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Zelfverdichtend of spuitbeton, ter plaatste gestort 
of prefab, strak glad of juist ruw, het zijn allemaal 
mogelijkheden voor het toepassen van schoonbeton 
in architectuur. Schoonbeton vraagt extra aandacht in 
de aanwijzingen richting de uitvoering om ervoor te 
zorgen dat het beeld dat de ontwerper voor ogen heeft 
gerealiseerd wordt. 

In deze Tektoniek-publicatie, naast een thema-
artikel over ontwerpaspecten van schoonbeton, 
projectomschrijvingen van een verzameling van 
gebouwen voor de vrijetijdsbesteding waarin beton de 
hoofdrol speelt.

Foto: Codarts Circus Arts in Fenix I, Rotterdam
fotograaf Marcel van Oostrom
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‘LEISURE IS THE TIME 

FOR DOING SOMETHING 

USEFUL’  
BENJAMIN FRANKLIN

TEKTONIEK
Restaurant Under, Noorwegen
SNØHETTA, OSLO
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Restaurant Under, Lindesnes, Noorwegen
SNØHETTA, OSLO

ONDERZEE DINER

5 m onder de zeespiegel dineren? Dat kan in Under, het eerste onderwaterrestaurant van 
Europa in Lindesnes, Noorwegen, ontworpen door architectenbureau Snøhetta. Ook voor 
maritiem onderzoek biedt het gebouw nieuwe mogelijkheden. Een waterdichte betonnen 
schaal vormt het casco. Het beton is in het werk gestort nabij de locatie en met behulp van 
een hijskraanschip naar de zeebodem gedrukt en verankerd. 

Opdrachtgever Lindesnes Havhotell (Stig Ubostad en Gaute Ubostad)
Gebruikers Restaurant Under en wetenschappelijk onderzoekers
Architect Snøhetta
Constructeur Asplan Viak AS
Aannemer BRG Entrepenør
Uitvoering beton Unicon
Totaal vloeroppervlak 495 m² bruto
Periode ontwerp Ontwerp 2016
 Start bouw 2018
 Oplevering 2019
  

1. Het gebouw fungeert naast eetgelegenheid ook als maritiem 
onderzoekscentrum. 
2.Het restaurant ligt deels verzonken in de zee langs de Noorse 
kustlijn.

STUDIE
Het gebouw staat grotendeels onder water, in een baai op bijna 
het zuidelijkste puntje van de Noorse kustlijn. Hier komen 
zeestromen vanuit het noorden en zuiden samen met een grote 
rijkheid aan biodiversiteit. Het gebouw fungeert dan ook, naast 
eetgelegenheid, als maritiem onderzoekscentrum. De buitenzijde 
van de betonnen schil is niet behandeld, zodat het oppervlak 
na verloop van tijd zal begroeien als een kunstmatig rif. Een 
panoramische raampartij in de eetzaal van restaurant Under biedt 
uitzicht over de zeebodem. Het zeeleven kan hier langdurig met 
precisie worden geobserveerd, zonder duikers. Interdisciplinaire 
onderzoekteams bestuderen mariene biologie en visgedrag met 
behulp van camera’s en andere meetinstrumenten die aan de 
buitenzijde op de gevel zijn geïnstalleerd.

GEVORMD DOOR GOLVEN
Het bouwvolume is 34 m lang en 15 m hoog en wordt door 
architectenbureau Snøhetta vergeleken met een gezonken 
periscoop. Omdat de entree 3 m boven de zeespiegel ligt en de 
eetzaal 5 m eronder, is het gehele volume ongeveer 20 graden 
gekanteld. De betonnen schaal kan grote druk en schokken in 
de branding weerstaan. De constructie is berekend op onder 
meer golfbelasting, ijskrachten, getijden, sneeuw, wind en grote 
temperatuurschommelingen in FEM-design. De golfbelasting 
was maatgevend voor de constructie. De ronde randen van het 
gebouw komen voort uit deze berekeningen. Ze zorgen ervoor 
dat de golven in twee richtingen breken.

1.

2.
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MATERIAAL
Het interieur wordt donkerder naarmate het dieper onder water 
ligt. Een thermisch verzinkte stalen brug leidt naar de entree. 
De kopgevel en de foyer zijn bekleed met Noors eikenhout. 
Van daaruit daalt een houten trap af naar een tussenverdieping 
met bar en zithoek. Daar toont een smal raam, van twee 
verdiepingen hoog, de overgang tussen lucht en water. Via 
een glasplaat in de vloer is de volle hoogte van het venster 

te overzien. De 40-persoons eetzaal en de keuken liggen één 
verdieping lager en is, op de vloer van gevlinderd beton na, 
volledig bekleed met blauwgrijze en zeegroene akoestische 
panelen bespannen met textiel. Als overgang van de houten 
bekleding naar de donkere panelen eronder, is een zone van 
roze-witte panelen gemaakt, geïnspireerd op de zonsondergang. 
Alle kleuren en materialen zijn bedoeld om maritieme 
associaties op de roepen.

MEZZANINE BAR  C-1.00m

RESTAURANT C-5.00m

ENTRANCE  C+3.00m

C +0.00m

C +10,0m

0 5 10
SECTION A

RESTAURANT

KITCHEN

BAR

ENTRANCE

RESTROOMS

AC BD

VISLICHT
Ook het lichtplan is tot in de puntjes uitgedacht en draagt 
bij aan de onderwatersfeer. In de donkere uren wordt de 
zeebodem verlicht om vissen aan te trekken tijdens het diner. 
Binnen is ledverlichting toegepast met veel aandacht voor het 
minimaliseren van de reflectie van licht in het grote raam. 380 
ledlampen zijn geïnstalleerd op de plafondpanelen en geven 
ieder een subtiele puntige lichtbundel.

UITZICHT ONDER DRUK
Under heeft twee onderwatervensters van acrylglas. Het 
hoofdvenster is 10,8 m breed, 3,43 m hoog en 0,27 m dik. 
Het kon nergens ter wereld uit één stuk worden geproduceerd. 
Daarom zijn drie delen in de fabriek aan elkaar gelast tot 
het gewenste oppervlak van 34 m². Het andere venster is 
twee verdiepingen hoog en slechts 8 cm dik. Beide vensters 
zijn geplaatst voordat het casco te water is gelaten, om het 
volume als een scheepsromp af te dichten. De glaspanelen 
zijn van buitenaf gezet, zodat de waterdruk de dichting van de 
sponningen zou bevorderen.

BETONNEN RIF
De betonnen buitenschaal is op het droge gestort op een 
ponton. Aan de onderzijde zijn ogen ingegoten ter verankering 
van het casco. Het schoonbeton boven de waterlijn is bekist met 
ruw bezaagd, Noors naaldhout. De nerven van het hout lopen 
parallel aan de betonnen schaal. Het betonoppervlak onder 
water is met betonplex uitgevoerd.
Het beton voldoet aan sterkteklasse C45/55 (fck, cube = 55 
MPa). Er is een standaard FA-cement, cement met vliegas, 
gekozen om de hydratatiewarmte van het betonmengsel te 
beperken. Ook zijn superplastificeerders toegevoegd voor de 
verwerkbaarheid. Het mengsel is zelfverdichtend.

3.

4.

5.

3. De buitenzijde van de betonnen schil is niet behandeld, zodat het 
oppervlak na verloop van tijd zal begroeien als een kunstmatig rif.
4. Doorsnede van het gebouw.
5. De eetzaal van het Noorse restaurant Under biedt uitzicht over 
de zeebodem.

8 TEKTONIEK RESTAURANT UNDER, NOORWEGEN
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GATEN VULLEN
De betonnen buitenschil heeft twee diktes, boven de 
vloedlijn een dikte van 400 mm en daaronder 500 mm. In de 
gietnaden is zwelband van natriumbentoniet aangebracht. 
Om de centerpengaten waterdicht te maken zijn kunststof 
afstandsbuizen ingestort, met een conisch uiteinde. De 
buitenzijde van deze profielen is opgeruwd voor een goede 
betonhechting. Na het verwijderen van de centerpennen zijn 
deze buizen vol gespoten, afgedicht met bijbehorende plug en 
gepleisterd. Voor het geval er zeewater tussen de kunststof 
buizen en het beton zou dringen, is om het midden van de 
profielen een extra mantel aangebracht die eventuele capillaire 
werking tegengaat.

