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Bomen zijn de longen van de aarde en van groot belang 
voor het welbevinden van de mens. Laten we ze daarom 
niet kappen, maar er juist meer planten. Ook in de stad 
zou iedereen de beleving van groen nabij moeten hebben, 
zoals bij een Tiny Forest of op en aan gebouwen. Een 
betonconstructie is een goede drager voor bomen en 
planten. Daarnaast is het goed mogelijk om structuren 
in een betongevel te maken waar dieren zich kunnen 
nestelen en huisvesten.
In deze publicatie vind je verschillende voorbeelden, een 
aantal uitgebreide projectomschrijvingen en innovatieve 
ideeën die tijdens workshops met TU-studenten en de 
workshops Experimenteel Beton met architecten en 
producenten naar voren zijn gekomen.

Foto van Dimitar Harizanov i.o.v. Boeri Studio 

EEN BOOM 
OPZETTEN
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De herbebossing van Nederland
door Juliette Bekkering

Iedereen draagt het landschap uit zijn verleden in zich mee. De Italiaanse Pre-Alpi, het landschap waarin ik opgroeide, 
bepaalt nog steeds hoe ik naar architectuur kijk. Het bepaalt niet alleen waar mijn voorliefden en fascinaties liggen, 
maar ook mijn obsessies en allergieën.

Het huis waar ik opgroeide lag aan de rand van het bos. Het 
landschap was prachtig, maar ook kwetsbaar. In de herfst 
kleurden grote bosbranden de horizon rood. En achter de 
bergtoppen toonden rookpluimen dat het bos opgeofferd 
werd voor landbouw, veeteelt en de onvermijdelijke bouw. Het 
volgende voorjaar staken de kale bergen met de laatste verkoolde 
boomstammen naakt tegen de lucht af. Zo leerde ik al vroeg dat 
het bos een groot goed is waarop we zuinig moeten zijn.

GEVARIEERDE LEEFOMGEVING
Toen ik naar Nederland verhuisde, miste ik de aanwezigheid 
van de natuur. Met nog geen elf procent aan bebossing scoort 
Nederland laag in de wereldranglijst. Terwijl je zou zeggen dat 
zo’n dichtbevolkt land een sterk beleid voert op het gebied van 
natuur en recreatie. Door bossen in te zetten om een gevarieerde 
leefomgeving te realiseren. En meer pragmatisch: dat we bossen 
inzetten om fijnstof op te nemen, water vast te houden en als 
temperatuurbuffer. Maar het bos lijkt in het Nederlandse beleid 
eerder een kwaad dan een goed.
De afgelopen jaren is wel het bewustzijn gekomen dat we 
meer bos moeten aanplanten. Het Akkoord van Parijs hijgt 
ons immers in de nek. En misschien willen we met z’n allen 
gewoon weer een boswandeling maken of wonen tussen de 
boomstammen in plaats van de piketpaaltjes van het volgende 
bouwrijpe kavel. In 2016 kwamen de Wageningen Universiteit 
en Staatsbosbeheer, onder de naam Actieplan Bos en Hout, met 
een voorstel om 100.000 hectare aan bos bij te planten. Het werd 
breed uitgemeten in de media, maar twee jaar later is het stil 
geworden omtrent het plan.
Het leek me een prachtig voorstel. Laten we ons niet blindstaren 
op de ontbossing in het Amazonegebied, terwijl we zelf de 
ene na de andere boom vellen. In plaats daarvan moeten we 
nieuwe strategieën bedenken om ons ontboste landschap te 
transformeren naar een herbebost landschap. Daarbij lijkt het 
streven naar dertig procent aan extra bossen mij een mooi 
streven.

AGRARISCH LANDSCHAP
Deze ambitie blijkt echter op veel weerstand te stuiten. De 
politiek, de landbouw en de bouw tot de ontwerpers aan toe 

hebben allemaal goede argumenten om elke nieuwe boom te 
dwarsbomen. Het staat economische groei of landbouw in de 
weg. Ontwerpers en biologen betreuren tevens bij elke boom dat 
deze de typisch kale Hollandse horizon verstoort. Zij verkopen 
de monocultuur van het agrarische landschap, met haar uiterst 
schrale biodiversiteit, vaak als meer ‘authentiek’ dan nieuwe 
bossen.
Bovendien blijkt dat, ondanks alle mooie ambities, de financiën 
uiteindelijk de doorslag geven. Veel bos verdwijnt omdat in 2020 
de laatste subsidies voor tijdelijke bossen op landbouwgrond 
aflopen. Boeren die op ongebruikte grond bomen hebben 
geplant, willen immers voorkomen dat de bestemming 
landbouwgrond vervalt en de economische waarde van hun land 
afneemt.

BOSSEN 2.0
Rijksbouwmeester Floris Alkemade stelt het weinig zorgvuldige 
gebruik van onze schaarse grond aan de kaak. Hij waarschuwde 
in een interview in de Volkskrant dat Nederland per dag acht 
hectare aan maagdelijke grond voor nieuwbouw consumeert. 
Hij pleit ervoor om deze nieuwbouw te concentreren binnen de 
verstedelijkte gebieden. Dat geeft nieuwe mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van het platteland.
Maar het bos zelf moet ook opnieuw bedacht worden. Dat 
betekent geen productiebossen als een zielloze kraamkamer voor 
hout, maar een rijk en gevarieerd bos, waarvan gemeenschappen 
kunnen profiteren, waar biodiversiteit kan ontstaan, waar 
geleefd, gerecreëerd, gespeeld, gewerkt en ook gewoond kan 
worden. We moeten onze bossen heruitvinden en herontwerpen: 
bossen 2.0.
Laten we de tendens van ontbossing in ons land een halt 
toeroepen en juist de andere kant op buigen. Laten we 
gebruikmaken van de restgebieden langs infrastructuur en 
landbouwgrond, langs woongebieden en wachtende kavels. Laten 
we nieuwe scenario’s ontwikkelen voor bossen binnen onze 
leefomgeving. Zodat ook de mensen in de toekomst, net als ik in 
mijn jeugd, vanuit hun huis het bos in kunnen lopen.

 Uit de top tien meest gelezen blogs in 2019 van De Architect
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‘WE SHAPE OUR BUILDINGS; 

THEREAFTER THEY SHAPE US’
WINSTON CHURCHILL

TEKTONIEK
Depot Boijmans van Beuningen
MVRDV, ROTTERDAM
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Museum Boijmans Van Beuningen heeft in het verleden 
regelmatig te maken gehad met overstromingen. Toen het depot 
in de kelder van het museum een aantal jaar geleden voor de 
zoveelste keer onderliep, werd het tijd voor actie. Zo ontstond 
het idee voor het ‘Depot Boijmans Van Beuningen’. Eerst wilde 
de opdrachtgever een traditioneel depot, maar later is besloten 
het gebouw publiek toegankelijk te maken, om zo inzicht te 
geven in het behoud en beheer van de belangrijke kunstcollectie. 
Daarmee is dit het eerste depot ter wereld dat toegang biedt tot 
een complete museumcollectie.

1.

2.

1. Het dakbos bestaat uit 75 meerstammige berken en hoge grassen. 
Dit compenseert het verlies aan parkruimte op de begane grond.
2. De bomen werden één voor één het dak opgehesen.

Depot Boijmans van Beuningen
MVRDV, ROTTERDAM

MEESTERWERK IN BETON

Het nieuwe kunstdepot van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen kun je 
met recht een meesterwerk noemen. Door de unieke vorm, het feit dat het gebouw kunst 
herbergt en zijn publieke functie, stond het bouwteam voor een flink aantal constructieve 
en esthetische uitdagingen. Beton bood op meerdere fronten uitkomst. Niet alleen 
qua draagkracht, maar bijvoorbeeld ook met het oog op een stabiel binnenklimaat en 
beveiliging.

Project Depot Boijmans Van Beuningen
Ppdrachtgever  Gemeente Rotterdam
Gebruiker Museum Boijmans Van Beuningen
Architect MVRDV
Constructeur IMd Raadgevende Ingenieurs
Installatieadviseur Royal HaskoningDHV
Bouwfysisch adviseur Peutz
Adviseur glasgevel ABT
Aannemer BAM
Leverancier betonmortel Cementbouw
Leverancier prefab gevels  MBS Cascobouw
Bouwperiode 2017-2020
Hoeveelheid toegepast beton circa 9.250 m3
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4.
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BLIKVANGER
In de volksmond heet het inmiddels ‘de bloempot’. Maar 
de term ‘blikvanger’ is ook genoemd, en die doet dit unieke 
gebouwontwerp meer eer aan; zowel letterlijk als figuurlijk: 
nooit eerder is een dergelijke ronde vorm gerealiseerd, waarbij 
het gebouw op de begane grond zo is ingesnoerd, dat het bijna 
losjes lijkt te zijn neergezet in zijn omgeving. Dit winnende 
ontwerp dateert uit 2013 en is van architectenbureau MVRDV.

Een gebouw met een zo groot mogelijke vloeroppervlakte, dat 
tegelijkertijd zo weinig mogelijk ruimte van het Museumpark in 
beslag neemt. Dat uitgangspunt leidde de architect uiteindelijk 
naar het direct in het oog springende komvormige ontwerp, 
met een zeer schuin naar binnen lopende schaalvormige 
betonnen buitengevel. De gevel rust op een zware ringvormige 
fundering op schroefpalen. Het gebouw kraagt in alle richtingen 
10 m uit, telt zes verdiepingen en is bijna 40 m hoog. Zo kon 
toch de gewenste ruim 15.000 m2 brutovloeroppervlak worden 
gerealiseerd.

SPEKTAKEL BINNEN EN BUITEN
De gevel is vervolgens rondom van top tot teen bekleed met 
spiegelende panelen. Die weerkaatsende wand biedt niet 
alleen een spectaculaire blik op de skyline, maar helpt volgens 
projectarchitect Winny Maas ook om het gebouw te ‘verzoenen’ 
met de aangrenzende gebouwen en groene omgeving. Want 
door de spiegeling lijkt het Museumpark groter. Een park dat 
overigens bovenop het depot gewoon doorloopt, want op het 
dak is een heus bos gerealiseerd.

