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In deze publicatie gaan we in op wat gekleurd beton is, 
welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn, welke 
technieken er bestaan en waar rekening mee gehouden moet 
worden. Ook besteden we aandacht aan het belang van 
proefstukken.
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I N H O U D S O P G A V E De designmogelijkheden van beton zijn ongekend groot. Niet alleen in vorm, ook in kleur. Standaardbe-
ton is grijs en kent een grote variatie tinten, maar beton is in vele andere kleuren te maken. Dat biedt voor 
ontwerpers vele mogelijkheden op decoratief gebied om naast textuur ook met kleur te spelen.

In deze publicatie gaan we in op wat gekleurd beton is, welke mogelijkheden en onmogelijkheden er 
zijn, welke technieken er bestaan en waar rekening mee gehouden moet worden. Ook besteden we 
aandacht aan het belang van proefstukken.

Alles over gekleurd beton

Het betonmengsel voor het Accommodatiecentrum
Observatoire Océanologique in Banyuls sur Mer 
is zelfverdichtend en in de massa gekleurd met oker
pigmenten en oxiden. Er zijn bewust geen maatregelen 
genomen om kleurverschillen tussen verschillende storten 
te voorkomen, omdat nuanceverschil in kleur onderdeel 
uitmaakt van het gevelconcept (foto: Fernando Guerra)

https://www.tektoniek.nl/esthetisch/projecten/koraalrood-beton
https://www.tektoniek.nl/esthetisch/projecten/koraalrood-beton


1 Wat is gekleurd beton

De kleur van het beton van het Historisch archief in
Oaxaca, Mexico, is nauwgezet afgestemd op de kleur van 
de bodem en andere bouwwerken in het park. Het oker-
gekleurde beton is door en door gekleurd met natuurlijke 
pigmenten (foto: Fausto Nahum Pérez Sánchez)

De standaardkleur van beton is grijs. Dat heeft te maken met 
de kleur van het cement. Er zijn vele tinten grijs mogelijk, 
afhankelijk van de soort en herkomst van het cement. Wit ce-
ment kleurt het beton overwegend wit. Dat is niet smetteloos, 
maar het onderscheidt zich wel duidelijk van de vele tinten 
grijs beton. Hoogovencement is een goede tweede. Dit geeft 
een heel lichte tint beton, dat ook goed gekleurd kan worden 
met pigmenten.

Ontwerpers die zoeken naar mogelijkheden om kleur in een 
gebouw te verwerken, kunnen kiezen voor gekleurd beton. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om beton te kleuren. Een 
veelgebruikte manier is het toevoegen van natuurlijke of synthe-
tische pigmenten aan het betonmengsel.

Niet alles kan. Zeer extreme en diepe kleuren zoals zwart of 
felrood zijn lastig te maken. Het beton verven is eenvoudiger, 
maar dat betekent wel meer onderhoud.  Gekleurd beton door 
het toevoegen van kleurstoffen levert vaak lichtere kleuren op, 
al zijn intensere tinten ook mogelijk.

De kleur van het betonoppervlak wordt grotendeels bepaald 
door de kleur van het cement, de fijne toeslagstoffen en de 
pigmenten die eventueel toegevoegd worden. Fijne toeslag-
stoffen kleiner dan 250 µm dragen vooral bij aan de kleur van 
het oppervlak.  De toeslagmaterialen dragen ook bij aan de 
kleur – ze ‘schijnen’ enigszins door de oppervlaktehuid heen. 
En wanneer de oppervlakte behandeld wordt door bijvoor-
beeld schuren, polijsten of stralen, gaat het toeslagmateriaal 
mede de kleur bepalen. Zie ook: 6 Bewerkt oppervlak. 