WERK ONDER WATER
Onder water is eerst een stalen paalfundering aangebracht, 
daarop is een prefab betonnen bodemplaat bevestigd. In de 
plaat zit een sparing ter plaatse van het contactvlak met het 
betonnen casco, daaromheen steken draadstangen uit het 
beton.

6. Het betonnen casco is nabij de locatie in het werk gestort. 
7. Met behulp van een hijskraanschip is het casco naar de exacte 
locatie verplaatst.
8. Het gebouw in uitvoering met zicht op het maritieme raam. 

6.

7.

8.

Met behulp van een hijskraanschip is het casco naar de exacte 
locatie verplaatst en is het ponton verzonken, zodat het geheel 
ging drijven. De kraan hield de opening voor de entree van het 
bouwwerk omhoog, waardoor er geen water naar binnen kon 
stromen. In het casco zijn plastic waterreservoirs gevuld om het 
geheel gecontroleerd te laten zakken. Duikers hebben de ogen 
over de draadeinden geleid en vastgeschroefd. Daarna zijn de 
watertanks leeggepompt en konden de inbouwwerkzaamheden 
van start gaan. De bouw heeft in totaal iets meer dan een jaar in 
beslag genomen.
Barbara Heijl

Foto’s 1, 4 en 5 van Ivar Kaal
Foto 2  van foto André Martinsen
Beeld 3 van Snøhetta
Foto’s 6, 7 en 8 van Erlend Stien i.o.v. Asplan Viak

10 TEKTONIEK RESTAURANT UNDER, NOORWEGEN
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LUXE IN EENVOUD
Ben Adams Architects | Verscholen 
tussen smalle straten in Londen staat 
het eerste Engelse Nobu Hotel, 
Schoonbeton is zowel buiten als 
binnen prominent aanwezig.

BETON VOOR OPTIMALE AKOESTIEK
Peter Haimerl Architektur, München |
Compositie van geometrie en betonsa-
menstelling zorgt voor een adembene-
mende concertzaal van onbehandeld, 
schoonbeton met een uitmuntende 
akoestiek. 

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.

BAKSTEEN IN BETON, KEI IN 
AKOESTIEK
Fernando Menis | Beton gemengd 
met brokken baksteen, voor de juiste 
akoestiek in een multifunctioneel 
concertgebouw.

CAVES LASCAUX IV
Snøhetta  | Een eeuwenoude grot 
ontdekken in een modern gebouw? 
Dat kan in Lascaux IV, het grotkunst-
centrum in Montignac, Frankrijk. Hier 
is een nauwkeurige, replica van een 
nabijgelegen grot te bewonderen.

VLOEIEND WIT
designed by Erick van Egeraat, Rotterdam | In 
het Drents Museum in Assen wordt de bezoeker 
via een majestueuze wenteltrap verleid naar 
een nieuwe wereld, bestaande uit zachte en 
vloeiende vormen in eenduidig wit, met statige 
sculpturale kolommen van massief beton.

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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Nobu Hotel Shoreditch, Londen
BEN ADAMS ARCHITECTS, LONDEN

1.

LUXE IN EENVOUD

Verscholen tussen smalle straten in Londen staat het eerste Engelse Nobu Hotel, een keten 
opgericht door de Japanse chef-kok Nobuyuki Matsuhisa en Robert De Niro. Schoonbeton 
is zowel buiten als binnen prominent aanwezig in het ontwerp van Ben Adams Architects 
(BAA). De draagconstructie is gedeeltelijk in het werk gestort en deels geprefabriceerd. 
Beton en glas kenmerken de stijlvolle, zakelijke gevel. 

Opdrachtgever Willow Corp
Gebruiker Nobu Hotel
Architect Ben Adams Architects, Londen
Constructeur Walsh Associates, Dublin
Aannemer MTD Contractors Ltd, Londen
Gevelpanelen Fydro BV, Ede (NL)
Uitvoering prefab beton Cornish Concrete Products, Cornwall
Uitvoering in situ beton Leander, Leatherhead
Totaal vloeroppervlak 9.400 m2 bruto
Periode Ontwerp: 2013
 Oplevering: 2017
  

Het hotel staat in Shoreditch, een voormalig industriële wijk 
met veel straatkunst, gerenoveerde pakhuizen en fabrieken. 
De zakelijke gevel met prefab betonnen elementen refereert 
aan het omringende industriële erfgoed. Op de kop van het 
langwerpige gebouw is een openbaar plein ingericht in dezelfde 
stijl als het hotel, met betonnen zitelementen en plantenbakken. 
Dit ontwerp komt voort uit een samenwerking tussen de 
landschapsarchitect FFLO en BAA. Vanwege de smalle straten 
die het gebouw omringen heeft de gevel verdiepingshoge puien 
om de daglichttoetreding te optimaliseren. Voor privacy zijn alle 
kozijnen in de hotelkamers voorzien van verschuifbare houten 
kamerschermen, die zorgen voor extra variatie in het gevelbeeld.

VERDIEPT
Het hotel heeft zeven verdiepingen, waarvan er twee onder 
het maaiveld liggen. De kelder van 8 m diep biedt ruimte aan 
een dubbelhoog restaurant en een grote barruimte. Het luxe 
Japanse restaurant heeft een prominente plek in het gebouw. Een 
aangrenzende, verdiepte patio voorziet deze ruimtes van daglicht 
op kelderniveau. De besloten patio is ingericht als tuin en heeft 
meerdere terrassen om buiten te eten.
De entree van het hotel op de begane grond heeft een ruime 
lobby met een bar. Ook zijn op deze verdieping een aantal 
conferentiezalen te huur, ze zijn onderling aan elkaar te 
koppelen. Verder zijn op de beletage (ruim 1,2 m boven 
beganegrondniveau) zestien hotelkamers ingericht. Bamboe is 
gebruikt om de slaapkamers op deze verdieping af te schermen 
van voorbijgangers. De rest van de hotelkamers ligt op de eerste 
tot en met de vierde etage.
 

1. De opdrachtgever wilde zoveel mogelijk architectonisch beton. 
Daarom is veel schoonbeton te  zien in de bar met betonnen DJ-
stand.
2. De aansluiting tussen trap, wand en DJ stand tijdens de 
uitvoering.

2.
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3.

4. 5.

MINDER IS MEER
Passend bij de Japanse stijl van het restaurant is de gevel van het 
hotel ingetogen vormgegeven. Een patroon van verdiepingshoge 
glasvlakken is afgewisseld met geprofileerde, prefab betonpanelen. 
De gekozen materialen verwijzen naar het omringende industriële 
erfgoed. In een eerder ontwerp was een geheel beglaasde gevel 
bedacht, maar de opdrachtgever gaf de voorkeur aan een hybride 
gevel van glas en beton. De afzonderlijke verdiepingen zijn 
benadrukt met betonnen vloeroverstekken. De detaillering is 
minimalistisch. Zo is de voeg tussen de betonnen en glazen 
panelen zo smal mogelijk gemaakt door de elementen boven 
en onder in te klemmen tussen stalen profielen die aan de 
overstekken van de vloeren zijn verankerd.

BETONNEN SFEER
De opdrachtgever wilde zoveel mogelijk architectonisch beton. 
Daarom is ook veel schoonbeton te zien in het interieur. Het 
dubbelhoge restaurant in de kelder heeft schoonbetonnen wanden 
en een afdekvloer met betonlook. De aangrenzende patio heeft 
echte gevlinderd betonnen vloeren en een aantal betonnen 
wanden in het zicht. In de bar bij het restaurant hangt zelfs een 
opvallende betonnen DJ-stand. Verder zijn geprefabriceerde 
betonnen dubbele wandpanelen bij de trappenhuizen, 
ontvangstruimtes en conferentieruimtes blootgelegd. Voor een 
comfortabele sfeer in het interieur is het beton afgewisseld met 
hout en brons.
De onderzijde van de vlakke vloerplaten op de verdiepingen 
vormen ook direct de plafonds in de hotelkamers. Daarom zijn de 
posities van de bekistingspanelen zorgvuldig getekend en uitgezet, 
zodat de voegen netjes met elkaar uitlijnen in elke kamer.

