn alle 
gevels aan de bovenzijde voorzien van een aluminiumprofiel 
met een klein overstek over de gevel. Hiermee wordt voorko-
men dat er onnodig ‘vies’ water over de gevel stroomt.
Schoon beton heeft daarnaast altijd een finishing touch nodig. 
Hier is gekozen voor een afwerking van eenvoudig poetsen en 

12. Het lichte beton contrasteert met de natuurlijke omgeving.
13,14. Er is voor het beton een hoogvloeibaar mengsel gebruikt 
(geen zelfverdichtend beton) met een maximale korrelgrootte van 
16 mm. Het poetsen en schuren van de wand met esthetische 
mortel. 

MAAKBAARHEID

Wit beton

schuren met een minimale hoeveelheid esthetische mortel. 
Zoals bij alle constructies het geval is, moeten ook de witte 
betongevels worden onderhouden. Ze worden periodiek 
gereinigd. Nu, een jaar na oplevering, is er nog geen spoor van 
storende verkleuringen door groen of omgeving

12..

13.. 14..
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 Villa Waalre is een succes vanwege het gebruik van de ruw-
houten beplanking volgens Henk Oude Kempers. Bij de keuze 
voor schoon beton is ruwbouw meteen afbouw. Alle fouten 
en onvolkomenheden blijven als een litteken zichtbaar in het 
eindresultaat. Bij deze villa geldt dit zowel voor het exterieur 
als het interieur. Tijdens de uitwerking is door de architect 
alles volledig uitgedetailleerd. Iedere hoek, iedere wand en elk 
detail is ontworpen op de maat van de plankenbekisting. En 
daarbij, misschien nog wel net zo belangrijk, zijn in de uit-
voeringsfase hierop door de architect én opdrachtgever geen 
wijzigingen meer doorgevoerd.

Ontwerpend vanuit de locatie heeft de architect zowel voor de 
wanden van het exterieur als het interieur gekozen voor een 
bekisting met ruwe houten delen van 150 mm breed. Daarbij 
zijn alle planken gekalibreerd op een zuivere breedte. Om de 
gewenste ruwe afdruk van de houtstructuur in het beton te 
krijgen, is gekozen voor Siberische planken. Niet de kwaliteit 
of sterkte van het hout, maar de ‘oude’ Siberische  zaagma-
chines hebben tot deze keuze geleid. Deze machines zagen de 
bomen tot minder gladde planken en dat leidt uiteindelijk tot 
de gewenste grovere structuur in het beton.
Marieke van den Dungen

Foto’s 1-3, 9-12, 18 Kim Zwart
Foto’s 13 t/m 17 Henk Oude Kempers
Tekeningen: Russell Jones LTD
Bron Maakbaarheid: Henk Oude Kempers, adviseur schoonbeton

MAAKBAARHEID

Ruwhouten delen

15. De opbouw van de beplanking.

16,17. Schoonbetonwand direct na het ontkisten. De foto onder 
toont de afgewerkte wand.
18. Het zwembad is geheel in stijl met de rest van de villa.

15.

16.

17.

18.
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SPARINGEN MAKEN
Het OK-tankstation in Middelburg is 
een sprekend voorbeeld van de kunst 
van het weglaten. Een groot logo en 
decoratieve cirkels zijn gespaard uit 
een vrijstaande wand van massief, 
schoon beton.

FLEXIBELE HERBRUIKBARE MAL
Flexibele herbruikbare maltechniek 
voor dubbelgekromde betonelementen 
is klaar voor de efficiënte productie 
van vele gevarieerde vierkante meters.

PRAKTIJKCASE FABRIC FORMWORK
Studenten Structural Design van TU 
Eindhoven maken elegant gevormde 
betonkolom met behulp van construc-
tieve optimalisatie en textielmallen.

GIETEN
Vanwege de positie van de kozijnen 
van Mediatheek Lons-le-Saunier en 
de grote hoeveelheid wapenings-
staal is de betonmortel heel vloeibaar 
gegoten. 

BELANG VAN PROEFSTUKKEN
Flexibele herbruikbare maltechniek 
voor dubbelgekromde betonelementen 
is klaar voor de efficiënte productie 
van vele gevarieerde vierkante meters.