3.

3. Het dak fungeert als groene buitenruimte voor een 
openbaar toegankelijk paviljoen, met daarin een restaurant en 
evenementenruimte.
4. De betonnen schaalvorm is aangevuld met een minimum van 
kolommen en dragende wanden, waardoor het depotgebouw zelf van 
binnen zo licht en open mogelijk kan blijven. 
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6.

7.

8.

BIJZONDERE BEKISTING
Doordat de diameter van het gebouw van onder naar boven 
toeneemt, ontstond een dubbelgekromde gevel. Daarvoor 
is een bijzondere op maat gemaakte bekisting bedacht, op 
basis van uitgebreide berekeningen en tests. Door de sterke 
kromming onderin moet de schaal op de onderste verdiepingen 
grote buigende momenten en normaalkrachten verduren. Om 
deze te kunnen opnemen is de gevel van de eerste twee lagen 
van het depot (de sokkel, 2 x 6 m hoog) vervaardigd met in 
het werk gestort ZVB (zelfverdichtend hogesterktebeton). 
De vier gevellagen daarboven zijn vervaardigd met prefab 
betonelementen.

De ronde en vierkante kolommen, die de vijf verdiepingen 
en het dak dragen, zijn eveneens in het werk gestort. Dit was 
net als het storten van de onderste lagen van de gevel en de 
eerste verdiepingsvloer een precisieproces. Het beton had een 
wat taaiere consistentie dan gebruikelijk, en moest daarom 
langzamer dan normaal worden gepompt. Bovendien gebeurde 
dit in vijf fases, onder andere vanwege de beperkte reikwijdte 
van de betonpomp. Ook voor dit onderdeel is een afwijkende 
bekisting op maat gemaakt, die ook nog eens veel langer dan 
normaal is blijven staan: het storten van de kolommen nam de 
gehele tijd van de ruwbouw van het depot in beslag: van januari 
2018 tot en met april 2019.
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Aan de binnenzijde vind je centraal in het gebouw een 
atrium van 40 m hoog en 28 m lang, met een omloop op 
elke verdieping. Die kun je bereiken via schuine, stalen 
zigzagtrappen met overspanningen tot 18 m. Het enorme 
atrium herbergt een doolhof met daarin dertien glazen vitrines 
met kunst. Zo kunnen bezoekers de kunst letterlijk ontdekken. 
Bovendien garandeert het atrium de gewenst transparantie in 

het depot: inpakken, klimatiseren, laden en lossen van kunst 
en restauraties zijn zichtbaar voor het publiek. De omloop 
op elke verdieping wordt aan weerszijden begrensd door 
dragende betonwanden, waarin vanwege de toegankelijkheid 
van de kunstobjecten enorme deursparingen tot 4 m hoog zijn 
opgenomen.

STERKE SCHAAL
Ook constructief gezien is dit gebouw een hoogstandje. Niet alleen 
door de bijzondere vorm, maar ook omdat er zes zwaarbelaste 
verdiepingen moesten worden gestapeld, om de totale collectie 
van 151.000 kunstobjecten te kunnen herbergen. Elk met een 
gewenste vloerlast van 1.250 kg/m2. Tel je daar de extra krachten 
bij op, veroorzaakt door de grote uitsparingen voor meerdere 
deuren, het openbare bos op het dak, en bedenk je dat het depot 
een footprint heeft van 40 m diameter en een uitkragende 
bovenste verdieping met een diameter van 60 m, dan betekent dit 
dat de gebouwbelasting te vergelijken is met hoogbouw.
In het winnende ontwerp van de prijsvraag voor het depot 
was de schaalvorm al vastgelegd. Vervolgens moest allereerst 
de juiste hoofdopzet voor de constructie worden bepaald. De 
uiteindelijke keuze viel op een integrale ontwerpoplossing: een 
dragende schaalconstructie met kolommen (Mega Structure). 
De schaalvorm biedt constructief gezien namelijk zeer krachtige 
voordelen, omdat de constructie horizontaal onder constante 
trek staat; als een omgekeerde iglo, waarbij zogenoemde 
ringtrekkrachten de schaalconstructie bij elkaar houden.

5.

5. Het weerspiegelende groen van het park in de artist impression.
6. Voor de bekisting van de onderste in het werk gestorte 
geveldelen van het depot zijn in totaal 64 dubbelgekromde 
segmenten ontwikkeld van betonplex, die naar boven toe iets 
taps uitlopen. Deze zijn allemaal op dezelfde wijze opgebouwd. 
Bijkomend voordeel van de gekozen bekistingsoplossing is dat een 
regelmatig centerpenpatroon eenvoudig te realiseren was, omdat de 
centerpennen overal haaks op de gevel stonden.
7. In januari 2019 kwamen de onderste ringen van het depot 
Boijmans Van Beuningen uit de bekisting. Hier zijn ook de zeer grote 
uitsparingen in de gevel goed zichtbaar.
8. Om bij het storten van de eerste ring de typische kromming in de 
betonnen schaal te kunnen realiseren, moest de bekisting langer dan 
normaal blijven staan. Op de gladde wanden zijn daardoor nu nog 
wat verkleuringen zichtbaar.
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11.

BETON GROTENDEELS IN ZICHT
Om het depot de industriële uitstraling te geven die de architect 
voor ogen had, zit het toegepaste beton grotendeels in het 
zicht. Daarmee heeft het materiaal dus ook een belangrijke 
esthetische functie. Voor de aannemer betekende het een 
flinke uitdaging om de betonsoorten - met verschillende 
eigenschappen vanwege de diverse krachtswerkingen, die 
ook nog eens afweken van de standaard mengsels - dezelfde 
kleur en uitstraling te geven (zie ook de extra informatie bij de 
diverse afbeeldingen). Complicerende factoren daarbij waren 
onder meer de variatie in kromming van de geveldelen, maar 
ook in de samenstelling van betonmengsels (het ZVB van de 
kolommen was anders van samenstelling dan gebruikelijk), 
in de uiteenlopende bekisting (van zowel betonplex als 
karton), en in het storten onder verschillende klimatologische 
omstandigheden.
Foka Kempenaar

Titelfoto en foto’s 3 en 10 van Ossip van Duivenbode
Foto’s 1, 6, 7, 8, 9 en 11 van BAM Bouw en Techniek/ Rob Glastra
Foto 2 van Fred Ernst
Rendering 4 van IMd
Rendering 5 van MVRDV

9. Omdat de kromming en daarmee de krachten van de gevel 
vanaf de tweede verdieping afnemen, en met het oog op efficiency 
en bouwkosten, is ervoor gekozen om de gevel van het depot 
vanaf de tweede verdieping op te bouwen met op maat gebouwde 
hoogwaardige prefab-elementen. 
Door per verdieping gebruik te maken van gelijke elementen per 
radiaal, was er voor de fabricage van de prefab elementen maar 
één mal per verdieping nodig. Hierbij is voor optimalisatie van deze 
mallen gekozen om de buitenkant, die aan het zicht onttrokken is 
door de glasgevel, vlak in plaats van gekromd uit te voeren.
10. Voor de gevel moesten 1664 dubbelgekromde spiegelende 
panelen (26 lagen, 64 panelen elk) worden vervaardigd. In China 
durfden ze het aan om dergelijke 3D-spiegelende en vervormde 
panelen te produceren. De gevel van het collectiegebouw bestaat, 
van buiten naar binnen, uit sferisch gebogen glas verlijmd op een 
geanodiseerd zwart aluminium frame. Deze ruiten hangen aan haken 
(vier per haakplaat) die door de isolatie heen met roestvrijstalen 
consoles zijn bevestigd aan het beton.  
De gevel is geïsoleerd met een Koolthermplaat K15 van Kingspan. 
Op de onderste 12 m is de plaat voorzien van een minerale wol 
om de ronding op te kunnen vangen. De naden zijn afgewerkt 
om waterkering te verkrijgen. Het beton is dusdanig dik dat geen 
dampremmende laag aangebracht hoefde te worden.
11. Vanwege de toegankelijkheid van de kunstobjecten zijn in 
de dragende betonwanden enorme deursparingen tot 4 m hoog 
opgenomen
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VIJF KLIMAATTYPES
De keuze voor de betonnen schaal (uitgevoerd in C55/67) ligt 
ook voor de hand vanwege het accumulerend vermogen. De 
massa van beton zorgt voor een temperatuurbuffer, waardoor 
dit materiaal optimaal kan bijdragen aan de beheersing van het 
binnenklimaat. Bovendien is de betonnen schaal gecombineerd 
met kalkzandstenen scheidingswanden tussen de diverse 
depotruimtes. Kalkzandsteen kan vocht opnemen en afstaan 
en daardoor de variatie in relatieve luchtvochtigheid afvlakken. 
Zo dragen beide materialen bij aan een optimaal binnenklimaat, 
en daarmee aan de levensduur van de objecten. Na oplevering 
van het depot moet het overigens eerst nog een halfjaar drogen, 
voordat de omstandigheden optimaal zijn om de kunst te 
kunnen herbergen.

In totaal telt het depot van Boijmans maar liefst vijf 
klimaatzones. Elk voorzien van een speciaal klimaat, in stand 
gehouden door een uitgekiend klimaatsysteem. Afgestemd op 
kunstwerken van verschillende materialen: metaal, kunststof, 
organisch/anorganisch, fotografie zwart/wit en fotografie kleur.

Om het klimaat nog beter te kunnen beheersen is tot slot de 
toegankelijkheid beperkt: per depot mag een bezoek maximaal 
elf minuten duren en mogen er maximaal vijftien personen per 
uur naar binnen. Ieder persoon geeft namelijk een verstoring in 
de warmte- en vochtbalans en dit moet tijdig kunnen worden 
hersteld door de installaties.