3.  Langsdoorsnede over het hotel.
4. Dwarsdoorsnede over de verdiepte patio met het gevelaanzicht 
van de oostgevel. 
5. De voeg tussen het glas en de betonnen panelen is minimaal 
gehouden.

16 TEKTONIEK NOBU HOTEL SHOREDITCH, LONDEN
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6. 7.

8.

GLASVEZELVERSTERKT
De volledig betonnen draagconstructie heeft glasvezelwapening. 
Ondanks de Londense kleibodem is het gebouw gefundeerd op 
staal. De in het werk gestorte keldervloer heeft daarom een dikte 
van 1 m. De betonnen kelderbak zorgt voor een gelijkmatige 
verdeling van de belasting op de kolommen en wanden op de 
ondergrond. Ook de verdiepingsvloeren zijn in het werk gestort 
en zijn nagespannen. De 225 mm dikke vlakke vloerplaten 
overspannen tot 9 m tussen betonnen kolommen.
Het schuine deel van de oostgevel is ondersteund door 
overhellende, in het werk gestorte penanten, steeds vier boven 
elkaar. Ze staan onder een hoek van circa 60 graden. De onderste 
penant loopt naar beneden toe breed uit.
De wanden van trappenhuizen en liftschachten vormen de 
stabiliteitsvoorzieningen. De kolommen en de schoonbetonnen 
wanden zijn geprefabriceerd, om zo veel mogelijk controle te 
hebben op de afwerking.

TEXTUUR MAKEN
Met een reeks van drie latex mallen zijn alle gevelpanelen gegoten, 
door herhalen en spiegelen. De gevelpanelen zijn in Nederland 
vervaardigd en verscheept naar Londen. Voor het bepalen van 
de oppervlaktestructuur en kleur zijn een aantal kleinschalige 
proefstukken bekeken. Aan de hand daarvan zijn twee mock-ups 
op ware grootte gemaakt om de textuur bij daglicht te beoordelen.
De betonpanelen zijn vervaardigd uit een betonmengsel met de 
volgende componenten: kwartszand, portlandcement, silica fume, 
superplastificeerder, zwart ijzeroxide pigment en een additief dat 
het beton een beschermende coating tegen vuil geeft.
Barbara Heijl

Foto’s 1, 5, 6 en 8 van Nicholas Worley iov Ben Adams Architects
Beelden 2, 3, 4 en 7 van Ben Adams Architects

6. Met een reeks van drie latex mallen zijn alle gevelpanelen 
gegoten, door herhalen en spiegelen. De panelen zijn in Nederland 
vervaardigd.
7. De oostgevel in aanbouw. Het schuine deel van de gevel is 
ondersteund door overhellende, in het werk gestorte penanten, 
steeds vier boven elkaar.
8. De overstekken in staal benadrukken de betonnen balkons aan 
de oostgevel

18 TEKTONIEK NOBU HOTEL SHOREDITCH, LONDEN
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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.

INTERVIEWS
Inspirerende gesprekken met nationale 
en internationale architecten over hun 
werk en bureau.

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

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

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. Bulgari Flagship Store, Kuala Lumpur

MVRDV, ROTTERDAM

 TEKTONIEK 
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Bulgari Flagship Store, Kuala Lumpur
MVRDV, ROTTERDAM

BETONNEN SIERRAAD 

De winkelgevel van de Italiaanse juwelier Bulgari fungeert als hun beeldmerk. Daarom 
moest de gevel van de nieuwe vlaggenschipvestiging in Kuala Lumpur, Maleisië, voor 
vakmanschap staan, eigentijds zijn en traditie weerspiegelen. De paradoxale vraag is door 
MVRDV vertaald naar een translucente combinatie van kunsthars met beton. De innova-
tieve gevel heeft het gewenste klassieke voorkomen en staat letterlijk te stralen. 

Project  Bulgari Flagship Store, Kuala Lumpur, Maleisië
Opdrachtgever  Bulgari, Rome, Italië 
Gebruiker  Bulgari, Rome, Italië 
Architect  MVRDV, Rotterdam
Constructeur  Tensoforma Trading, Entratico, Italië
Onderzoek constructie  ABT bv
Aannemer  Tensoforma Trading, Entratico, Italië
Uitvoering beton  CDF, Venetië, Italië
Onderzoek materiaal  Technische Universiteit Delft
Totaal vloeroppervlak   103,4 m² bruto, gevel ontwerp
Periode  ontwerp:   2016
  start bouw:  2017
  oplevering:  2018
  

SERIE SLANGENHUIDEN
Het doel voor het ontwerp van de nieuwe winkelgevel is deels 
het vergroten van de doelgroep. Daarom is gevraagd om de 
klassieke kenmerken van het merk te behouden, maar deze op 
eigentijdse wijze vorm te geven. De kenmerkende, marmeren 
kozijnkaders van de winkelgevel in Rome dienden ter inspiratie. 
Bovendien verwijst de gevel als slangenhuid naar het serpenti 
thema van het merk. Door juist gebruik te maken van beton in 
plaats van marmer, heeft de gevel een eigen signatuur. Architect 
Jacob van Rijs vertelt: ‘Wij hebben een voorstel gedaan hoe je 
een heleboel verschillende gevels kunt maken met dit principe. 
Er zijn enkele constanten zoals de vorm van de ramen en hoe 

deze ten opzichte van elkaar staan, maar er is veel ruimte 
voor variatie. Ieder ontwerp wordt aangepast aan de lokale 
context. Ook de materiaalkeuze kan iedere keer weer anders 
zijn. De gevel in Kuala Lumpur is zowel door het publiek als de 
opdrachtgever omarmd. Daarom is de volgende gevel inmiddels 
alweer in uitvoering in Bangkok, ontworpen volgens dezelfde 
methodiek maar in een ander materiaal uitgevoerd.’

GEMARMERD BETON
De nieuwe winkel is onderdeel van een chic, overdekt 
winkelcentrum. De gevel van bijna 11 m hoog en 7,2 m
breed, springt in het oog, doordat de grijs betonnen 
gevelbekleding is doorweven met lichtgevende ‘aderen’ 
van kunsthars. Het geheel refereert aan de structuur van 
marmer. Ook de binnenzijde van de gevel is bekleed met 
deze materiaalcombinatie. Omdat de Bulgari Flagship store 
naast de entree aan de straatzijde ook een ingang heeft vanuit 
een overdekte binnenstraat in het winkelcentrum, wordt de 

1 en 2. De gevel springt in het oog, doordat de grijs betonnen ge-
velbekleding is doorweven met lichtgevende ‘aderen’ van kunsthars. 

1.

2.
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3.

gevel door veel klanten juist van binnenuit ervaren. Daar valt 
de grillige structuur in de gevel extra op, door tegenlicht van 
buiten. Wat de gevel er echt uit doet springen, is ledverlichting 
opgenomen in de spouw van de wand. De amberkleurige aderen 
lichten daardoor extra op. Dit lichtspel zorgt ook voor een 
groot verschil in het aangezicht van de gevel overdag en in het 
donker. Overdag is de verlichting subtiel aanwezig en benadrukt 
het de grillige vorm van het grijze beton. ’s Nachts is er meer 
contrast en lijken de verlichte banen op smalle stroompjes lava 
in gebarsten aardlagen.  

VAN GLAS NAAR KUNSTHARS
Het vinden van het juiste materiaal voor de gevel in Kuala 
Lumpur, met precies de goede kleur en textuur, was een ware 
zoektocht. Het eerste schaalmodel een op een, van 600 mm bij 
1000 mm, bestond uit een combinatie van beton met glas en is 
gemaakt op de Technische Universiteit Delft. De opdrachtgever 
was direct enthousiast over het experimentele materiaal en 
het lichteffect dat ermee kon worden bereikt. Het testen van 

het materiaal voor gebruik in de praktijk zou echter te veel tijd 
vergen. Daarom is gekozen voor een alternatief: beton met een 
epoxy kunsthars. Omdat de uitgeharde kunsthars enige mate 
van buigzaamheid behoudt, is de aansluiting direct op het beton 
makkelijker te realiseren. 