KOLOMMEN IN ULTRA-HOGESTERKTE-
BETON
De vloervelden van het MuCEM J4 zijn 
omzoomd door 308 sculpturaal gevormde 
kolommen in ultra-hogesterktebeton 
(uhpc).

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL

Villa Zand, Keerbergen
SCULP[IT] ARCHITECTEN BVBA, ANTWERPEN

TEKTONIEK
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Project Villa Zand, Keerbergen
Opdrachtgever Particulier 
Constructeur COBE BV, Jabbeke
Gebruiker Particulier
Architect sculp[IT]architecten BVBA, Antwerpen
Hoofdaannemer Built BVBA, Merksem
Aannemer ruwbouw Bouwcollectief, Antwerpen
Uitvoering beton Ossendrechtse Betonindustrie, Ossendrecht
Totaal vloeroppervlak  320 m2 (netto)
Periode ontwerp: 2012
 start bouw: 2014
 oplevering: 2015

Villa Zand, Keerberg
SCULP[IT]ARCHITECTEN BVBA, ANTWERPEN

NATUURLIJK BETON

Verscholen tussen naald- en loofbomen staat Villa Zand in 
het plaatsje Keerbergen in België. De weloverwogen com-
positie van het betonnen woonhuis sluit aan bij de situatie, 
zoals blokken passen in een blokkendoos. Hoewel de vorm 
van het woonhuis contrasteert met de weelderige begroei-
ing er omheen, zijn de kleur en de ingegoten houtstruc-
tuur van de geprefabriceerde, betonnen gevel volledig in 
harmonie met de groene omgeving. Bovendien vervaagt het 
ter plaatse gestorte plafond, ook voorzien van kenmerkende 
houtnerven, de grens tussen binnen en buiten. Het eigenzinnige 
Antwerpse architectenbureau sculp[IT]  kreeg de opdracht om de 
villa vorm te geven.

1. De kleur en textuur van de gevel in  prefab beton, sluit goed aan 
bij de groene omgeving. 
2. Aan de bekisting zijn planken van Europees grenen 
toegevoegd.

BEGIN MET BETON
De materiaalkeuze stond vanaf het begin vast: Beton. “Samen 
met de opdrachtgever stellen wij altijd een uitgebreid pro-
gramma van eisen op. Zo worden belangrijke uitgangspunten 
voor het ontwerp vastgelegd. In deze was er een uitgesproken 
voorkeur voor architectuur in beton. Dat was niet alleen een 
esthetische keuze, de vocht- en warmteregulerende werking 
van beton door de massa van het materiaal, wogen mee in de 
beslissing. Daarnaast vormde het verbinden van de natuur 
met de binnenruimte een kernpunt. Ook mocht de woon-
kamer absoluut geen ‘balzaal’ zijn,” vertelt Silvia Mertens, 
architect sculp[IT]. Het architectenbureau heeft deze wensen 
vertaald naar een heldere woonplattegrond met binnen- en 
buitenruimtes geschakeld aan een centrale as. De villa onder-
scheidt zich met verfijnd afgewerkte betonnen gevels, plafonds 
en terrasvloeren. Omdat het project bestaat uit een geheel van 
blokken, geschakeld rond patio’s, is er vanuit elke ruimte zicht 
op de gevelpanelen.

1.

2.
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HYBRIDE CONSTRUCTIE
Hoofdopzet van de constructie is hybride. De betonnen vloe-
ren en daken zijn in het werk gestort. De dragende wanden 
op de begane grond zijn vervaardigd uit metselwerk van 
geperforeerde keramische stenen en op de verdieping is een 
lichte staalconstructie toegepast. De constructie is voor een 
groot deel onzichtbaar afgewerkt, alleen de dragende vloeren 
en daken zijn gebruikt als beeldbepalende elementen voor het 
ontwerp.

BINNENSTEBUITEN
De centrale as in de woning, met een lengte van bijna 30 m en 
een riante breedte van 2 m, verbindt alle ruimtes. De buiten-
ruimte wordt als het ware ‘omarmd’ door de woning, zodat de 
bewoners optimaal kunnen genieten van de natuurlijke omge-
ving. Grote raampartijen omkaderen de tuin en weerspiegelen 
het groen. De begane grond omvat de entree met bergruimte, 
woonruimte, de keuken en de ouderlijke slaap- en badkamer. 
De kinderkamers met eigen badkamer liggen op de verdieping. 
Centraal in de plattegrond staat de keuken. De ruimte heeft 
een openschuivende hoek en is hierdoor in één beweging om 
te vormen tot een buitenkeuken. De verbinding van binnen 
met buiten is hier optimaal.