BEVEILIGING
Besloten is om het depot publiek toegankelijk te maken. 
Prachtig, maar dit betekende ook een extra uitdaging met 
het oog op de beveiliging. Vooral op de plaatsen waar diverse 
openingen in de betonconstructie waren voorzien. Van de 
diverse grote deuren, tot en met het dakluik aan toe. Waar de 
gevel gesloten is, biedt de betonconstructie de beoogde hoge 
weerstandklasse voor inbraakwerendheid. De beveiliging van de 
verschillende openingen is gewaarborgd met diverse innovatieve 
elektronische apparatuur, in combinatie met regels op 
organisatorisch vlak. Daarbij komt dat een aantal depotruimten 
wordt verhuurd aan particulieren, wat nog eens specifieke 
aandacht gevergd heeft.

10.

9.
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NATUURLIJK BETON
Sculp[IT] | De vorm van deze villa 
contrasteert met de weelderige 
begroeiing er omheen. Door kleur 
en de ingegoten houtstructuur van de 
geprefabriceerde, betonnen gevel 
vervaagt de grens tussen binnen en 
buiten.

ESTHETIEK VAN TOEVALLIGHEID
Hilberinkbosch architecten | Met 
eigen materiaal en oude technieken 
is een nieuwe schuur gebouwd. Het 
beton ‘aardt’ het gebouw en tilt de 
houten constructie boven de vochtige 
grond.

DIEPE BUIGING
Steven Holl Architects | 
Dubbelgekromde gevels en wanden 
van ‘gekreukeld’ beton, sieren de in 
het werk gestorte uitbreiding van het 
Kennedy Center in Washington DC.

LEVEN VASTGEZET IN MATERIAAL 
EN VORM
Neutelings Riedijk Architecten | 
Voor de uitbreiding van Naturalis 
waren duurzaam materiaalgebruik 
en inspiratie uit de natuur de 
ontwerpuitgangspunten.

SOLIDE OASE VOOR DE 
EEUWIGHEID
KAAN Architecten | Met een bijzon-
der palet aan betontoepassingen, 
tinten en afwerkingen is Crematorium 
Siesegem een robuuste plek voor de 
eeuwigheid.

MEANDERENDE MUZE
Barcode Architects | Met zijn opvallende 
antracieten betonnen schil met spierwitte 
balkons is The Muse een van de nieuwste 
blikvangers van Rotterdam.

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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THEMATHEMA

Beton ondersteunt biodiversiteitBeton ondersteunt biodiversiteit

De omvang van het oppervlak van het bebouwde gebied 
in Nederland is enorm toegenomen en ook in de komende 
periode zal er, vooral door in te zetten op verdichting, fors 
meer gebouwd gaan worden. Natuur beperkt zich niet tot de 
beschermde natuurgebieden. Ook daarbuiten komen in het 
wild levende soorten dieren en planten voor. De verdichting 
kan hand in hand gaan met het versterken van de natuur en het 
vergroten van de biodiversiteit in bebouwde gebieden.

“Bebouwd gebied is belangrijk voor wonen en werken. Bebouwd 
gebied bestaat uit huizen, winkels en kantoren en gebieden die 
gebruikt worden voor verkeer en bouwterreinen. Deze nemen meer 
en meer oppervlakte in beslag en vooral agrarisch terrein wordt 
getransformeerd naar bebouwd gebied. Het omzetten van open en 
groene gebieden naar bebouwd gebied is een brede maat voor de druk 
op ecosystemen en de biodiversiteit.”
(Bron: CBS)

1.

2.

1. De Vlotwateringbrug in Monster naar een ontwerp van NEXT 
architects is een architectonisch landschappelijk element met als 
extra functie huisvesting voor vleermuizen. De onderkant van het 
brugdek bestaat uit betonnen lamellen die onderdak bieden aan de 
vleermuizen uit het gebied.
2. Nestkaststenen van beton kunnen worden opgenomen in de 
gevel van bestaande gebouwen of bij nieuwbouw. Ook zijn meer 
geïntegreerde oplossingen denkbaar.
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NATUURINCLUSIEF BOUWEN
Projecten die natuurinclusief zijn, kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit en versterken de 
kwaliteit van de directe leefomgeving van de eindgebruikers 
van de gebouwen. Door verbeterde bouwtechnieken ontstaat er 
minder toevallig ruimte voor spontane groei of schuilplaatsen 
voor dieren. Daarom is het nodig om de natuur bewust een plek 
te geven in nieuwbouw, renovaties en transformaties.

Hoewel dit een heldere definitie lijkt te zijn, kan de praktijk toch 
weerbarstig zijn omdat natuurinclusief bouwen vele vormen 
kent. Van het inbouwen van een nestgelegenheid in een muur 
of dak tot het ontwerp van een wijk met grotere of kleinere 
groenstructuren en ecoducten.

Voor het ontwikkelen van hoogwaardige stadsnatuur moet er 
systeemgericht gedacht worden. Natuur bestaat uit een complex 
systeem. Ecologische maatregelen functioneren alleen binnen 
een samenhangend netwerk. Eén enkel gebouw of project 
kan wellicht niet alle functies van een volwaardig ecosysteem 
leveren. Daarom is het van belang om over de grenzen van het 
eigen project heen te kijken en aan te sluiten bij ecologische 
structuren op gebiedsniveau.

DUBBELFUNCTIE
Levende gebouwen die huisvesting bieden aan verschillende 

soorten planten en dieren dragen ook bij aan oplossingen 
voor de klimaatopgave. Groene (en blauwe) daken spelen een 
rol bij het tegengaan van wateroverlast doordat het dak water 
vasthoudt. Bij een zware bui loopt het water alsnog door, maar 
dan wel later, zodat het riool de hoeveelheid water beter aan 
kan.

Planten aan gevels en daken bieden ruimte voor ontspanning 
en recreatie en spelen een rol in het tegengaan van hittestress. 
Door het leveren van dergelijke ecosysteemdiensten is de 
maatschappelijke waarde van groen in de stad erg groot.

3.

3. Niet-bladverliezende planten beschermen een gebouw tegen 
slagregens en houden de muren van gebouwen droog.
4. Groene kademuren met bijzondere muurflora dragen bij aan de 
lokale biodiversiteit.
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Wethouder Marloes Borsboom (gemeente Rijswijk) laat weten 
dat een groendak veel voordelen oplevert voor haar gemeente: 
“Een groendak zorgt voor betere warmtewering en isolatie, de 
levensduur van het dak wordt verhoogd en het draagt bij aan 
de biodiversiteit.” En Rijswijk is niet de enige gemeente die een 
focus heeft op natuurinclusief bouwen, dat blijkt uit de Green 
Deal 1.000 hectare stedelijk groen. Zo heeft de gemeente Den 
Haag een puntensysteem ontwikkeld en schreef voor de test 
daarvan een prijsvraag uit. Meer daarover in Experimenteel 
Beton met MVRDV op blz 48.

5.

6.

5. Met het Buginn Bijenhotel kunnen eenvoudig fraai vormgegeven 
muren worden gemaakt. 
6. Een oeverzwaluwwand plaats je aan open water, gericht op 
het noordoosten. De meest duurzame constructie bestaat uit een 
loodrechte betonwand van ten minste 1½ m hoog, 3 m breed en 1½ 
m diep. De ruimte achter de wand moet tot de hoogte van de wand 
worden opgevuld met lemig zand.
7. De ecologische structuur verbindt groene gebieden met elkaar en 
vergroot daarmee het leefgebied, bijvoorbeeld door faunapassages. 
Dit netwerk maakt verbinding tussen het groene netwerk binnen de 
stad en het omringende landschap. 
8. Groene alternatieven als afscheiding in de tuin.
9. Voor een integrale oplossing kan een levend gebouw worden 
gecombineerd en met waterpasserende of waterdoorlatende bestra-
ting op het maaiveld.
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GROEN EN BETON
Architecten hebben al decennia lang de wens om planten te 
laten groeien op beton. De Experimenteel Beton workshops 
– en ook de workshops met studenten van de TU’s – komen 
steeds met varianten op dat onderwerp, zie voorbeelden vanaf 
pagina 48. Maar naast het direct laten groeien van planten op 
beton, kan beton heel goed als drager voor planten en bomen 
op gebouwen of balkons worden ingezet. De levensduur van 
het beton is lang genoeg om een boom eeuwenoud te kunnen 
laten worden. De daktuinen en -terrassen op bijvoorbeeld het 
nieuwe Depot Boijmans van Beuningen (zie projectomschrijving 
vanaf pagina 7) en op het gerenoveerde appartementengebouw 
De Boel (zie projectomschrijving vanaf pagina 33) leveren niet 
alleen een fraai uitzicht, maar geven ook een stukje natuur terug 
aan de stad.

Maar één geïsoleerd groen dak in de hoogte is vaak niet 
voldoende. Het gaat ook om de (ecologische) structuur 
eromheen, of het vormen van een cascade van lager gelegen 
groen op lagere daken of balkons. Zoals dat bijvoorbeeld bij 
The Valley in Amsterdam is ontworpen. In navolging van Bosco 
Verticale in Milaan (zie projectomschrijving vanaf pagina 25) 
komen er ook in Nederland verschillende gebouwen waar 
bomen op de hoger gelegen buitenruimtes geprojecteerd zijn, 
zoals Wonderwoods in Utrecht en de Trudo Toren in Eindhoven.
Cindy Vissering

Foto 1 van Betonhuis
Foto 2, 4, 6 en 7 van gemeente Amsterdam
Foto 3 en 8 van Bia Beton
Foto 5 van Buginn.nl
Foto 9 van StruykVerwo
Foto 10 Ossip
Rendering 11 van MVRDV

10.