BEPROEVEN
Veel proefstukken van beton en hars met verschillende kleur 
en textuur zijn zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens is in Rome 
een mock-up gemaakt van 3 m bij 4 m en zijn verschillende 
soorten ledverlichting uitgeprobeerd. Van Rijs: ‘Deze opdracht 
gaf een andere kijk op wat verfijning is. We werken in de bouw 
de aansluitingen tussen bouwdelen vaak uit op een schaal 1 
staat tot 5, voordat we het uitvoeren. Voor een juwelier, die 
met zeer grote precisie werkt aan sieraden, is dat helemaal niet 
gedetailleerd. Daarom wilde deze opdrachtgever letterlijk alles 
zien op schaal 1 staat tot 1, voordat het goedkeuring kreeg. 
Zodoende is de volledige gevel in Italië geprefabriceerd en 
daarna per boot verscheept naar Azië.’

4. Horizontale doorsnede gevelpakket.
a. Messing plaat demontabel geborsteld
b. Epoxy transparant
c. Gekleurd glas gehard en gelaagd
d. Staalconstructie roestvast staal omegaprofiel wit

e. Epoxy transparant
f. Staalplaat roestvast staal
g. Staalvezelversterkt beton 15 mm, lichtgrijs
h. Tweecomponenten epoxy amberkleurig
i. Kabels
j. LED-verlichting
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3. Van binnenuit gezien valt de grillige structuur in de gevel extra 
op, door tegenlicht van buiten.

4.
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MAAKBAAR
De gevel is dan ook tot het kleinste detail doordacht. Het 
totale gevelpakket is slechts 350 mm dik. De gevel is in losse 
prefab betonelementen uitgevoerd, met ieder een afwijkende, 
grillige vorm. Met de precisie van een CNC-machine zijn 
bekistingsmallen gemaakt met grillig gevormde randen. Het 
betonmengsel is gegoten in een laag van slechts 15 mm dik. 
De losse betonelementen zijn daarna samengevoegd door ze te 
verlijmen op een dunne staalplaat met blanke epoxy. De ruimte 
tussen de betonelementen is volgegoten met een epoxy op kleur. 
Omdat deze tussenruimte ook grotendeels is weggeslepen uit 
de onderliggende staalplaat, kan een lichtbron die in de spouw 
wordt geplaatst er doorheen schijnen. Het kozijnglas is geplaatst 
met marge, zodat het kan worden vervangen. De neggen zijn 
afgewerkt met messing. Het onttrekt het zicht op de toleranties, 
de constructie, de kozijnen en de verlichtingsarmaturen.

INVENTIEVE CONSTRUCTIE
De gevel is zelfdragend en zit constructief gezien vernuftig in 
elkaar. Dit was uitdagend, omdat de kolommen ten opzichte 
van elkaar verspringen en de borstwering de bijzondere vorm 
van de kozijnen volgt. Er is een stalen portaal bevestigd 
aan het betonnen casco. Aan het portaal zijn drie geknikte, 
maatwerkliggers bevestigd, doorlopend van wand tot wand. 
Daartussen staan dragende stalen kozijnen. Aan de buiten- en 
binnenzijde van het staal is de gevelbekleding aangebracht. 

ELKAAR AANVULLEN
Eén van de uitgangspunten voor het ontwerp was het stijlboek 
van Bulgari. Daarin staan onder andere kleuren omschreven. De 
kleur van de kunsthars in de gevel is gekozen aan de hand van dit 
boek. Ook het kleurverloop in het kozijnglas, van amberkleurig 
op de begane grond tot transparant bij de dakrand, is hierop 
gebaseerd. ‘Het interieur van de winkel is geheel onafhankelijk 
van de gevel ontworpen door Peter Morino. Ondanks alle zorg 
die is besteed aan de samenstelling van beide, was het daarom 
toch nog even afwachten of de gevel op het interieur zou 
aansluiten. Gelukkig was iedereen blij verrast hoe goed beide bij 
elkaar passen’, aldus Van Rijs.  
 Met dezelfde zorg die wordt besteed aan de sieraden die in de 
winkel liggen, is de gevel ontworpen en uitgevoerd. Op deze 
manier is de vraag naar een nieuwe weergave van het bestaande 
erfgoed vakkundig vormgegeven. 
Barbara Heijl

Alle foto’s Daria Scagliola en bewerking Stijn Brakkee
Tekening Tensoforma, bron ABT BV

5. De kleuren en materialen van het interieur sluiten nauw aan bij 
de kleurstelling in de gevel. 
6. Zowel de juwelen als de gevel trekken de bezoekers naar de 
etalage. 
7. De innovatieve gevel van kunsthars, beton en glas, heeft een 
klassiek voorkomen. Het is een eigentijdse vertaling van traditie en 
vakmanschap.

5. 6.

7.
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De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de 
ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel aspecten bepaald. 
Veel uitvoeringsaspecten hebben een directe invloed op het 
esthetische resultaat, daarom is het aan te bevelen dat de 
ontwerper zich verdiept in de aspecten die het gewenste 
sfeerbeeld kunnen beïnvloeden.
Omdat de kwaliteit van schoonbeton vooral wordt bepaald 
door de zichtbare betonhuid, zullen bijzondere eisen aan de 
betonmortel worden gesteld. Behalve de gewenste textuur 
en kleur van het oppervlak, is ook de manier waarop de 
betonmortel wordt verwerkt en verdicht een belangrijk 
uitgangspunt bij het bepalen van de betonsamenstelling. Het 
totale proces van montage van de bekisting, het aanbrengen 
van wapening, het storten tot het nabehandelen en ontkisten, 
uitgevoerd in een vaste cyclus vormt de grondslag voor een goed 
resultaat.

De architect bepaalt samen met de schoonbetonadviseur en 
uitvoerder/producent aan de hand van het gewenste sfeerbeeld, 
vorm en expressie welke verwerkingstypen het meest geschikt 
zijn. Met kennis van de mogelijke verwerkingstechnieken 
en de keuzes in detaillering daarbij legt het team in een 
projectspecificatie en een werkplan schoonbeton vast welke 
eisen er gesteld worden aan het resultaat.

1.  In het beton tekenen 100 mm hoge houten latten van de bekisting zich af, waarbij de betonnen gevel op sommige plaatsen is 
geperforeerd met driehoekige sparingen die de ventilatie van de ruimte bevorderen, Historisch Archief Oaxaca, Mexico.
2. De stervormige patronen in de prefab sierelementen zijn deels opengewerkt, Islamitisch Cultureel Centrum Lansingerland.
3. Iedere betonnen ‘streng’ is op de bouwplaats gestort in een mal van glasvezel, Accommodatiecentrum Banyols sur Mer.

1. 2.

THEMATHEMA

Ontwerpaspecten schoonbeton 

IN HET WERK GESTORT OF PREFAB?
Beton kan op verschillende manieren geproduceerd worden. 
Hoewel het in beide gevallen om het storten van een betonmengsel 
in een bekisting gaat, maakt het productieproces en het resultaat 
nog wel een verschil. Omdat prefab op een aparte productielocatie 
gemaakt wordt (betonfabriek), is prefab gebonden aan maatvoering 
en gewicht dat nog te vervoeren is over de (water)weg. Deze 
naden kunnen als onderdeel van het ontwerp worden gebruikt. 
In het werk gestort beton bestaat uit een monolithisch geheel 
(dilatatievoegen daargelaten). Soms worden als tussenvorm 
elementen op de bouwlocatie geprefabriceerd, bijvoorbeeld bij het 
Accommodatiecentrum Observatoire Océanologique, Banyuls sur 
Mer.  Wat betreft de esthetiek kan met beide verwerkingsmethodes 
een goed schoonbetonresultaat worden behaald, al zal 
men op de bouwplaats rekening moeten houden met de 
weersomstandigheden. Een groot verschil is dat wanden in prefab 
beton meestal plat gestort worden. In het werk staat de wand direct 
verticaal op de uiteindelijke plek. In prefab moet de maatvoering 
dus heel zorgvuldig ontworpen worden. Het ontwerp voor prefab 
ligt ook langer van te voren vast. Bij in het werk gestort kunnen er 
voordat de productie begint nog (kleine) wijzigingen aangebracht 
worden. Voordeel van prefab is dat het bouwproces sneller gaat.
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STRUCTUREN
Met beide bouwmethodes kunnen verschillende reliëfs, 
structuren en vormen worden gerealiseerd. Bij prefab moet er 
rekening worden gehouden met de naden tussen elementen 
en de grootte van de elementen. Bij in het werk gestort beton 
geven plaatnaden van de bekisting en eventueel centerpennen 
een aftekening, die ingezet kan worden om het gewenste 
sfeerbeeld te creëren. In beide gevallen kan er gebruik gemaakt 
worden van structuurmatten zoals de consoles van Fenix I (zie 
projectomschrijving op blz 35). Vaak geeft de bekisting zelf de 
structuur zoals de plankenstructuur bij Restaurant Under, die 
het idee benadrukt dat het object schuin onder water is gezakt 
(zie projectomschrijving op blz 5). 