4.

3.

3. Plattegrond begane grond. 

VAST MEUBILAIR
Ter ondersteuning van de architectuur is het vaste meubilair 
eveneens ontworpen door het architectenbureau. “Tegenover 
het ruwe en ‘koude’ beton staan gladde en ‘warme’ materialen. 
Glad in de High Pressure Laminate (HPL)-kastafwerking en 
polyurethaangietvloeren in de badkamers en op de verdieping. 
‘Warm’ in de afrormosia kozijndelen en de houten begane 
grondvloer van rode olm met wisselende breedtes, bewust in 
dezelfde richting geplaatst als de plankenbekisting van het 
plafond,” legt Pieter Peerlings, architect sculp[IT], uit. “We 
werkten met sobere, witte kastenvolumes, waarin we alle func-
ties onderbrachten, zoals berging, bureau, toilet, technische 
ruimte en de badkamer van de hoofdslaapkamer. De venti-
latie is ook in het vaste meubilair geïntegreerd zodat er geen 
roosters zichtbaar zijn. We verhoogden het ruimtelijk gevoel 
door het betonnen plafond continu door te laten lopen. Met 
dat doel plaatsten we alle kasten los van het plafond en in de 
keuken installeerden we aanrechtafzuiging.”

NATUURLIJKE UITSTRALING 
Voor een optimaal contact met het omringende groen en de 
beste daglichttoetreding, varieert de villa in hoogte. De een-
duidige vormgeving van de betonnen gevel rondom, verbindt 
de verschillende volumes tot een helder geheel. Het lichtgrijze 
beton met ingegoten houtnerf, in combinatie met de glazen 
puien en de ongelakte houten kozijndelen, geven de villa oven-
dien een natuurlijke uitstraling. De betonnen plafonds, ook 

voorzien van de kenmerkende houtstructuur, lopen visueel 
van binnen door naar buiten. Om dit effect te versterken is 
het glas van de vaste ramen kozijnloos geplaatst, waardoor er 
bijna geen waarneembare grens is tussen binnen en buiten. De 
draaiende delen zijn in contrast met de vaste ramen uitge-
voerd met relatief brede houten profielen van afrormosiahout. 
Deuren en ramen die open kunnen worden zodoende geac-
centueerd.

GEPREFABRICEERDE GEVEL 
Hoewel de betonnen onderdelen een duidelijke eenheid vor-
men, zijn de bouwdelen op verschillende manieren vervaar-
digd. De gevels zijn geprefabriceerd terwijl de plafonds in het 
werk zijn gestort. Peerlings: “We kozen erg bewust voor een 
gevel van geprefabriceerd beton met gladde plint en boven-
rand, dat in het midden met echte planken is bekist. Door 
de gevel te laten prefabriceren, was er meer controle op het 
productieproces en daardoor het eindresultaat. Deze bouwme-
thode vereist een grondige voorstudie en een erg vaste maat-
voering. Er ging dan ook een diepgaande studie aan vooraf in 
overleg met meerdere partijen. Vanwege esthetische overwe-
gingen is elk gevelvlak uit één stuk gemaakt, de afmetingen 
zijn dus gigantisch. Elke bekisting kon maar één keer gebruikt 
worden. Zodoende hadden we in totaal meer dan negentig pa-
nelen nodig. Het grootste paneel, van 7 m lang en 4,3 m hoog, 
woog tien ton en is met twee kranen geplaatst.”

5.