10. The Valley Amsterdam in aanbouw. De betonconstructie wordt 
uiteindelijk verborgen achter de spiegelende gevel en groen.
11. The Valley Amsterdam is door MVRDV ontworpen als een 
cascade van groene buitenruimte. Met parametrisch ontwerpen 
is de definitieve vorm van de gevel en de ligging van de balkons 
bepaald voor een optimale bezonning en privacy.
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SCHOONBETON
Beton is al lang niet meer het grijze 
constructiemateriaal dat schuil gaat 
achter een decoratieve huid. Het 
materiaal is als het ware kneedbaar 
in elke vorm, van ragfijne ruimtelijke 
structuur tot robuuste monoliet.

EXPERIMENTEEL BETON
Experimenteel Beton wordt ingezet 
om een brede groep ontwerpers 
in dialoog te brengen met de 
betonindustrie. Gezamenlijk 
worden de grenzen opgezocht 
van materiaalsamenstellingen, 
productieprocessen, toepassingen en 
gebruik.

TEKTONIEK THEMAUITGAVEN
Tektoniek biedt ter inspiratie speciale 
thema-uitgaven aan over projecten 
die eerder op de website verschenen: 
Casa’s en villa’s, Musea en Ont-
spannend beton

TEKTONIEK UNIVERSITY
Tektoniek, het kennisnetwerk voor 
architectuur in beton, biedt informatie 
en inspiratie voor zowel de huidige 
professional als die van morgen! 

CONCRETE DESIGN COMPETITION
De Internationale Concrete Design 
Competition voor studenten van 
opleidingen bouwkunde en civiele 
techniek is een tweejaarlijkse ideeën- 
en ontwerpprijsvraag.

TEKTONIEK HANDS-ON 
BETONWORKSHOPS 
Speciaal voor TU-studenten 
Architecture en Structural Design / 
Structural Engineering biedt Tektoniek 
betonworkshops aan waar studenten 
kennismaken met het materiaal beton.

BOSCO VERTICALE, MILAAN

TEKTONIEK
Bosco Verticale, Milaan
BOERI STUDIO, MILAAN
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2.

TORENHOGE BOMEN 

Vijf jaar na oplevering is Bosco Verticale in Milaan groener dan ooit. Het woonbos op 
hoogte, met betonnen drager, is dus beproefd. Cruciaal voor het slagen van het project was 
het vinden van een veilig constructiesysteem, geschikt voor volgroeide bomen. Het duur-
zame woonconcept van Boeri Studio reist nu de hele wereld over. Zowel in Eindhoven als 
in Utrecht zullen binnenkort ‘groene’ woontorens verrijzen (de Trudo Toren en Wonder-
woods) en in China staat zelfs een hele forest city op de planning.

Opdrachtgever Hines Italia Srl
Gebruiker Huurders
Achitect Boeri Studio
Aannemer Zh General Construction Company en Colombo Costruzioni
Constructeur  Arup
Betonleverancier Holcim
Bruto vloeroppervlak 40.000 m²
Periode ontwerp 2006
 start bouw 2009
 oplevering bouw 2014

Bosco Verticale, Milaan
BOERI STUDIO, MILAAN
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1.

Niet lang geleden werden hoogbouwplannen met zware 
plantenbakken op hoogte nog weggelachen als onrealistisch en 
te duur. Maar sinds 2014 staat in de Italiaanse stad Milaan, aan 
de rand van de Isola-wijk, de fysieke vertaling van een verticaal 
bos. Sindsdien is het draagvlak voor dit soort plannen enorm 
gegroeid. De twee woontorens herbergen ongeveer 800 bomen, 
4.500 struiken en 15.000 planten, zorgvuldig afgestemd op de 
bezonning en de windbelasting van de gevels.
 
GROEN INBREIDEN
Het project is bedoeld als een verticale verdichting van 
de natuur binnen de stad. Het voldoet aan de vraag naar 
meer woningen, zonder de noodzaak om het bebouwde 
grondoppervlak uit te breiden. De begroeiing van het verticale 

bos draagt bij aan de opbouw van een microklimaat dat CO2 en 
stofdeeltjes absorbeert en zuurstof produceert. Een aantal 
‘verticale bossen’ in de stad zouden samen een netwerk van 
groen kunnen vormen tussen de belangrijkste parken van de 
stad en de biodiversiteit vergroten.

BOMENBERAAD
Aan de bouw van Bosco Verticale in Milaan is een uitgebreide 
studie voorafgegaan naar ecosystemen van bomen. Een 
selectieproces van wel twee jaar ging vooraf aan de definitieve 
keuze voor de juiste planten- en boomsoorten. Daarin is getest 
welke bomen het meest geschikt zijn om te groeien in potten 
aan de rand van balkons in een hoge toren. De studie is verricht 
in nauwe samenwerking met een groep botanisch experts. 
De gekozen planten en bomen zijn vervolgens gekweekt 
onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de condities 
op de balkons. Zodoende is de overgang naar de definitieve 
standplaats zo klein mogelijk gemaakt.

1. Een woongebouw dat eruit ziet als een gestapeld bos 
2. Groene buitenruimte op hoogte
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COMPLEX FUNDAMENT
Het plan bestaat uit de twee woontorens, een lager 
wooncomplex en een kantoorgebouw. De constructie van beide 
torens bestaat volledig uit in situ beton en is opgebouwd uit een 
stabiliteitskern en recht boven elkaar geplaatste kolommen in 
de gevel. Het geheel is boven twee metrotunnels gesitueerd. Een 
betonnen kelderbak van meerdere verdiepingen, opgebouwd uit 
diepwanden en vloerschijven, verbindt de gebouwen en vormt 
de fundering. Arup heeft geavanceerde oplossingen bedacht 
(o.a. een seismisch isolatiesysteem in de laagste toren) ter 
bescherming tegen geluid en trillingen door de metrotreinen. 
Op basis van desk-studies, trillingsonderzoeken en in-situ tests 
heeft het ingenieursbureau gedetailleerde analyses uitgevoerd 
van de constructie tijdens de bouw.
 
BOS IN BETON
Er zijn drie soorten beton toegepast in het project. Voor 
de diepwanden is zelfverdichtend beton gebruikt. De 
stabiliteitswanden en een deel van de kolommen in de gevel 
bestaan uit hogesterktebeton (hsb), sterkteklasse C60/75. Door 
het gebruik van hsb voor de zwaarst belaste kolommen in de 
gevel, zoals de kolommen ter plaatse van de overhoekse balkons, 
konden alle kolommen relatief slank en met gelijke dimensies 
worden uitgevoerd. De vloeren en overige constructiedelen zijn 
uitgevoerd in regulier beton. De balkons kragen 3,5 m uit ten 
opzichte van de ringbalk in de gevel. Ze zijn aangestort aan de 

3.

4. 5.

3. Zware plantenbakken op hoogte werden enkele jaren geleden nog 
weggelachen als onrealistisch en te duur 
4. BIM-model van de constructie
5. Het onderhoud gebeurt meerdere keren per jaar vanaf de balkons 
en eens per seizoen vanaf de buitenzijde in een speciale installatie.
6. Een steiger van zelfdragende stalen vakwerkliggers, bevestigd aan 
de onderliggende vloer, zijn gebruikt om de overkragende betonnen 
balkons te storten
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vloer en lopen zonder koudebrugonderbreking door van binnen 
naar buiten, zoals gebruikelijk in Milaan met een gunstig 
gematigd klimaat.
De vloervelden grenzend aan de overkragingen zijn in het 
werk nagespannen met een ongebonden naspansysteem. 
Zodoende is de diepte van de elementen geoptimaliseerd 
en is de doorbuiging onder de potten te beheersen. Steigers 

van zelfdragende stalen vakwerkliggers, bevestigd aan 
de onderliggende vloer, zijn gebruikt om de uitkragende 
betonnen balkons te storten. De balkonvloer is gelaagd. De 
betonnen vloerplaat is bedekt met een waterdichte folie op een 
isolatielaag. Daarop staat een lichtgewicht dekvloer van grijze 
keramische tegels (RAL 7040) van 60 bij 60 cm.

VEILIG PLANTEN
De betonnen plantenbakken in de balkons zijn voorzien van een 
waterdichte folie en bevatten een driedubbel veiligheidssysteem. 
Het eerste deel bestaat uit een stalen frame bevestigd aan het 
betonnen balkon. Ten tweede hebben alle bomen elastische 
banden die de kluit verbinden met het stalen frame. De derde 
beveiliging is alleen nodig bij de bomen op de meest kritische 
posities qua windbelasting, zoals op overhoekse balkons. Een 
stalen kabel is bevestigd om de stam net onder de kroon van de 
boom en is gezekerd aan het balkon erboven.

6.
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7.

UITWAAIEN
Om de juiste veiligheidsmaatregelen te bepalen, zijn de 
ontwerpen voor het veiligheidssysteem uitvoerig getest. 
Eerst zijn de krachten op schaalfiguren van bomen in een 
1:100 maquette geëvalueerd in de windtunnelfaciliteit van de 
universiteit Politecnico di Milano. Daarna is de weerstand tegen 
de extreme windbelasting geverifieerd met tests op echte bomen 
in de open-flow facility van de Florida International University. 
Alle bomen zijn in een boomkwekerij geplant, een jaar voor de 
verwachte datum van de verhuizing naar het gebouw. Ze zijn 
na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden geïnstalleerd met 
een hijskaan.