NABEWERKING EN COATING
Het kan een keuze van de ontwerper zijn om architectonisch 
of schoonbeton uiteindelijk in een gecoate versie te tonen. 
Met name bij ter plaatse gestorte constructies en bij donkere 
kleuren kan men hiervoor kiezen. De te stellen eisen aan het 
oppervlak, de randen en de stortnaden moeten dan nader 
worden geformuleerd in de specificatie. Hierbij kan ook weer 
gebruik worden gemaakt van de klassenaanduiding van CUR-
Aanbeveling 100 Schoonbeton. In de aanbeveling zijn (nog) 
geen aanwijzingen opgenomen voor ‘schoonbeton gecoat’.
Met een nabewerking kan er structuur gegeven worden aan 
het betonoppervlak. Meestal wordt een deel van de betonhuid 
weggenomen waardoor het toeslagmateriaal zichtbaar 
wordt. Sommige nabewerkingsmethodes zijn geschikter voor 
prefabricage en de mogelijkheden zijn groter in de fabriek, 
al kan er ook veel met in het werk gestort beton zoals het 
boucharderen van het concertgebouw CKK Jordanki in Torun. 

VOORKOMEN VAN STREPEN MET VERVUILING
Water dat over het betonoppervlak loopt, neemt vuil met zich 
mee. Wanneer een stroompje water telkens langs dezelfde 
weg sijpelt, vervuilt dat gedeelte meer dan het oppervlak 
eromheen. Het beton neemt het water deels op en het vuil 
blijft aan het oppervlak kleven. Dit kan in combinatie met de 
wateraanvoer een voedingsbodem zijn voor mosaangroei. De 
mate van blootstelling aan regen, de porositeit van het materiaal 
en vooral de geometrie van het geveloppervlak bepalen het 
vervuilingspatroon.

Het tegengaan van vervuiling is goed te ondervangen met 
aandacht voor de detaillering. Het gaat erom steeds een 
passende afvoer van water afkomstig van horizontale of licht 
hellende oppervlakken te ontwerpen. Dit kan door het water 
van de gevel af te leiden via druiplijsten, zodat het water 
verspreid op de gevel terecht komt en de gevel op die manier 
gelijkmatig vervuilt en er geen leksporen ontstaan. Een andere 
manier is het ontwerpen van groeven of valse voegen waarin 
het water geleid wordt. Door de schaduwwerking van het dieper 
liggende gedeelte valt de vervuiling minder op. Een andere 

manier is bewust een spoor te creëren dat onderdeel wordt van 
het esthetisch ontwerp.

De gevel kan voorzien worden van oppervlaktebehandeling 
waardoor het water niet meer in het beton kan dringen en het 
vuil met het water mee de gevel afloopt. Dit is bijvoorbeeld 
toegepast bij het voormalig V&D gebouw in Amstelveen (zie 
projectomschrijving op blz 43). Kies beschermingsmiddelen die 
hun werking bewezen hebben.

4. Door het zandstralen is de bovenste laag beton verwijderd, 
waardoor de onderliggende structuur van het beton werd blootgelegd, 
Lascaux IV, Montignac.
5. Het met baksteen gemengd beton van concertgebouw CKK 
Jordanki is gebouchardeerd door middel van pneumatische hamers.

4. 5.
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MODEL- WERKPLAN SCHOONBETON
De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de 
ontwerpfase als in de uitvoeringsfase door veel aspecten 
bepaald. Voorafgaand aan de uitvoering moeten al beslissingen 
worden genomen en keuzes worden gemaakt. Het is aan te 
bevelen vooraf heldere afspraken te maken over welk resultaat 
wordt verlangd en welke afwijkingen acceptabel zijn. Een goede 
en tijdige communicatie is daarbij van groot belang.
Omschrijf deze eisen aan de hand van een eenduidige 
specificatie, zoals omschreven in CUR-Aanbeveling 100 
Schoonbeton – ‘Specificatie, uitvoering en beoordeling van 
betonoppervlakken’ waaraan esthetische eisen worden 
gesteld. Hierin zijn aanbevelingen gedaan voor specificatie en 
beoordeling van schoonbeton. Het is een nuttig hulpmiddel 
voor het maken van afspraken, in woorden en getallen.
In CUR-Aanbeveling 100 wordt aanbevolen om een werkplan 
schoonbeton op te stellen. Betonhuis Cement heeft hiervoor 
een model-werkplan opgezet, dat gratis te downloaden is. In 
CUR-Aanbeveling 100 zelf wordt verwezen naar dit model.
Dit model-werkplan is afgestemd op in het werk gestort 
schoonbeton in de oppervlakteklasse B1 ‘glad, grijs, zonder 
nabewerking’. Voor al het andere dan ‘glad, grijs, zonder 
nabewerking’ geldt oppervlakteklasse B9. Bij de opzet van een 
werkplan voor schoonbetonwerk dat valt in oppervlakteklasse 
B9 moet vooral ook gebruik worden gemaakt van referenties 

zoals projecten en publicaties en van proefstorten.
Bij het model-werkplan horen ook model-keuringsformulieren 
voor zowel in het werk gestort als geprefabriceerd.

Foto 1 Elena Malini Silvestri
Foto 2 Christiaan de Bruijne
Foto 3 Atelier Fernandez&Serres
Foto 4 Snøhetta/Eric Solé
Foto 5 Malgorzata Replinska i.o.v. CKK Jordanki
Foto 7 Ossip van Duivenbode
Foto 8 Marcel van Kerckhoven

Meer over ontwerpaspecten schoonbeton is te vinden op 
Tektoniek.nl onder thema’s/schoonbeton. Het werkplan is 
daar ook te downloaden.

 

 
 

Model-werkplan 
Schoonbeton 

- ter plaatse gestort - 
Versie 2.0 maart 2019 

Uitgave: 
Betonhuis|Cement 
Telefoon: 0348 - 484 459 
Mail: cement@betonhuis.nl 
betonhuis.nl/cement 
 

Behorende bij CUR-Aanbeveling 100  
‘Schoonbeton – 

 specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken 
waaraan esthetische eisen worden gesteld’ 

SBRCURnet/CROW, Rotterdam 2013 

6.

6. Model-werkplan schoonbeton.
7. Bij Villa K6 is er bijzondere aandacht geschonken aan de 
afwerking van de centerpengaten. Het conusgat wordt gebruikt 
voor spouwventilatie met telkens een gietijzeren knoop als 
waterafdichting.
8. Gemonteerde prefab betonelementen tot een dragend, semi-
transparant scherm, Atlasgebouw Wageningen.

7. 8.
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ZWARTER DAN ZWART BETON
Architecten van verschillende stro-
mingen 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 UITVOE-
RING WARMBETON
Rink Tilanus architecten | Toepassing 
van glasschuimkorrels als toeslagma-
teriaal 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 de bekisting, 
betonsamenstelling en de uitvoering. 
Omdat het in één keer goed moet, 
moeten alle bij de uitvoering betrok-
ken partijen 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.

KLEURRIJK BETON
Naast de betonsamenstelling, 
bewerking en nabehandeling van het 
oppervlak hebben textuur, structuren 
en reliëfs invloed op de betonkleur. 