4. Om de bergingsdeur weg te laten vallen in het gevelvlak, is de 
deur voozien van een betonnen paneel. 
5. De grens tussen binnen en buiten vervaagt: Het betonnen 
plafond loopt optisch door van binnen naar buiten.
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SCHERPE TEKENING IN BETON
Voor het bereiken van de oppervlaktestructuur van de beton-
nen gevel, zijn houten planken toegevoegd aan de traditionele 
op maat gemaakte houten bekisting. “Om de kleur en textuur 
van de gevel te bepalen, hebben we verscheidene mock-ups la-
ten maken, schaal één op één. Deze verschilden onder andere 
in kleur en in de ruwheid van de planken. Het eindresultaat is 
bekist met planken van Europees grenen, sorteerklasse C18 en 
een breedte van circa 140 mm. De lengte van de planken komt 
overeen met de volle hoogte van de gevel,” aldus Mertens. Om 
te zorgen dat de planken niet te veel vocht zouden absorberen, 
zijn ze eerst in de vernis gezet en vervolgens voorzien van 
bekistingsolie. Mertens: “We hebben gekozen voor een zelf-
verdichtend en dus minder poreus kwaliteitsbeton. Het is een 
lichtgrijs beton waar geen extra pigment aan is toegevoegd. 
Door te kiezen voor zelfverdichtend beton, kon de scherpe 
tekening van de houtstructuur in het beton worden bereikt 
en krijgen vuil en begroeiing minder kans. Vuil is door de 
kleurnuances in het materiaal ook minder snel zichtbaar. Het 
materiaal is onderhoudsvriendelijk en kan tegen een stootje. 
De woning zal dankzij haar materialen alleen maar mooier 
worden naarmate ze ouder wordt.”

RUWBOUW IS AFBOUW
De plafonds zijn ter plaatse gestort in variabele diktes, afhan-
kelijk van de grootte van de overspanning. Peerlings: “Ook de 
plafonds wilden we uitvoeren met zo min mogelijk dilataties. 
Geprefabriceerd zouden deze grote elementen moeilijk te 
vervoeren zijn geweest en erg kostbaar. Daarom hebben we 
ervoor gekozen de plafonds ter plaatse te realiseren. Omdat we 
de betonnen plafonds in het zicht wilden laten, met dezelfde 
plankenstructuur als de geprefabriceerde gevel, moest er zeer 
secuur worden gewerkt in de uitvoering. Dit ruwbouwelement, 
de dragende dakvloer, is namelijk hét belangrijkste afwer-
kingsmateriaal en bepaalt de sfeer van de woning.”

GRONDIGE VOORBEREIDING
Als bekisting is een tafelconstructie gebouwd van stempels, 
houten I-liggers en betonplex. Aan deze bekisting zijn planken 
van Europees grenen toegevoegd. De planken zijn onzichtbaar 
aan de bekisting vernageld op dezelfde wijze als bij het leggen 
van een parketvloer. Na het aanbrengen van wapeningsstaal, 
zijn staalresten verwijderd met een magneet en zijn de plan-
ken vervolgen schoongespoten, alvorens het zelfverdichtende 
beton is gestort. Ondanks de grondige voorbereiding was er bij 

6. Het beton verbindt binnen met buiten. Doordat de hoek hele-
maal open kan, wordt de keuken onderdeel van de buitenruimte. 

6.

het ontkisten wel een kleine tegenslag. Mertens: “Het beton 
kwam goed uit de bekisting, er hoefde nauwelijks te worden 
bijgesmeerd.  Er was tijdens het drogen van het beton echter 
wel wat roest van de wapening naar beneden gezakt. Deze 
tekende duidelijk zichtbaar af op het plafond. Gelukkig was 
dit relatief eenvoudig op te lossen. We hebben gewacht tot het 
beton volledig was uitgehard. Daarna is het hele plafond hand-
matig afgeborsteld, met een volledig roestvrij, beeldschoon 
resultaat.” 

BELANG VAN DETAIL
De woning is tot in het kleinste detail doordacht. “De ber-
gingsdeur is bekleed met een betonnen paneel zoals de andere 
gevelpanelen, om de deur optisch weg te laten vallen binnen 
de gevel. Een stalen frame in de deur draagt het extra gewicht,” 
legt Mertens uit. “Ook de overspanning van de betonnen 
carport, van 9,5 m, zonder kolom was een uitdaging. Een inge-
nieuze constructie met stalen balk en na te stellen spankabel 
heeft deze overspanning mogelijk gemaakt. Voor het maken 
van grote dakoverstekken, zoals de hoek van de keuken, is de 
wapening voorgespannen en is het beton op afschot aange-
bracht. Extra aandacht voor het detail zorgt voor rust en een-
heid in het gevelbeeld.”
Babara Heijl

Foto’s van Luc Roymans i.o.v. sculp[IT].

7.