DUURZAAM IRRIGEREN
Het onderhoud van de begroeiing en het irrigatiesysteem is 
centraal geregeld vanuit de verhuurder. Om het verbruik van 
water tot een minimum te beperken wordt hiervoor een mix 
van grondwater, regenwater en ‘grijs’ water gebruikt. Het 
grondwater wordt via putten aan de ondergrond onttrokken 
en wordt ook gebruikt voor het verwarmings- en koelsysteem. 
Vervolgens wordt het via de herinjectie-putten weer in de 
ondergrond gebracht. Het grijze water bestaat uit gebruikt 
water van de huurders, dat is gereinigd met een zuiveraar. 
Dit water wordt opgevangen in twee containers in de kelder. 
Dankzij een controlesysteem en de sensoren in de potten is 
autonome irrigatie mogelijk. Heldhaftige hoveniers verzorgen 
de balkontuinen met behulp van klimuitrusting.
Barbara Heijl

Titelfoto en foto 2 van Giovanni Nardi i.o.v. Boeri Studio
Foto 1 van Dimitar Harizanov i.o.v. Boeri Studio
Foto’s 3 en 8 van Laura Cionci i.o.v. Boeri Studio
Tekening 5 van Boeri Studio
Foto 6 van Peri
Renderings 4 en 7 van Arup

7. De plantenbakken in de balkons bevatten een driedubbel 
veiligheidssysteem
8. Het onderhoud vanaf de buitenzijde wordt door een speciaal 
hoveniersbedrijf uitgevoerd
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ARAMETRISCHE RELIËFSTRUCTUUR
Neutelings Riedijk Architecten 
| De gestapelde lagen van de 
museumzalen van Naturalis worden 
onderbroken door banden van witte 
betonpanelen met een doorlopend 
driedimensionale reliëfstructuur. 

ZWARTER DAN ZWART BETON
Architecten van verschillende 
stromingen en tijden houden van de 
kleur zwart en van schoonbeton. De 
combinatie levert een wens voor zwart 
beton. En dat is nog niet zo makkelijk 
om te maken.

ESTHETISCHE ZOEKTOCHT 
UITVOERING WARMBETON
Rink Tilanus architecten | 
Toepassing van glasschuimkorrels 
als toeslagmateriaal warmbeton in 
het regiokantoor Natuurmonumenten 
Zierikzee.

BEWERKT BETONOPPERVLAK
Naast de structuur en textuur die 
door mallen op het betonoppervlak 
overgedragen kunnen worden, is 
het ook mogelijk om een textuur aan 
te brengen door bewerking van het 
oppervlak.

ONTWERPASPECTEN IN HET WERK 
GESTORT SCHOONBETON
Het uiterlijk van in het werk gestort beton 
is afhankelijk van betonsamenstelling, be-
kisting en uitvoering. Het moet in één keer 
goed, iedereen moet dus precies weten 
wat de bedoeling is van de ontwerper.

MODEL-WERKPLAN 
SCHOONBETON
In CUR100 wordt aanbevolen om 
een werkplan schoonbeton op te 
stellen. Betonhuis Cement heeft  een 
model-werkplan opgezet, dat gratis te 
downloaden is.

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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TEKTONIEK
Woon-werkgebouw De Boel, Amsterdam
HANS VAN HEESWIJK ARCHITECTEN, AMSTERDAM
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BETONNEN KATHEDRAAL MET DAKTUIN

Hoe kale betonnen kolommen de uitstraling van een gebouw ook figuurlijk kunnen verster-
ken, bewijst De Boel. Wanneer je dit gewilde Amsterdamse woon-werkgebouw binnengaat, 
springt het imposante betonnen gebouwskelet direct in het oog. Waar je ook niet omheen 
kunt is de 700 m2 grote, gezamenlijke daktuin. Deze werd mogelijk door een versterkte 
betonnen druklaag toe te voegen aan de dakconstructie.

Opdrachtgever Vesteda, Amsterdam
Architect  Hans van Heeswijk architecten, Amsterdam  

Projectarchitect Dick de Gunst en Stephanie Haumann
Constructeur Van Rossum, Amsterdam
Adviseur installaties Huygen Installatie Advies, Amsterdam
Aannemer Bouwbedrijf Van Der Leij, Amsterdam
Landschapsarchitect Beplantingsontwerp Karres + Brands, Aanleg daktuin De Dakdokters
Totaal vloeroppervlak  20.780 m²
Periode Start bouw juni 2015
 Oplevering september 2017

Woon-werkgebouw De Boel, Amsterdam
HANS VAN HEESWIJK ARCHITECTEN, AMSTERDAM

1. De imposante betonnen 
kolommen geven De Boel 
een stoere uitstraling. In de 
kolommen zijn de oranje 
bekistingslatjes nog zichtbaar.
2. De bull op de kopgevel
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De Boel is een appartementengebouw aan de gelijknamige 
Boelelaan. Oorspronkelijk gebouwd in 1967 aan de rand van 
de nieuwe Amsterdamse uitbreidingswijk Buitenveldert, en 
in 2016 grondig getransformeerd door Hans van Heeswijk 
architecten. Nu grenst het tevens aan de dynamische Zuidas van 
de hoofdstad. Een gegeven waar de Deense kunstenaar Victor 
Ash naar knipoogt, met zijn afbeelding van een zwarte stier op 
de kopgevel: ‘Black Bull’ is een term voor economische groei.

Voor de transformatie van de Boel is het concept ‘Share 
and Create’ ontwikkeld. Zo zijn 154 compacte, betaalbare 
woningen voor starters gerealiseerd en gecombineerd met 
hoogwaardige gedeelde voorzieningen. Op de eerste verdieping 
heeft opdrachtgever Vesteda haar hoofdkantoor gevestigd. 
Uitgangspunten bij de transformatie waren energietransitie (het 
gebouw moest flink zuiniger worden), uitstraling (aantrekkelijk 
maken voor nieuwe doelgroep), plus het opwaarderen van de 
functionaliteit. 

1.

2.
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Het resultaat van de transformatie mag er zijn: De Boel 
is een gewilde woon- en werkplek. Een succes dat volgens 
projectarchitect Dick de Gunst (tegenwoordig werkzaam bij 
DP6 architectuurstudio), direct voortvloeit uit de integrale wijze 
waarop het ontwerp- en transformatieproces is ingestoken: 
“De kans dat een transformatie goed verloopt en dat je een 
kwalitatief hoogwaardig pand oplevert, wordt vele malen groter 
als je al vanuit de bouwtechnische oorsprong zorgt voor een 
gezonde basis. Vervolgens moet je je plan zo doorontwerpen, 
dat je alle functies meeneemt bij het zoeken naar slimme 
oplossingen. En dan bedoel ik ook echt alles. Van bouwtechniek 
tot en met de beplanting van het buitenterrein.” 

BETON MET POTENTIE
Voorafgaand aan de daadwerkelijke transformatie was er 
behoorlijke twijfel: gaan we het gebouw afbreken of behouden? 
Die aarzeling hing samen met de revolutionaire aanpak 
waarmee dit gebouw in 1967 verrees. De oorspronkelijke 
constructie bestaat uit baksteenmontagebouw van tien lagen, 
gecombineerd met een betonskelet met daarin superlichte 
kanaalplaatvloeren. Op zich een knap concept voor die tijd, 
maar het betekende voor het transformatieteam dat het pand 
constructief en geluidstechnisch verre van optimaal in elkaar 
zat. Bovendien was het pand inmiddels verloederd. 
Toch zag de architect direct potentie, en raadde aan het pand 
eerst maar eens geheel te strippen. Een maagdelijk casco geeft 

immers beter zicht op wat je daar eventueel mee zou willen. 
Dat pakte goed uit. In het pand, dat voorheen bekendstond als 
‘kruip-door-sluip-door’ vol bedompte gangen, kwam volgens 
De Gunst een ‘betonnen kathedraal’ tevoorschijn: een stoer 
schouwspel van betonnen pilaren, inclusief oorspronkelijke 
oranje bekistingslatjes, en opvallende betontrappen. Vervolgens 
was ook de opdrachtgever overtuigd: de bijna maagdelijke, 
onaangetaste betonnen kern moest zichtbaar blijven, net 
als veel van de leidingen die bij het strippen tevoorschijn 
kwamen. Vanwege de robuuste look, maar ook met het oog op 
gemakkelijker onderhoud en beheer. 

Voor een nieuwe uitstraling van De Boel is gezocht naar 
ingrepen om het gebouw weer uitnodigend te maken. De 
betonnen liftschachten zijn voorzien van de gebouwnaam 
‘De Boel’ en tonen zich als rustige donkere bakens, terwijl 
de entreehallen en trappenhuizen met hun felle kleuren 
opvallen en goed zichtbaar zijn. De gesloten kantoorgevels 
op de eerste verdieping zijn vervangen door volglazen gevels 
over de hele lengte van het gebouw. Daardoor is een soort 
grote etalage ontstaan, en oogt het pand nu heel transparant. 
De eerder zo gesloten garageboxen op de begane grond zijn 
bovendien voorzien van glazen deuren en geschilderd in felle 
kleuren. De boxen kunnen flexibel gebruikt worden door 
ondernemers: als pop-up stores, maar ook als garages voor 
elektrische auto’s.

3.

3. Het dakterras met uitzicht op hoogbouw kantoorpanden en de 
boomtoppen van naastliggende woonwijk.
4. Het oorspronkelijke pand: een typische jaren 60 galerijflat.
5. De renovatie heeft de Boel weer een eigentijds uiterlijk 
gegeven.
6. De daktuin is gepositioneerd tussen de twee trappenhuizen. 
Aan de uiteindes zijn extra appartementen gerealiseerd.
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GEWAPEND POLDERDAK
Qua draagconstructie is er in de hoofdopzet van het pand niet 
veel gewijzigd. Behalve in verband met de nieuw aangelegde 
daktuin, die dient als ontmoetingsplek voor bewoners en 
medewerkers van Vesteda. Ook het oorspronkelijke dak was 
afgedicht met zeer dunne kanaalplaten. In nauw overleg 
met constructeur Van Rossum werd besloten de bestaande 
constructie te verstevigen, in plaats van een nieuwe stalen 
constructie over de bestaande constructie aan te brengen, wat 
bij andere projecten nogal eens gebeurt.

De berekeningen resulteerden in het voorstel voor een 
versterkte druklaag van gewapend beton. Nadat de 
oorspronkelijke dakbedekking was verwijderd, is deze laag door 
de bouwkundig aannemer aangebracht, samen met isolerende 
korrels. Daar bovenop kwam een laag drukvaste isolatie, plus 
een nieuwe waterkerende laag. 