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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TEKTONIEK
Renovatie Fenix I, Rotterdam
MEI ARCHITECTS AND PLANNERS, ROTTERDAM

 TEKTONIEK 
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Renovatie Fenix I, Rotterdam
MEI ARCHITECTS AND PLANNERS, ROTTERDAM

Samen met grotere ‘broer’ Fenix II krijgt Fenix I een nieuw 
gezicht, dat naadloos past bij de bijzondere historie van de 
roemruchte havenwijk Katendrecht. Met bijna 45.000 m2 is 
dit één van grootste bouwprojecten van de afgelopen tijd 
in Nederland. Dit oppervlak wordt benut voor een gemixt 
programma van wonen, werken, parkeren en recreëren. 

ROBUUSTE CONSTRUCTIE
Beide loodsen zijn in 1922 gebouwd in verband met de forse 
uitbreiding van het aantal lijnen van de Holland-Amerika Lijn. 
Architect was de heer C.N. van Goor. De gebouwen vormden 
toen nog één geheel van maar liefst 360 m lang en waren 
bekend als de San Franciscoloods. Er liepen twee spoorlijnen 
doorheen en er was zelfs een aantal goederenliften, waarmee 
vrachtwagens hun waar konden laden en lossen op de eerste 
verdieping. Geen wonder dus, dat de loods een zeer robuuste 
betonnen fundering en constructie kreeg.

1.

2.

BETON HERRIJST

Een stalen tafel van 140 bij 40 m over een gigantische monumentale opslagloods. Daar 
bovenop 212 nieuwbouwappartementen, vervaardigd met tunnelbekisting en prefab-
elementen. Ziedaar in een notendop de ingenieuze en uitdagende herontwikkeling van de 
Fenix I. Het ontwerp is van Mei architects en planners en het project maakt deel uit van de 
grootscheepse facelift van het Rotterdamse Katendrecht.

Opdrachtgever Heijmans Vastgoed
Architect: Mei architects and planners
Constructeur ABT
Adviseur installaties Techniplan
Adviseur bouwfysica LBP-SIGHT
Historisch onderzoek Suzanne Fischer
Aannemer Heijmans Woningbouw
Toeleverancier beton HCI Betonindustrie
Betonreparatie Vogel
Staalleverancier CSM Steel structures
Bouwsom € 55 miljoen
Bruto vloeroppervlak 6.000 m2 commercieel/cultureel, 227 parkeerplaatsen,
 23.000 m2 lofts (212 appartementen)
Periode Ontwerp: 2013. Start bouw: 3 december 2015. Oplevering: juni 2019
  

1. Overzichtsfoto Fenix I Rijnhaven zijde.
2.  De stalen tafelconstructie voor de opbouw loopt dwars door de 
oude betonnen structuur heen.
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3.

4.

Niet alleen de stevige basisconstructie van Feniks I en II, maar 
ook de voor de loodsen zo kenmerkende gevels stammen uit de 
jaren 20 van de vorige eeuw. Die bestaan uit gestort beton in 
combinatie met rood metselwerk, dat destijds aan Veerlaanzijde 
geheel was afgewerkt met stucwerk. Tijdens het bombardement 
op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, overleefde een groot 
deel van de constructie de aanval. Vooral aan kant van de kade, 
de Rijnhavenkant, kwam een aantal gevels er minder goed vanaf 
en moest worden hersteld.
Het wederopbouwwerk sneuvelde echter weer deels in 1947. 
Een verwoestende brand in het middendeel van de San 
Franciscoloods leidde uiteindelijk tot een splitsing van het 
gebouw. Zo kregen de loodsen aan weerszijden van het huidige 
Fenixplein hun naam. In de jaren 80 van de vorige eeuw 
verplaatsten de havenactiviteiten zich naar het Westen en zijn 
de loodsen in onbruik geraakt.

ASYMMETRISCH
Architectuur uit de vroege twintigste eeuw, dat in de loop van 
de tijd was aangevuld met na-oorlogse betontechniek. Zo trof 
de architect Fenix I aan in 2013, toen de gemeente Rotterdam 
een ontwerpwedstrijd uitschreef. De getransformeerde loods 
moest samen met Feniks II gaan bijdragen aan het belangrijkste 
doel in Katendrecht: de leefbaarheid verder verbeteren. De oude 
zeeliedenwijk was inmiddels door de Rijnhavenbrug verbonden 
met de nieuwe wereld: de Kop van Zuid. Het ‘Rondje Rijnhaven’ 
werd geboren, wat inhield dat de stedelijke ontwikkeling hier 
een flinke schaal kon krijgen. 
Er mocht massa op de Fenixloods komen. De gemeente beoogde 
een vierkant blok, met aan alle zijden evenveel bouwlagen. Mei 
architects and planners had een beter plan: in hun winnende 
ontwerp is het aantal bouwlagen aan de Kop van Zuidkant 
hoger dan aan de Veerlaan. “Door deze asymmetrische opbouw 
sluit het geheel mooi aan op de lagere omringende bebouwing 
van Katendrecht”, licht architect Robert Platje toe. Bovendien 
kunnen zo meerzijdig georiënteerde woningen worden 
gecreëerd en ontstaat extra ruimte voor dakterrassen.

3.  In de centrale hal met trappenhuis komen de oude onderbouw en de nieuwe opbouw samen. 
4.  Een deel van de gevel aan de Veerlaanzijde is opnieuw gebouwd. Waar nodig is deze vervolgens afgewerkt met spuitbeton om dit qua 
structuur te laten aansluiten bij het stucwerk uit 1922. Van de opbouw zijn de ‘mijmerbeugels’ in de balkonbalustrade goed zichtbaar.
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5. 6.

HERSTEL OUDE LOODS
Om te beginnen moest de oorspronkelijke loods worden 
aangepakt. Deze bleek flink beschadigd. Zo waren de oude 
gestucte gevels her en der dichtgezet met damwandprofielen. De 
geplande commerciële parkeergarage (in 2013 golden nog heel 
andere parkeernormen dan nu) kon alleen worden ingepast, door 
een deel van de loods hiervoor vrij te maken. Om dit te realiseren, 
is een deel van de gevel aan Veerlaanzijde opnieuw gebouwd. 
Waar nodig is deze vervolgens afgewerkt met spuitbeton. Om 
dit qua structuur en kleur te laten aansluiten bij het stucwerk uit 
1922, is kleuronderzoek verricht via proefboringen met canules.
De loods moest sterk genoeg worden om de bouwlagen 
daarboven te kunnen dragen.
Bovendien moesten internationale kunsthogeschool Codarts, 
dansschool Conny Janssen danst en Circusschool Rotjeknor een 
plekje krijgen in de oorspronkelijke Feniks I. Gebruiksfuncties 
waarvoor onder andere in verband met rigging en trapezes extra 
hoogte nodig was. Op plaatsen waar de puntbelasting straks een 
piek bereikt, zijn de oorspronkelijke betonnen kolommen daarom 
verstevigd. Ook zijn op de begane grond van de bestaande loods 
vloervelden weggehaald en vides gemaakt. Bovendien is het 
gehele dak vernieuwd. Het cultuurcluster en de garage worden 
van elkaar gescheiden door een publieke passage, met grote 
glazen wanden. Platje: “Zo kun je straks door het gebouw naar de 
Kop van Zuid lopen en ontstaat een overzichtelijk, transparant 
geheel. Zo kunnen gebruikers en passanten elkaar ontmoeten, en 
wordt de gemeenschapszin versterkt.”

GIGANTISCHE KRUISPOEREN
Over de oudbouw is vervolgens ter ondersteuning van de 
nieuwbouw een stalen tafelconstructie geplaatst. Deze bestaat 
uit een vakwerkligger van één verdieping hoog, waarin zich 
zowel kantoorruimten als loftwoningen bevinden. De vakwerken 
rusten op 18 m hoge, 600 mm ronde (wanddikte 40 mm), stalen 
kolommen die door het dak van de bestaande loods steken. Om 
deze te funderen, zijn exact halverwege de bestaande, manshoge 
betonnen kruispoeren gigantische, nieuwe geconstrueerd. Op 
de tafel zijn vervolgens de nieuwbouwwoonlagen aangebracht. 
De hoogte van de woningen varieert van 2,80 m voor de 
tussenwoningen, tot zelfs 3 m op de bovenste woonlaag. Het 
oppervlak van de nieuwe loftappartementen varieert van 
minimaal 46 tot maximaal 180 m2.