Beton is te kleuren met natuurlijke of synthetische pigmenten, 
veelal metaaloxiden. IJzer wordt het meest toegepast om kleur 
in beton te verkrijgen. Ook synthetische pigmenten zijn metaal-
oxiden. Het verschil is dat ze niet uit de natuur, maar uit de 
fabriek komen. Het produceren gebeurt door mineralen te raffi-
neren en zo de fysiochemische eigenschappen te wijzigen. 

Elke metaaloxide zorgt voor een eigen kleur. Voor het kleuren 
van beton zijn de volgende stoffen het meest gebruikt. Chroom-
dioxide zorgt voor groene tinten in het beton, kobaltoxide 
zorgt voor een blauw resultaat. Dat loopt van pasteltinten als 
lichtblauw tot aan het intense marineblauw. IJzeroxiden zijn 
breed inzetbaar: ze zorgen voor veel kleuren uit het spectrum, 
zoals rood, oranje, geel en bruin. Een prachtig voorbeeld 
van spelen met kleur in beton is het historisch archief in 
Oaxaca.

De representatieve entreezaal van het historisch 
archief van de staat Oaxaca in Mexico. Het indirecte 
daglicht zorgt voor spectaculaire schaduweffecten 
(foto: Fausto Nahum Pérez Sánchez)

2 Soorten
 kleurstoffen

Zeer slanke, betonnen rasters vormen de doorvalbevei-
liging van een loopbrug in het historisch archief van 
de staat Oaxaca (foto: Fausto Nahum Pérez Sánchez)

https://www.tektoniek.nl/esthetisch/projecten/gekleurd-met-natuurlijke-pigmenten
https://www.tektoniek.nl/esthetisch/projecten/gekleurd-met-natuurlijke-pigmenten


De kleurintensiteit in het beton is afhankelijk van zowel het 
pigmentgehalte als de cementsoort die gebruikt wordt. Met 
wit cement ontstaat de helderste kleur. Door pigmenten toe te 
passen met wit cement is het kleurresultaat krachtiger dan bij 
het gebruik van grijs cement. Ook hoogovencement wordt de 
laatste tijd veel toegepast in gekleurd beton. De kleuren zijn 
iets doffer dan met wit cement, maar vaak voldoende krachtig. 
Hoogovencement is duurzamer en makkelijker produceerbaar 
en daardoor goedkoper.

Tintverschillen zijn onvermijdelijk bij het kleuren van beton, dat 
is een gegeven. Dat heeft te maken met de natuurlijke eigen-
schappen van beton. Kleurverschillen zijn wel te beïnvloeden. 
Om de variatie in kleur zoveel mogelijk te beperken moeten 
de kleurbepalende grondstoffen het liefst van één partij afkom-
stig zijn. Dan nog kunnen er lokaal afwijkingen optreden door 
onder andere de water-cementfactor, hoe lang het beton in de 
kist blijft en de weersomstandigheden tijdens het verharden.

Het is verstandig om een maximaal toelaatbaar tintverschil vast 
te leggen. Hiervoor kan de CUR-grijsschaal worden gebruikt, 
de bijlage bij CUR-Aanbeveling 100 Schoonbeton - Speci-
ficaties uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken 
waaraan esthetische eisen worden gesteld. Meer informatie in 
het artikel Schoonbeton goed specificeren.

3 De kleur
 van cement

4 Tint-
 verschillen

INES innovatiecentrum in de Chileense stad Con-
cepción is opgetrokken uit rood gepigmenteerd beton 
(foto: Pezo von Ellrichshausen)

De inval van daglicht benadrukt de textuur op het 
betonoppervlak (foto: Pezo von Ellrichshausen)

De kleurintensiteit in het beton is afhankelijk van zowel het 
pigmentgehalte als de cementsoort die gebruikt wordt. Met 
wit cement ontstaat de helderste kleur. Door pigmenten toe te 
passen met wit cement is het kleurresultaat krachtiger dan bij 
het gebruik van grijs cement. Ook hoogovencement wordt de 
laatste tijd veel toegepast in gekleurd beton. De kleuren zijn 
iets doffer dan met wit cement, maar vaak voldoende krachtig. 
Hoogovencement is duurzamer en makkelijker produceerbaar 
en daardoor goedkoper.