GROENE WATERBUFFER
Op de waterkerende laag is vervolgens door de Dakdokters een 
zogeheten polderdak gemonteerd: een waterbuffersysteem 
van plastic kratten, waarmee 50.000 liter water gebufferd kan 
worden. Het water wordt gebruikt voor de irrigatie van de 
beplanting en zorgt voor minder druk op de riolering. Zo is 
het groene dak niet alleen een unieke ontmoetingsplek voor 
bewoners en medewerkers met rondom een fraai uitzicht, maar 
geeft het tevens een stukje natuur terug aan de stad. 
Het ontwerp van de daktuin op De Boel komt van 
landschapsarchitect Karres en Brands. 

5.4.

6.
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De projectarchitecten wilden een dak met leefkwaliteit 
realiseren, met daarin hoog en gevarieerd groen. Een 
natuurinclusief ontwerp, waarbij kleur en geur variëren al 
naar gelang het seizoen. Een dak dus, dat veel verdergaat 
dan een mos-sedum dak. Liefst ook met grotere planten en 
zelfs heesters. Dat bracht echter direct een volgend vraagstuk 
mee, want hoe groter de planten, hoe meer ruimte zij nodig 
hebben om te wortelen en hoe meer vegetatie en dus gewicht 
ze meebrengen. De oplossing is gevonden door de hoogste 
beplanting en dikste grondlagen boven de bouwmuren te 
situeren. 

DOORDACHTE DETAILS
Bij een geïntegreerd ontwerp moet je volgens De Gunst 
‘doordenken tot in de puntjes’. Dat zie je terug in diverse 
uitgekiende details van De Boel. Zo kun je in de daktuin niet 
om de extra lange pijpen voor rookgasafvoer van de wtw-
installatie heen. Een andere inventieve oplossing is de extra 
hoge behuizing van de uitgang van de ventilatie. Deze is bewust 
op barhoogte gemaakt: 1,20 m hoog, zodat je daar lekker op 
kunt leunen.

De daktuin wordt inmiddels regelmatig bezocht door de 
flatbewoners. Het bewijs dat hij voldoet aan het gestelde doel: 
de sociale interactie bevorderen. Galerijflats zijn meestal heel 
anoniem. Iedereen leeft in zijn eigen cel en deelt alleen dezelfde 
voordeur naar buiten. Met de daktuin heeft de architect 
gezorgd voor een heel mooie informele plek, waarin de synergie 
kan ontstaan tussen bewoners onderling. Wel zodanig dat je 
voldoende ruimte en privacy kan hebben. 
Foka Kempenaar

Titelfoto en foto’s 1, 2, 5 en 7 van Betonhuis 
Foto’s 3 en 4 en tekening 6 van Hans van Heeswijk architecten

7.

7. Het dak is voorzien van diverse lagen. De Gunst: “Een soort 
‘Big Mac’-pakket, dat er samen met de bestaande constructie voor 
zorgt dat de vloer voor de daktuin sterk genoeg is.”
8. Vergroten biodiversiteit en leefbaarheid op hoogte.
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WORKSHOP BUOYCRETE
Buoycrete bestaat uit een betonmeng-
sel dat onder water aangebracht 
kan worden. Omdat het soortelijke 
gewicht van het beton gelijk is aan 
water, blijft het hangen waar je 
het aanbrengt. Creatieve geesten 
bedachten wat we met dit innovatieve 
materiaal willen.

SEMINAR LIGHT CONCRETENESS
In het seminar Light Concreteness 
gingen we op zoek naar projecten 
waarbij de massieve vorm een dui-
delijk contrast vormt met het daglicht. 
Bijna alsof we in een kijkdoos staan.

CONCRETE DESIGN COMPETITION
Form-Works is het thema van de 
Concrete Design Competition van 
2019-2020 voor studenten van ar-
chitectuur, constructie en bouwkunde 
opleidingen. 

3D-PRINTEN EN PARAMETRISCH 
ONTWERPEN
Parametrisch ontwerpen, een handig 
ontwerphulpmiddel voor gebouwen 
en objecten die ook digitaal geprodu-
ceerd worden, zoals het printen met 
beton. 

EXPERIMENTEEL BETON
De Gevelbeurs is het jaarlijks podium 
voor de presentatie van Experimen-
teel Beton. De prototypes trekken de 
nodige aandacht.

SEMINARS
Tijdens seminars presenteren 
internationale architecten hun 
ervaringen met beton in verschillende 
omgevingen.

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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Issa Megaron, Vis, Kroatië
PROARH, ZAGREB

INGEBED IN NATUUR

De villa Issa Megaron is gelegen op het eiland Vis, 80 km voor de kust van Kroatië in de 
Adriatische Zee. Vanuit historische verwijzingen is de omgeving van deze villa vormgegeven, 
zonder de typologie letterlijk na te bootsen. De betonnen banden liggen in het landschap 
als typisch mediterrane stenen wallen die de grond in terrassen vasthoudt. De terrassen 
zorgen voor bruikbaar oppervlak, voor begroeiing, maar ook voor wonen en spelen. Elke 
laag heeft een eigen functie, van zwembad, loungeterras tot binnenruimtes. De villa zelf ligt, 
beschermd als een prehistorische grot, ingebed in de helling.

Projectgegevens Issa Megaron, Vis, Kroatië
Opdrachtgever Particulier 
Architect  PROARH, Davor Mateković; 
Ontwerpteam  Vedrana Jančić, Bojana Benić
Constructeur  Radionica Statike, Zagreb 
Aannemer  Griža, Blato 
Detaillering, bouwfysisch en 
energieontwerp  University of Zagreb, Faculty of Architecture, Assist. Prof. Mateo Bilus
Bruto vloeroppervlak  485 m2

Kosten  € 540 000 
Oplevering  december 2016
  

1. De grote leefruimte op de 
begane grond loopt door in het 
terras met zwembad
2. De ruimte tussen de 
muren is gevuld met lokaal 
grondmateriaal, hierop kan de 
inheemse beplanting weelderig 
gaan groeien
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2.

1.

Villa Issa Megaron is bedoeld als tijdelijk privéverblijf voor een 
hele familie, voorzien van alle gemakken. Vanuit de lounge 
keuken met brede glazen schuifwand loop je via een brede trap 
vloeiend via het terras richting het lager gelegen zwembad. Het 
zwembad ligt zonder reling tot aan de rand van het terras, waar 
zich een vrij uitzicht over de helling naar beneden ontvouwt.

EEUWENOUDE KLIMAATTECHNIEKEN
Het ontwerp is gebaseerd op het principe van het Megaron huis 
van Socrates, ook wel het eerste passiefhuis genoemd. Als een 
grot op de zuidelijke helling staat de villa open naar het zuiden 
en wordt beschermd door de grond aan de noordkant. Het 
Megaron-principe in de Griekse architectuur stond bovendien 
voor een centrale, langgerekte ruimte die met natuurlijke 
ventilatie een goed binnenklimaat had. Kleinere (dienst)ruimtes 
zijn om de grotere middenruimte heen gepositioneerd. 
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3.

Het middelste gedeelte van de langwerpige plattegrond is 
opengewerkt, hier bevinden zich de leefruimtes met breed 
uitzicht over het landschap. In de vleugels, die meer ingebed 
zijn in het landschap, bevinden zich de ondersteunende ruimtes 
en de zeven slaapkamers met en-suite badkamers en soms een 
kleine werkruimte.

ZELFVOORZIENEND
De villa is volledig zelfvoorzienend gebouwd en energieneutraal, 
omdat er geen voorzieningen beschikbaar waren. De gematigde 
regenval wordt opgevangen in reservoirs en door filtratie 
geschikt gemaakt als drink- en zwemwater. Om het water 
te verwarmen wordt het  langs zonnecollectoren gevoerd. 
Zonnepanelen zorgen voor de energie. De grote overstekken 
zorgen ervoor dat de zon in de zomer geweerd wordt en er in 

de winter onderdoor schijnt. De thermische massa zorgt voor 
een faseverschil in de warmteopbouw, waardoor er met weinig 
middelen een goed klimaat mogelijk is.

3. De villa wordt door begroeiing van het dak in het landschap 
opgenomen
4. Het concept is gebaseerd op het Megaron-huis van Socrates
5. De verschillende terrassen (niveaus) hebben hun eigen functie
6. 7. De constructieve wanden zijn niet afgewerkt, alleen de 
centerpengaten zijn opgevuld met een betonprop.
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SUMMER

WINTER

STONE DRYWALL

WIND

SOCRATE'S MEGARONCAVE

10 25 0

+3.90

+0.08

-3.75-3.75

-4.95

-6.70

+1.50

+0.33

4.

5.

Koude lucht wordt aangetrokken vanonder de schaduw van de 
nabije olijfbomen, of de lucht wordt over het gefilterde water 
of zwemwater aangevoerd. Dit is het effect van adiabatische 
koeling, ook wel verdampingskoeling genoemd, het is koeling 
door het verdampen van water. De verdampingsenergie wordt 
onttrokken aan de lucht met als gevolg dat de lucht afkoelt. Het 
is een eeuwenoude techniek die al door de oude Egyptenaren 
werd toegepast.

LOKAAL BESCHIKBARE GRONDSTOFFEN
De toevoer van materialen en machines op het eiland Vis is 
beperkt, omdat de bouwlocatie niet was aangesloten op de 
lokale wegen van het eiland. Er is daarom zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de beschikbare grondstoffen op de locatie 
zelf. 
De draagstructuur van de villa is van ter plaatse gestort, 
gewapend beton, sterkte C20/25. Beton is een makkelijk 
toegankelijk materiaal op afgelegen plaatsen, het gebruikte 

7.6.
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1 TERRACE 1 12 BATHROOM 4
2 LIVING ROOM 13 BEDROOM 5
3 BEDROOM 1 14 BATHROOM 5
4 BATHROOM 1 15 BEDROOM 6
5 BEDROOM 2 16 OFFICE 2
6 BATHROOM 2 17 WARDROBE 2
7 BEDROOM 3 18 BATHROOM 6
8 OFFICE 1 19 STORAGE 1
9 WARDROBE 1 20 STORAGE 2
10 BATHROOM 3 21 GREEN ROOF
11 BEDROOM 4

8.