FLEXIBELE PUZZEL
Met het oog op de bouwcrisis die destijds heerste, is om de 
verkoop te stimuleren gekozen voor een unieke en zeer flexibele 
opzet: de toekomstige bewoners konden zelf de positie van de 
tussenwanden bepalen. Elk van de 212 appartementen heeft 
een compleet eigen inrichting en een uniek vloerplan. Zowel 
verticaal als horizontaal; dus ook vides zijn mogelijk. De kopers 
konden de grootte van hun appartement zelf kiezen, verkoop 
gebeurde per ‘halve beuk’. Bouwtechnisch betekende deze 
keuzevrijheid dat het programmeren van de tunnelbekisting 
een ‘puzzelwerk’ werd voor gevorderden. De stijgpunten voor de 
nutsleidingen kregen wel een vaste plek, maar ieder elektrapunt 
moest anders. Om dit zo efficiënt mogelijk op te lossen, zijn 
alle betonnen kolommen en zowel de vloeren als de wanden 
in een keer meegenomen in de tunnelbekisting. De kist is 
geprogrammeerd op het maaiveld. En omdat elke plattegrond 
anders was, zijn ook de vloervelden al op het maaiveld 
gemonteerd, inclusief alle leidingen.

MIJMERBEUGELS EN RELIËFBETON
Om de langgerekte glazen balkonbalustrades van de 
Fenix I leesbaar en ‘telbaar’ te maken, krijgt elke woning 
een zogenoemde mijmerbeugel. Een opvallend U-vormig 
zwartmetalen hek, met een hoogte van 1,40 m. Met een 
industrieel karakter dat past bij de haven, en dat tegelijk is 
bedoeld om bewoners al leunend en mijmerend van het uitzicht 
te laten genieten.

Een tweede detail dat direct in het oog springt, is de onderzijde 
van de betonnen consoles, aan de buitenzijde van de nieuwbouw. 
De consoles in de oorspronkelijke loods hebben elk een uniek 
patina, omdat men vroeger handmatig planken toevoegde aan 
de bekisting. Om de relatie met de consoles van de bestaande 
bouw te vergroten, is bij het vervaardigen van de consoles voor de 
nieuwbouw een rubberen structuurmat meegenomen in de bekis-
ting. Daardoor heeft elke console een opvallend reliëf gekregen, 
dat subtiel doorloopt op de onderzijde van de prefab galerijplaat 
(circa 30 cm rondom). In verband met het aanzicht vanaf de 
straat, is de onderzijde van het onderste balkon zelfs geheel voor-
zien van dit reliëf. Overigens is ter verfraaiing van de gevel onder 
elke console ook nog een verticale reliëfstrook aangebracht.

EXTRA WIT
Een laatste fraai detail is te vinden aan de binnenzijde van 
het complex. Waar de buitenzijde stoer en grijs mocht zijn, 
wilde de architect de galerijgevels aan de binnenzijde vooral 
extra licht maken. Dat is bereikt door aan deze zijde gebruik te 
maken van extra wit beton, gemaakt van wit cement. Zo is een 
mediterraans aandoende sfeer gecreëerd, die wordt versterkt 
door groene en houten accenten. En als klap op de vuurpijl zijn 
op de kop van alle consoles lichtarmaturen geplaatst.
Foka Kempenaar

Coverfoto en foto 2 van Marc Goodwin
Foto’s 1, 3, 4,  6  van Ossip van Duivenbode
Foto 5 MEI architects and Planners

5.  De consoles met een bijzondere profilering zijn prefab geleverd 
en aan de constructie gestort.
6.  Aan de binnenzijde van de opbouw is oogverblindend wit beton 
toegepast.
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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. 

SWISS-ITALIAN CONCRETE
Twee internationale architecten onder-
zoeken hun eigen werk op het toepas-
sen van beton in hun projecten.

SWISS AND ITALIAN CONCRETE 
INTERVIEWS
Tijdens een excursie bezocht een 
groep master studenten internationale 
projecten waarbij ze hebben ervaren 
hoe beton in verschillende omge-
vingen kan worden behandeld en 
gelezen.

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.

SPEL VAN DAGLICHT EN MASSIEF 
BETON
Het seminar Light Concreteness 
draaide om het vormgeven van het 
spel tussen (dag)licht en het ontbreken 
daarvan.

LEES DEZE ONDERWERPEN EN MEER OP WWW.TEKTONIEK.NL
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Voormalig V&D gebouw, Amstelveen
 RIJNBOUTT, AMSTERDAM

Amstelveen heeft nu weer een representatief warenhuis in het 
hart van de stad. Door de grondige renovatie is het introverte 
gebouw uit de jaren 70 bijna onherkenbaar getransformeerd. De 
draagconstructie met paddenstoelkolommen op een stramien 
van 9,1 m bij 10,3 m, overspannen door cassettevloeren, 
vormde de grootste kwaliteit. Daarom is de constructie 
behouden en is het gebouw gestript tot op het casco. De 
gesloten gevel van grindbeton heeft plaatsgemaakt voor een 
transparante gevel, verrijkt met lichtgekleurde elementen 
in prefab beton. Om de kavel maximaal te benutten, is het 
bouwvolume aan drie zijden uitgebreid tot op de rooilijn met 
een stalen skelet van 1,5 m diep. Aan het staal is de nieuwe gevel 
bevestigd. Het stramien van de stalen constructie (h.o.h.-afstand 
2275 mm) wijkt af van de oorspronkelijke betonnen constructie.
Verder is de betonnen pergola op het dak (oorspronkelijk 
gebouwd voor de expositie van de tentencollectie) vervangen 
door een volledige winkelverdieping. Het dakvlak is daarbij 
gebruikt als parkeerdak.
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0
0
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0
5

1.

2.

SCHERING EN INSLAG

Het voormalig V&D-gebouw in het centrum van Amstelveen is gestript tot op het casco, uit-
gebreid en heringericht tot hedendaags, luxe warenhuis. De robuuste betonnen constructie 
met paddenstoelkolommen en cassettevloeren karakteriseert het interieur. Kers op de taart 
is de nieuwe prefab betonnen gevel met haarscherpe belijning. 

Project Renovatie warenhuis, Amstelveen
Opdrachtgever ASR Vastgoed Vermogensbeheer, Utrecht
Gebruiker Hudson’s Bay (nu leegstaand)
Architect Rijnboutt, Amsterdam
Aannemer Akor, Rijssen
Constructeur Md Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam
Uitvoering beton Decomo, Moeskroen
Totaal vloeroppervlak 20.000 m² bruto
Periode ontwerp: 2016
 start bouw: 2017
 oplevering: 2018
  

1. Hudson’s Bay in Amstelveen 
2. Locatie Hudsons’s Bay, Amstelveen
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4.

5.

3.

PARKEERWINST
De oorspronkelijke parkeergarage is volledig gesloopt 
en vervangen door een nieuwe. Het warenhuis vormde 
een aanééngesloten volume met de oude parkeergarage, 
hoewel er wel dilataties tussenbeide waren aangebracht. De 
bruto verdiepingshoogte van de oude garage (2,3 m) was 
afgestemd op de bruto verdiepingshoogte (4,6 m) van het 
warenhuis. De geringe verdiepingshoogte gecombineerd met 
dwarsparkeerplaatsen, maakten de oude garage inefficiënt. 
De nieuwe garage heeft een betonnen constructie met 
prefab wanden en kanaalplaatvloeren. De vloeren liggen 
onder een helling en hebben gestoken parkeerplaatsen. De 
ruimtebesparing die dit opleverde, is als extra winkeloppervlak 
toegevoegd aan het warenhuis. Bovenop de parkeergarage wordt 
bovendien een woonblok gebouwd dat, net als de gevel van de 
garage, in geveluitstraling aansluit bij het warenhuis.
 