BEKROOND ONTWERP
Villa Zand is genomineerd voor Buitengewoon Belgisch 
Bouwen 4, 2017 en voor de Arc Detail Award 2016. 
Het project kreeg bovendien een laureaat van de jury 
van de Coup de Coeur Award 2015. Uit het juryrap-
port: ‘Een eigentijds huis waarin beton een centrale rol 
in de beleving van de architectuur speelt. De jury wil 
de schoonheid van het gebouw benadrukken. Zowel 
voor de binnen- als de buitenkant werd er hier beton 
gebruikt.’

7. Doordat het glas kozijnloos is geplaatst, is er bijna geen waar-
neembare grens tussen binnen en buiten.
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VARIATIE BINNEN EEN STRAKKE 
STRUCTUUR
Yves Moreau, partner van het Franse 
architectenbureau Muoto, besprak 
voor Tektoniek de ‘Public Condensor’ 
op de Saclay Universteit in Parijs.

MAKING – COMPLEX PROJECTS
De leerstoel Complex Projects van de 
faculteit architectuur van de TU Delft 
heeft een jaarlijks terugkerende mo-
dule opgezet waarin studenten fysiek 
experimenteren met beton.

SYMPOSIUM 3D-BETONPRINTEN, 
JUNI 2018
Nederland behoort tot de koplopers in 
3D-betonprinten. In een internationaal 
symposium werd de stand van zaken 
met betrekking tot 3D-betonprinten in 
Nederland gepresenteerd.

PREFAB BETON BUITEN KADERS
Prefab beton is veelzijdig, functio-
neel en je kunt er mooie dingen mee 
maken. Meer dan twintig ontwerpers 
leerden meer over beton in de work-
shop Experimenteel Beton.

MATERIAL XPERIENCE 2018
Het walhalla van de innovatie. Een 
grote hal met sokkels waar alleen 
maar innovaties getoond worden. Van 
mobiliteit tot interieur en architectuur. 

CASESTUDIES PREFAB BETON 2018 – 
CREATIEF EN INNOVATIEF
De Gevelbeurs is het jaarlijks podium 
voor de presentatie van ’Experimenteel 
Beton’. De prototypes trekken de nodige 
aandacht.

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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Project Villa Het Tolhuis
Opdrachtgever Jan Woudenberg en Mariken Wijnstekers, Zaltbommel
Architect Bekkering Adams Architecten, Rotterdam
Projectarchitecten Juliette Bekkering, Corine Keus
Constructeur CAE Nederland, Barendrecht
Aannemer Woudenberg en Wijnstekers, Zaltbommel
Vloeroppervlak  408 m2 bruto; 358 m2 netto
Periode ontwerp: 1999-2006
 oplevering: 2015
Bijzonder nominatie Betonprijs 2015

Villa het Tolhuis, Zaltbommel
BEKKERING ADAMS ARCHITECTEN, ROTTERDAM  

GOED WERK HEEFT TIJD NODIG
Het ontwerp- en bouwproces van een bijzondere verbou-
wing van het voormalige Tolhuis in Zaltbommel heeft een 
behoorlijke tijd geduurd (1999-2015). Dit is echter goed te 
verklaren. De opdrachtgevers en bewoners van het woon-
huis met atelier hebben het ontwerp van Bekkering Adams 
Architecten namelijk zelf uitgevoerd. Alles wat er komt 
kijken bij in het werk gestort beton, moest worden geleerd. 
Het unieke proces heeft eraan bijgedragen dat alle voorzie-
ningen zorgvuldig zijn geïntegreerd in het beton. Villa het 
Tolhuis ontving voor het knappe werk een nominatie voor 
de Betonprijs 2015. 

1.

1. De nieuwe woonfuncties zijn samengebracht in één ommuurd 
volume met krachtige vorm, waardoor het vrijgemaakte Tolhuis 
optimaal tot zijn recht komt. Foto’s: Scagliola/Brakkee, Rotterdam.
2. Plattegrond begane grond en verdieping. Figuren: Bekkering 
Adams Architecten.