9.
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10.

zand en grind komt immers van het eiland zelf en er is geen 
groot/bijzonder materieel nodig. Dit is overal in het afgelegen 
mediterrane gebied een goede, duurzame manier van bouwen.
Voor de gevel is steen uit de omgeving gebruikt. Deze keien 
komen vooral van de oudere, niet meer functionele muren in 
het landschap van de locatie, die vervangen zijn door de nieuwe 
wanden.
Doordat de gebruikte materialen voortkomen uit de directe 
omgeving, is de robuustheid van het ontwerp groot. Het 
onderhoud aan deze materialen is gering en zij voegen zich 
naadloos in het beeld van de omgeving.

Het interieur is om dezelfde redenen bewust sober gehouden. 
Er is geen afwerking van de constructieve wanden, alleen de 
centerpengaten zijn opgevuld met een betonprop.

GROEN RONDOM
De grond is opnieuw gerangschikt in de terrassen aan beide 
zijden van de toegangsweg, en boven op het dak als begroeid 

dak. Als substraat is de lokale grond met vooral heel veel 
steenslag toegepast
Het grondpakket op de betonconstructie is 18 tot 20 cm dik. 
Voor  mediterrane planten die zeer ondiep wortelen is dit dik 
genoeg om op te groeien. Als straks de inheemse plantensoorten 
het terrein weer in gaan nemen, zal de villa geheel in het groen 
zijn opgenomen.
Cindy Vissering

Foto’s van Damir Fabijanić
Tekeningen van PROARH

8. De villa is volledig zelfvoorzienend en energieneutraal
9. Plattegrond 1e verdieping met in het midden de woonkamer en in 
de zijvleugels de kleinere ruimtes.
10. De centrale ruimte heeft aan beide zijden ruim zicht op het 
omringende landschap
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1.

2.1. 3.

THEMATHEMA

Voedingsbodem voor groenere wereldVoedingsbodem voor groenere wereld

Hittestress, wateroverlast, een verlies aan biodiversiteit: 
problemen waar natuurinclusief bouwen een oplossing 
voor biedt. Geen wonder dat opdrachtgevers dit steeds 
vaker meenemen in hun programma van eisen. Maar 
hoe transformeer je de versteende omgeving naar een 
natuurinclusieve wereld? En welke rol kan beton hierbij 
spelen? DP6 architectuurstudio uit Delft zoekt in haar 
ontwerpen naar mogelijkheden, zoals voor Witte Anna in 
Den Haag. En samen met Experimenteel Beton ontwikkelde 
DP6 acht samples waarin beton als bouwmateriaal een 
voedingsbodem en verblijfsplek kan zijn voor dieren, bomen 
en planten.

WITTE ANNA
Witte Anna, in de volksmond ook wel de keukenrol genoemd, 
staat aan het Prins Bernhardviaduct in Den Haag, op het 
knooppunt van stedelijke elementen. Het staat dichtbij het 
spoor, midden in een versteende omgeving. DP6 ontwierp, als 
studie naar natuurinclusief bouwen, een revitaliseringsplan 
voor het flatgebouw met sociale huurwoningen, als groen 

baken tussen kantoorkolossen. Het bureau maakte het 
ontwerp naar aanleiding van een vraag vanuit gemeente Den 
Haag. “De gemeente heeft een puntensysteem ontwikkeld 
voor natuurinclusief bouwen,” aldus Dick de Gunst, architect-
partner van DP6. “Ze wilden dit puntensysteem graag testen 
met een aantal ontwerpbureaus. Daarbij ging men vooral uit 
van een ontwerp voor nieuwbouw. DP6 stelde voor om ook 
naar de bestaande bouw te kijken, want met alleen normen 
voor nieuwbouw doe je niets met de bebouwing die er staat. 
We wilden graag onderzoeken of we een bestaand gebouw, dat 
nurks en hard overkomt, natuurinclusiever en zachter zouden 
kunnen maken.”

WITTE ANNA NATUURINCLUSIEF
Als testcase koos DP6 Witte Anna. Ze maakten een ontwerp 
waarbij elke woning een balkon krijgt met tuin, waarop 
verschillende boom- en plantsoorten kunnen groeien. 
De balkons in het ontwerp zijn voorzien van nestkasten 
voor huismus, gierzwaluw en dwergvleermuis. Vanwege 
de seriematigheid van de balkons, deze kunnen worden 
uitgevoerd in ultrahogesterktebeton. De balkons kunnen 
daardoor, ondanks het gewicht van het ‘tuinpakket’, relatief 
dun en licht zijn en worden opgehangen aan de (dragende) 
woning scheidende wanden. De balkons verschuiven per 
laag één raambreedte, zodat er een spiraalvormige beweging 

rondom de toren ontstaat en de bomen de ruimte hebben om 
te groeien. 

PRACHTIGE GROENE ONTMOETINGSPLEK
Een geslaagd voorbeeld van het vergroenen van een bestaand 
gebouw. Witte Anna krijgt voorlopig echter geen groene make-
over, maar in Amsterdam lukte het wel om een bestaand pand 
natuurinclusief te maken. De Gunst:  “Daar is op De Boel, een 
bestaand appartementengebouw, een daktuin gecreëerd. Een 
prachtige groene ontmoetingsplek voor bewoners die tevens 
een bergingssysteem vormt voor hemelwater. Vanwege de 
verstening van de Zuidas was daar een capaciteitstekort voor de 
opvang van hemelwater. De gemeente Amsterdam was positief 
over de waterbergingscapaciteit van onze daktuin en stelde 
een subsidie beschikbaar. Die maakte de realisatie uiteindelijk 
mogelijk. Overigens hoeft natuurinclusief bouwen niet eens 
zoveel te kosten, zeker als daar 154 bewoners van kunnen 
profiteren.”

EXPERIMENTEEL BETON
Kosten besparen, dat kan ook door het aanpassen van 
bestaande bouwmaterialen op zo’n manier dat ze kunnen 
dienen als voedingsbodem of leefgebied voor flora en fauna. 
Mooie voorbeelden zijn de natuurinclusieve kanaal- en 
ribcassetteplaat, twee van de acht samples die voortkwamen 

uit de samenwerking met Experimenteel Beton. Dergelijke 
eenvoudige aanpassingen kunnen architecten helpen bij het 
ontwerpen van een natuurinclusief gebouw. Het betekent echter 
wel dat men moet afstappen van de gedachte dat een  gebouw 
er ‘clean en shiny’ moet uitzien. Immers, waar normaliter juist 
getracht wordt om de sporen van de natuur op bijvoorbeeld 
een gevel te weren, wordt een verweerde en groene aanblik nu 
juist aangemoedigd. Dit vraagt om een andere mindset. Is de 
bouwwereld daar klaar voor? “De focus ligt nu vaak op een zo 
strak mogelijke uitstraling van het gebouw. Het gebouw moet 
er nieuw uitzien, terwijl dat moment waarop het gebouw echt 
nieuw is, slechts een momentopname is in de totale levensduur 
van het gebouw,” aldus de Gunst. “We zouden ons beter kunnen 
richten op het zo mooi mogelijk laten verouderen van een 
gebouw. In plaats van een doods en hard gebouw, zie ik liever 
een gebouw dat mee kleurt met de seizoenen. Dat ruimte biedt 
aan de natuur. En mensen de kans geeft, ook als ze in een flat 
wonen, om de natuur dichtbij te halen.” 

Op de volgende pagina’s worden een aantal samples nader 
toegelicht.
Naomi Heidinga

Beelden 2, 3, 5, 7, 9 van DP6 architectuurstudio Delft
Foto’s 1, 4, 6, 8 van Siebe Bakker

1. Experimenten met begroeibare oppervlaktestructuur
2. Witte Anna staat in een stenig stedelijk landschap
3. Beeld van natuurinclusieve Witte Anna
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4.

8.

6.

5.

7.

6. 7. De holle kanalen van een 
kanaalplaat worden gevuld met 
aarde en hierdoor ontstaat een 
geïntegreerde voedingsbodem. 
Gaten aan de bovenzijde zorgen 
voor een vloerveld waaruit planten 
kunnen groeien. Door ook aan de 
onderzijde ronde gaten te maken 
ontstaan holtes waar vogels 
kunnen nestelen. “Kanaalplaten 
worden meestal gebruikt als lange 
overspanningen. Door deze in 
korte lengtes te zagen, kunnen ze 
op balkons worden gelegd,” legt de 
Gunst uit.

4. 5. Bij een natuurinclusieve 
ribcassettevloer wordt de basis 
gevormd door poreus lichtgewicht 
cellenbeton. Hierop wordt 
een drukvaste vegetatielaag 
aangebracht. Aan de bovenzijde 
zijn sparingen gemaakt waaruit 
vegetatie kan groeien. De 
poreuze onderlaag zorgt voor een 
akoestische demping, maar ook 
voor sparingen waarin mossen, 
vogels en insecten kunnen 
nestelen.

8. Een ander idee is het gebruiken van gevelelementen met 
‘barsten’ of inkepingen in het beton, waarin organismen als 
mossen kunnen groeien. Ditzelfde effect kan worden behaald 
door de bovenzijde van een betonplaat poreus uit te voeren. Of 
het oppervlak van het beton grillig en poreus te vormen door 
het toepassen van grof toeslagmateriaal.