BETON WEVEN
Toepasselijk voor een warenhuis is het nieuwe gevelprincipe van 
het warenhuis geïnspireerd op textiel. Slanke, prefab kolommen 
en balken van lichtgekleurd beton vormen een aaneengesloten 
raster. Ze verlopen zowel in diepte als breedte en zijn met 
elkaar verweven, zoals de schering en inslag op een weefgetouw. 
Hoekkolommen lopen overhoeks door en hebben in aanzicht 

dezelfde slanke verschijning als de kolommen ernaast. De 
vorm en de belijning van de betonnen gevelelementen moesten 
messcherp zijn voor het schaduwspel dat de architect beoogde. 
Daarom is de betonleverancier al vroeg betrokken bij het 
ontwerpproces. Tijdens het ontwerpproces zijn een aantal 
basisprincipes afgesproken. Bijvoorbeeld dat de kolommen in 
het midden minimaal 500 mm diep moesten zijn en aan de 
uiteinden minimaal 200 mm, omdat zij tot wel 12 m lang zijn.

SELECTIE
Voor het beoordelen van het beton en het bepalen van de 
beste maltechiek voor de gewenste belijning zijn een aantal 
proefelementen gemaakt. Na het beoordelen van kleine 
monsters zijn één op één mock-ups gemaakt. Deze zijn naar 
de bouwplaats in Amstelveen gebracht en daar beoordeeld. 
Vervolgens is een tweede set proefelementen gemaakt. Na de 
goedkeuring daarvan heeft de architect nog twee keer de fabriek 
in België bezocht om het laatste resultaat door te spreken.

3. Hudson’s Bay in Amstelveen.
4. Zuidgevel Hudson’s Bay, Amstelveen.
5.  De oude gevel tijdens de sloop. 
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6.

8.

9. 10,7.

MESSCHERPE MALTECHNIEK
Er is een serie van polyester mallen ontwikkeld om de vorm 
en de belijning van de betonnen gevelelementen messcherp te 
krijgen. Eerst is de exacte vorm van de benodigde kolom of balk 
gemaakt uit piepschuim, afgewerkt met epoxy en spuitplamuur 
tot op 0,1 mm precies. Daarna is deze plug ingespoten met 
een speciale gelcoat (0,6 mm dik), zeer krasvast en bestand 
tegen hoge pH-waarden. Vervolgens is daaromheen een met 
hars doordrenkte glasvezel gewikkeld. Na het uitharden van 
de polyester mal is deze met plug en al in het beton ingestort. 
Zo ontstond een betonnen behuizing die de mal zeer vormvast 
en vele malen herbruikbaar maakte. Voorzieningen voor 
verankering zijn ingestort. Om het aantal benodigde mallen te 
minimaliseren, zijn kortere kolommen vervaardigd door het 
plaatsen van betonplex tussenschotten in de lange mallen.
 
UITZONDERINGEN
De hoekkolommen en de kleine tussenkolommen zijn vanuit 
kostentechnische overwegingen met andere maltechnieken 
vervaardigd. Bijna iedere hoekkolom is namelijk uniek. Daarom 
is voor deze kolommen direct een mal (de negatieve vorm) 
gemaakt. In een piepschuim kern is de benodigde sparing 
gemaakt met een marge van ongeveer 2 mm. De vorm is daarna 
afgewerkt met epoxy en spuitplamuur. De minder complex 
gevormde tussenkolommen zijn in hout bekist. De belijning op 
deze delen is iets minder scherp, maar de snijlijnen tussen de 
vlakken tekenen zich ook hier duidelijk af.
 

6. De kolommen op de begane grond zijn gepolijst, waardoor ze een 
terrazzo-uitstraling hebben.
7. Horizontale doorsnede principebevestiging ligger prefab beton ter 
plaatse van de vloer.
8. Voor de gevelelementen is beton met een druksterkte van 
65 MPa gebruikt. 
9. Polyester mal t.b.v. de betonnen gevelelementen. 
10. De betonnen gevelelementen ontkist.
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11.

12.

BETONSAMENSTELLING
De betonnen gevelelementen hebben geen constructieve 
functie en zijn slechts zelfdragend, toch is een beton met een 
druksterkte van 65 MPa gebruikt. Dit is nodig om scheurtjes in 
de lange slanke elementen door eigen gewicht te voorkomen. 
Met uitzondering van de gepolijste kolommen op de begane 
grond, zijn de elementen gemaakt van zelfverdichtend 
beton. Het betonmengsel bevat wit portlandcement CEM I, 
kwartszand uit Trier, wit zilverzand uit de streek van Mol, 
kalksteen granulaten uit de streek ten zuiden van Parijs, 
kalksteenmeel en hulpstoffen ten behoeve van de vloeibaarheid. 
Het zand geeft het beton de warme kleur. Het betonmengsel 
voor de kolommen in de plint bevat meer grove delen en minder 
zand. Dit mengsel is verdicht met hoogfrequent trilmotoren. 
Alle elementen zijn met staal gewapend.

OPPERVLAK VEREDELEN
De kolommen op de begane grond zijn gepolijst. Het beton 
heeft daardoor een terrazzo uitstraling en het gladde oppervlak 
is minder gevoelig voor opspattend vuil en beschadigingen. Voor 
een nauwe aansluiting op het maaiveld zijn passtukken (neuten) 
gegoten van hetzelfde betonmengsel. Op de verdiepingen 
erboven heeft de oppervlaktetextuur juist een satijnen glans. 
Dit komt doordat het beton gezuurd is. Na het ontkisten en 
uitharden zijn de elementen verzadigd met water en vervolgens 
besproeid met een oplossing van 17% waterstofchloride en 83% 
water. Het zuur etst de kalkhoudende delen in het cement weg, 
waardoor het zand in het betonmengsel wordt blootgesteld. De 
elementen zijn gezuurd in de open lucht door werknemers met 
beschermde werkkleding. Na het zuren is het overtollige zuur 
samengevoegd met het basische restafval van het polijstwerk, 
waardoor het restproduct nagenoeg neutraal was.
 
VERVOEREN, HIJSEN, STELLEN
Om beschadiging door het eigen gewicht van de gevelelementen 
te voorkomen, is gewerkt met een vervoers- en hijsprotocol. 
De balken zijn opgelegd op consoles tijdens transport. De 
kolommen zijn voor het vervoer opgehangen aan gevelankers. 
Om de lange kolommen niet op de volledige lengte te belasten, 
zijn ze tijdens het kantelen extra ondersteund. Bij de eerste 
30 graden draaien is op ongeveer tweederde van de lengte 
een schraag gebruikt als kantelpunt. Bij de verankering aan 
de stalen constructie is rekening gehouden met diverse 
stelmogelijkheden. De betonnen gevelelementen zijn zeer 
maatvast, dankzij de nauwkeurige maltechniek. De benodigde 
toleranties voor de stalen constructie zijn uitgemiddeld met 
hoeklijnen en slobgaten.

ONDERHOUD
De liggende balken in de gevel zijn het meest gevoelig voor 
vervuiling. Daarom zijn alle betonnen elementen na de montage 
gehydrofobeerd met een nanocoating. Het vermindert de 
vochtopname en maakt de benodigde reiniging (om de twee à 
drie jaar) een stuk makkelijker. Een CE-gecertificeerde coating 
gebaseerd op Fluorpolymeren is gebruikt. De werking van de 
coating is te vergelijken met de werking van een teflonlaag in 
een pan. Het maakt het betonoppervlak minder poreus, zodat 
vuil en vocht gaat parelen op het oppervlak en niet vast gaat 
zitten in de poriën. Bij goed onderhoud van de gevel kan de 
nanocoating zeven tot tien jaar bescherming bieden.
Barbara Heijl

Coverfoto en foto’s 1, 3, 5, 6 en 11 van Kees Hummel
Foto’s 8, 9, 10 en 12  van Joost Verheus
Tekeningen 2, 4, en 7 van Rijnboutt

11. Het voormalig V&D-gebouw is gestript tot op het casco.
12. Om beschadiging door het eigen gewicht van de gevelelementen 
te voorkomen, is gewerkt met een vervoers- en hijsprotocol.
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