2.
Begane grond

Begane grond

OUD EN NIEUW
Het originele Tolhuis dateert van 1835 en ligt direct aan de 
Steenweg in Zaltbommel. Tegenwoordig is dit een sluiproute 
tussen Den Bosch en Zaltbommel, en dus is er verkeerslawaai. 
In de loop der jaren waren een aanbouw, een schuur en tuin-
muren toegevoegd aan het pand. De structuur van verschil-
lende bouwdelen vroeg om een herijking van het volume en 
een uitbreiding met verschillende woonfuncties. Met deze 
belangrijke randvoorwaarden ging de architect aan de slag om 
het oude Tolhuis (4,5 x 9 m2) uit te breiden. In het ontwerp is 
de oude aanbouw gesloopt en zijn alle nieuwe bouwonderde-
len samengebracht in één ommuurd volume. Hierdoor heeft 
de uitbreiding een krachtige vorm en komt het vrijgemaakte 
Tolhuis optimaal tot zijn recht.

INDELING 
De 30 m lange gang, die achter het oude Tolhuis langs loopt, 
verbindt de verschillende verblijfsruimten en functioneert 
gelijktijdig als geluidsbuffer. Dwars op deze gang zijn de gro-
tere en kleinere verblijfsruimten georganiseerd, met elk hun 
eigen karakteristiek en atmosfeer. In het nieuwe deel bevinden 
zich beneden de woonkamer, patio en werkruimte, en boven 
de keuken. In het oude deel is op de benedenverdieping het 
atelier ondergebracht en op de bovenverdieping de slaapkamer 
en badkamer. Gedurende de lange bouwperiode zijn details 

67 x 135

67 x 135

67 x 115

- ei
ken

koz
ijn 

67
 x 13

5

67 x 135

67 x 115

67 x 135

67 x 115

67 x 135

67 x 115

- ei
ken

koz
ijn 

67
 x 13

5

67 x 135

67 x 115

- ei
ken

koz
ijn 

67
 x 13

5

67 x 135

67 x 115

67 x 13567 x 115

67 x 135

67 x 115

67 x 13567 x 115

67 x 135

67 x 115

67 x 135

67 x 115
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Villa het Tolhuis, Zaltbommel
BEKKERING ADAMS ARCHITECTEN, ROTTERDAM  

1.
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en uitvoeringswijze meegegroeid in het proces. De gereali-
seerde ruimten zijn echter niet gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp. Wel is het gebruik van sommige vertrekken omge-
wisseld. Zo is de keuken verwisseld met de werkruimte en uit-
eindelijk op de bovenverdieping geplaatst. “In de keuken zitten 
we heel graag. Met zo’n geweldig uitzicht over de velden, is dit 
een van de mooiste plekken in huis,” vertelt Jan Woudenberg.  

SOLIDE GEBAAR
De achtergevel van de oude bebouwing loopt ietwat schuin ten 
opzichte van de lange gang. Om de gang zo ruimtelijk mogelijk 
te maken, is de wand aan de straatzijde onder een hoek ge-
plaatst, waardoor deze aan de onderzijde breder is dan boven. 
“Als de muur recht was gemaakt, zou de gang te smal zijn 
geworden. Bovendien past bij de afscherming van de weg een 
robuust, solide gebaar,” aldus architect Juliette Bekkering. Ook 
in verticale zin is de gang bewust niet 30 m lang hetzelfde. 
Vloeiend wordt een hoogteverschil van 1 m overbrugd. 

3.

3. De woonkamer wordt gescheiden van de trap en gang door een 
behaaglijke knuffelwand en sculpturale W-vormige wand.
4. Voorlopig doet het regenwaterbassin nog dienst als opslagplek 
voor het hout voor de kachel.

3.

4.

5. In de uitvoering vroegen de messcherpe hoeken van de ‘W-wand’ 
om extra aandacht en vakmanschap.
6. Boven: gevelaanzicht tuinzijde (zuidgevel); onder: gevelaanzicht 
straatzijde (noordgevel).

OostgevelWestgevel

Zuidgevel

500 
-

bestaande tuinmuur

Noordgevel

Gevels

OostgevelWestgevel

Zuidgevel

500 
-

bestaande tuinmuur

Noordgevel

Gevels

5.

6.