MAKING / SERAMCO WORKSHOPS BIJ DE TUDELFT TEKTONIEK 5554 TEKTONIEK MAKING / SERAMCO WORKSHOPS BIJ DE TUDELFT

THEMATHEMA

Bijdrage aan gezonde leefomgevingBijdrage aan gezonde leefomgeving

Na water is beton het meest gebruikte materiaal ter wereld. 
Het materiaal heeft daarom een significante impact op 
ons leven en op de planeet. In de praktijk wordt beton 
vaak enkel gebruikt voor zijn betrouwbaarheid als sterk 
bouwmateriaal, in producten met slechts één specifieke, 
primaire functie. De Making/SeRaMCo-workshops zijn erop 
gericht om te onderzoeken welke extra eigenschappen we aan 
betonproducten kunnen meegeven om een bijdrage te leveren 
aan het bestrijden van de klimaatcrisis en voor een gezondere 
leefomgeving. De uitkomsten van de Making-workshops 
geven duidelijk de potentie aan dat betonproducten 
veel kansen bieden voor additief meerdere duurzamere 
eigenschappen. Deze eigenschappen zouden in eerste instantie 
de directe, intrinsieke schade van het productieproces moeten 
goedmaken, maar kunnen ook bijdragen aan meer algemene 
klimaatdoelen zoals met name gesteld in de UN Sustainable 
Development Goals.
De Making-workshop, gecoördineerd door ir. Henri van 
Bennekom, is een ondersteunende activiteit van de TU Delft 
voor het internationale SeRaMCo onderzoeksproject. Het is 
een tien weken durend Mastervak dat jaarlijks wordt gegeven 

aan studenten op de faculteit Bouwkunde (Architecture and 
the Built Environment) van de TU Delft. In dit vak worden 
onderzoek en ontwerpen gecombineerd met praktische hands-
on workshops, gericht op het maken van betonnen objecten 
met specifieke, innovatieve en duurzame eigenschappen. Onder 
begeleiding van docenten, onderzoekers en professionals uit de 
industrie werken de studenten aan nieuw onderzoeksmateriaal 
en/of bouwen ze aan concepten die ze verder ontwikkelen tot 
een werkbaar prototype. 

KENNISMAKEN MET BETON
In de eerste lessen krijgen de studenten specifieke kennis 
over beton en buigen ze zich over deze ontwerpopgave. 
Daarbij vormen duurzaamheidsaspecten zoals CO2-opslag, 
biodiversiteit en energieopwekking een belangrijke leidraad 
voor het concept en het te ontwikkelen betonproduct. 
Vooronderzoek in deze onderwerpen is dus essentieel om deze 
aspecten zinnig in het ontwerp te kunnen implementeren. 
Naast traditioneel onderzoek uit bladen en publicaties is het 
uitvoeren van experimenten en praktische testen, het mixen en 
storten van beton eveneens een belangrijk leerproces voor de 

2. 3. 4. Beehave  
Terwijl de mens consumeert en steden zich blijven 
uitbreiden, verliezen dieren steeds meer leefgebied en 
worden veel soorten bestuivers, zoals solitaire bijen, in 
hun bestaan bedreigd. ‘Beehave’ is een betonnen tegel die 
is ontworpen om biodiversiteit in steden te stimuleren 
met behulp van bijen. Door middel van modulair in elkaar 
grijpende modules kunnen de tegels op elkaar gestapeld 
worden tot een bijenhotel. Door de relatief eenvoudige 
vorm kunnen de tegels in massa geproduceerd worden. 
De pockets in de tegels zijn zo ontworpen dat ze een 
verscheidenheid aan bijensoorten kunnen huisvesten en 
desgewenst gemakkelijk schoon te maken zijn.

Making Workshop
Masterstudenten van de TU-Delft faculteit Bouwkunde (Architecture and the Built Environment) kunnen jaarlijks tien 
weken lang experimenteren met beton. Ze onderzoeken duurzame en innovatieve ontwerpen waarvan ze in beton een model 
maken. De workshop wordt vanuit Tektoniek ondersteund door bureaubakker.

SeRaMCo, Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products 
Circa 4% van het Europese bouw- en sloopafval (CDW) wordt gebruikt ter vervanging van primaire grondstoffen. In 
SeRaMCo willen elf projectpartners (waaronder TU Delft) de mogelijkheden van CDW-recycling in geprefabriceerde 
producten tonen en zo het gebruik van secundaire grondstoffen in beton vergroten.

studenten. Ze ontdekken dan vaak snel de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van het materiaal, wat een belangrijke stap 
vormt in het ontwikkelen van het ontwerp. Een voorbeeld is 
het belang van het goed ontwerpen van een mal die eenvoudig 
ontkisten van het object toelaat. 

Door een serie van test-stortmomenten kunnen de studenten 
meerdere resultaten analyseren en hun ontwerpen steeds 
verder verbeteren tot een definitief model. Het vastleggen van 
de resultaten en bevindingen is essentieel voor het uiteindelijke 
product, het heeft immers gevolg op de prestatie, esthetiek en 
duurzaamheid van het ontworpen object. 

1.

2.

3.

4.



MAKING / SERAMCO WORKSHOPS BIJ DE TUDELFT TEKTONIEK 5756 TEKTONIEK MAKING / SERAMCO WORKSHOPS BIJ DE TUDELFT

5. 6. 7. Multi-façade 
Overstroomde straten en wegen zijn in veel steden al 
een enorm probleem dat alleen maar erger wordt door 
klimaatverandering. Om de riolering te ontlasten is er veel 
aandacht voor waterberging op het dak, maar de gevel kan 
hierin ook een belangrijke rol spelen. Een Multi-façade 
gevelelement kan dat water bufferen en tegelijkertijd 
door zijn begroeiing biodiversiteit, vermindering van 
luchtverontreiniging en geluidsoverlast, en het menselijk 
welzijn bevorderen. Ook hier is het achterliggende principe 
dat een betonnen object niet alleen meer geproduceerd 
wordt vanwege zijn primaire functie (in dit geval een 
gevelpaneel), maar tegelijkertijd een bijdrage levert aan 
het repareren van intrinsieke productieschade zoals 
uitstoot, afval en opwarming. Met andere woorden: 
het gevelelement krijgt meerdere functies, bovenop de 
primaire functie van ’esthetische regenjas’, om daarmee te 
helpen in onze milieu- en klimaatuitdagingen.

8. 9. 10. The anechoic sound barrier 
Een modulaire geluidsbarrière, ontworpen om eenvoudig 
te installeren en het geluid zo goed mogelijk tegen te 
houden. De unieke vorm komt voort uit het vooronderzoek 
dat de studenten hebben gedaan in anechoïsche kamers, 
die ontworpen zijn om geluid maximaal te dempen. Een 
onderzoek naar een optimale betonmix en de vorm zorgen 
er samen voor dat het geluid zo goed mogelijk wordt 
tegengehouden. Dit soort geluidswallen vormt een steeds 
belangrijker element in het leefbaar houden van onze 
woonomgeving.

11. 12. Rammed concrete
Fijne fractie is een afvalproduct uit de betonrecyclingindus-
trie dat op dit moment nog geen hoogwaardige toepassing 
kent voor beton. Als alternatief bouwprincipe kan het 
materiaal wel gebruikt worden in stampbeton, een meer 
duurzame bouwmethode die minder cement nodig heeft 
dan normaal beton, en daardoor een bijdrage kan leveren 
aan het verminderen van CO2-uitstoot. De productieme-
thode, de esthetiek van het materiaal en de mixverhoudin-
gen zijn onderzoeken die de studenten hebben behandeld 
tijdens het ontwerpen van de ‘rammed concrete brick’. 

SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN
Het toenemend belang van hergebruik van beton valt niet te 
ontkennen. We weten dat voor de productie van beton energie, 
cement, zand, aggregaten en water nodig is. Op wereldniveau 
zijn met name zand, en inmiddels ook water, lokaal een 
schaars goed. Een belangrijk aspect in het verduurzamen 
van de betonketen is het terugbrengen van oud beton in 
nieuw beton. Om deze reden wordt er al sinds 2017 binnen 
SeRaMCo, samen met internationale partners, gewerkt aan 
het toepassen van gerecycled menggranulaat uit sloopafval als 
grindvervanger in de experimenten en modellen. Maar gezien 
de urgentie op gebied van milieu, klimaat en lokale schaarste 
ligt de opgave voor studenten er tegelijkertijd in om te zoeken 
naar ‘extra eigenschappen’ voor de betonproducten. Met dit 
doel in gedachte zijn in de Making-studio inmiddels al meer 
dan zestig conceptontwerpen en prototype producten bedacht 
en gerealiseerd. Dit artikel omschrijft vier van de prototype-
producten die tijdens de workshops zijn ontwikkeld. 
Henri van Bennekom

De ontwerpen zijn ontwikkeld door meerdere groepen 
studenten en zijn eigendom van de TU Delft. 

Foto 1 van Siebe Bakker, bureaubakker
Foto’s en beelden van TU Delft
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Verschillende ontwerpen zijn door studenten ingediend 
voor de Concrete Design Competition. The anechoic sound 
barrier heeft de eerste prijs gewonnen. Multi-façade won de 
derde prijs.
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Tektoniek is het kennisnetwerk voor architectuur in beton. Via lezingen, 

projectbezoeken, workshops, expert meetings en online communicatie wordt informatie, 

inspiratie en ondersteuning geboden aan (toekomstige) architecten, constructief 

ontwerpers, bouwkundig adviseurs en producenten. Daarbij gaat het altijd om de 

relatie tussen vormgeving, constructie en maakbaarheid. Met en voor het Tektoniek-

netwerk wordt expertise uitgewisseld op het gebied van schoonbeton, constructieve 

optimalisaties, productontwikkelingen en materiaalontwikkelingen. Tektoniek is een 

initiatief van Betonhuis sector Cement. Betonhuis Cement fungeert als spil in het 

netwerk, stelt op maat gesneden communicatieprogramma’s samen en ondersteunt bij 

de invulling van Tektoniek-activiteiten.

COLOFON

Een verzameling van Tektoniek-artikelen eerder gepubliceerd op de website www.tektoniek.nl
Beeld omslag: Vila Issa Megaron, foto: Damir Fabijanic.
Opmaak: StudioFont. 
Tektoniek is een initiatief van Betonhuis Cement en wordt mede mogelijk gemaakt door haar partners Betonhuis Betonmortel 
en Betonhuis Constructief Prefab. 
Contact: Tektoniek, Zaagmolenlaan 20, 3447 GS Woerden, redactie@tektoniek.nl
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