GEÏNTEGREERD PRECISIEWERK
Mede vanwege de geluidsbelasting en de constructieve eigen-
schappen van het materiaal is het huis gemaakt van beton. 
De mogelijkheden van het materiaal zijn optimaal benut. Op 
een enkele prefab balk en de breedplaatvloeren na, is al het 
beton in het werk gestort. Details en installatietechnische 
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voorzieningen zijn in het beton geïntegreerd en met grote 
precisie ontworpen en uitgevoerd. Niet alleen de eikenhouten 
traptreden, wandcontactdozen en verlichtingsarmaturen, 
maar ook een centraal stofzuigsysteem en vloerverwarming. 
In één wand is wandverwarming toegepast. Deze onder een 
hoek geplaatste ‘knuffelwand’ tussen de trap en de behaaglijke 
werkplek in de woonkamer heeft een ruwe, levendige tex-
tuur en is warm van kleur. In al het schoonbeton maken de 
kistnaden, het patroon van de centerpennen en de specifieke 
esthetische eigenschappen van het materiaal onderdeel uit van 
de compositie.

W-WAND
Opvallend is de sculpturale scheiding tussen de gang en de 
woonkamer, die het midden laat tussen enkele schuinge-
plaatste kolommen en een opengetrokken wand. Dat is precies 
wat de architect wilde: “Constructief gezien waren op deze plek 
kolommen of een wand nodig. Een wand zou de ruimten ech-
ter teveel scheiden. Standaard kolommen zouden ze juist niet 
voldoende definiëren.” In de zijmuur tussen de woonkamer en 
patio is over de gehele overspanning een groot raam geplaatst. 
Hierdoor wordt een groot deel van de krachten overgedragen 
naar de wanden aan de centrale trap en deze W-vormige wand. 
De hele betonnen sculptuur werkt zodoende constructief 
samen. 

7. De 30 m lange gang, die achter het oude Tolhuis langs loopt, 
verbindt de verschillende verblijfsruimten en functioneert  
gelijktijdig als geluidsbuffer.
8. In al het schoonbeton, zoals hier in de keuken, maken de kistna-
den, het patroon van de centerpennen en de specifieke eigenschap-
pen van het materiaal onderdeel uit van de compositie. 

7.

8.

In de uitvoering vroegen de messcherpe hoeken van de ‘W-
wand’ om extra aandacht en vakmanschap. Voor de meest 
scherpe hoeken waren de standaard 18 mm dikke bekis-
tingsplaten te dik. Deze zijn bijgeschaafd tot de juiste hoek 
kon worden bereikt. Het oppervlak van geschaafde platen is 
gehandhaafd.   

HANGEND METSELWERK
De sculpturale buitengevel met diepe neggen in opgetrokken 
uit metselwerk in donkere, platte drie-op-een klinkers en 4 
mm brede voegen. Een deel daarvan, circa 40 m2, is hangend 
uitgevoerd. Het metselwerk is hier gelijmd en hangt aan een 
rail die is bevestigd aan in het betonskelet ingestorte stalen 
ankers.

EEN SCHONE ZAAK
Gepassioneerd vertelt Jan Woudenberg over alle met zorg 
ontworpen en uitgevoerde details in de villa. Bijvoorbeeld over 
de eikenhouten kozijnen die de doorkijkjes naar de patio en 
tuin strak inkaderen. Of over het waterbassin in de woon-
kamer, waar het regenwater wordt opgevangen. Pas tijdens 

9. De hele betonnen sculptuur werkt constructief samen om de 
overspanning van het grote raam in de zijmuur, tussen de woonka-
mer en patio, op te vangen.

9.

de bouw is besloten de tuinkamer (halfklimaatsruimte) die 
hier was bedacht toch volledig te isoleren en onderdeel van 
de woonkamer te maken. Boven het bassin bevindt zich een 
waterspuwer, maar voorlopig is deze nog niet aangesloten op 
het grijswatercircuit en staat het bassin droog. Het doet nu 
dienst als opslagplek voor het hout voor de kachel. Doordat 
de opdrachtgevers het huis zelf hebben gebouwd, heeft het 
al met al de nodige tijd geduurd voordat het écht klaar was. 
Echter, gedurende het hele bouwproces heeft het echtpaar in 
de woning gewoond. In al die tijd heeft het beton zich goed 
gehouden, op enkele kleine pop-outs en een thermische scheur 
na. Hoe komt het dan dat het pas eind 2015 is genomineerd 
voor de Betonprijs? Jan, lachend: “De architect zei: het moet 
maar eens klaar zijn!” Villa het Tolhuis bewijst maar: geduld is 
een schone zaak.  
Coen Smets 

Foto’s: Scagliola/Brakkee, Rotterdam.

Figuren: Bekkering Adams Architecten.
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