Tintverschillen zijn onvermijdelijk bij het kleuren van beton, dat 
is een gegeven. Dat heeft te maken met de natuurlijke eigen-
schappen van beton. Kleurverschillen zijn wel te beïnvloeden. 
Om de variatie in kleur zoveel mogelijk te beperken moeten 
de kleurbepalende grondstoffen het liefst van één partij afkom-
stig zijn. Dan nog kunnen er lokaal afwijkingen optreden door 
onder andere de water-cementfactor, hoe lang het beton in de 
kist blijft en de weersomstandigheden tijdens het verharden.

Het is verstandig om een maximaal toelaatbaar tintverschil vast 
te leggen. Hiervoor kan de CUR-grijsschaal worden gebruikt, 
de bijlage bij CUR-Aanbeveling 100 Schoonbeton-specificatie 
uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan 
esthetische eisen worden gesteld. Meer informatie in het artikel 
Schoonbeton goed specificeren.

Zoals genoemd zijn er verschillende factoren die het kleurre-
sultaat van het onbewerkt oppervlak beïnvloeden. Behalve de 
keuze van de grondstoffen in het betonmengsel hebben ook 
een wisselende water-cementfactor en een niet volledige of 
egale mengselverhouding invloed op tintverschillen.

Zo is de poriestructuur van invloed op de betonkleur. Een 
meer poreuze cementsteen zorgt voor een lichtere en fletsere 
kleur, een dichte structuur genereert een diepere kleurtoon. 
De ontwikkeling van de poriestructuur is een optelsom van 
water-cementfactor, verhardingstemperatuur, hydratatiegraad, 
vochtgehalte, luchtbelletjes en microscheurtjes. Ook is de 
verhardings-/ontkistingstijd van invloed. Als het beton langer 
in de kist staat, wordt het betonoppervlak donkerder.

Om de kleur zoveel mogelijk te kunnen beheersen, is het 
verstandig om het oppervlak direct na ontkisten te hydrofo-
beren en/of prefab-elementen tijdelijk geconditioneerd op te 
slaan. Donker beton is veel beter te beheersen bij een bewerkt 
oppervlak dan bij een onbewerkt oppervlak. Donkere kleuren 
zijn wel mogelijk, maar duurzaam kleurbehoud is niet altijd 
gegarandeerd. De oppervlakte behandelen met een bescher-
mende, transparante coating kan helpen om de kleurintensiteit 
te behouden.

5 Wat de
 kleur verder
  beïnvloedt

https://www.tektoniek.nl/esthetisch/kennis-en-expertise/schoonbeton-goed-specificeren
https://www.tektoniek.nl/esthetisch/projecten/beschermend-beton-brut


Door bewerking van het betonoppervlak wordt de cementhuid 
geheel of gedeeltelijk verwijderd. Hierdoor wordt het gladde, 
gebroken en/of kristallijnen natuursteen zoals kwarts, graniet, 
porfier, basalt en kalksteen zichtbaar. De kleur wordt voorna-
melijk bepaald door het natuursteen dat aan het oppervlak 
zichtbaar is in de vorm van ronde en/of gebroken korrels van 
uiteenlopende grootte. De natuursteensoorten worden op kleur 
gesorteerd. Voorzichtigheid is geboden met gekleurde stenen 
en marmers (anders dan wit), omdat deze niet altijd kleurvast 
zijn. Met name bij egale, bewerkte oppervlakken is het van 
belang om grondstoffen zorgvuldig op kleur te selecteren voor 
het verkrijgen van een gelijkmatige textuur van het oppervlak.
Vlakken kunnen worden gepolijst naar een optimale glans-
graad. In het verleden werd daarvoor een coating gebruikt, 
dat gebeurt nu niet meer. 

Wel kan er nog een hydrofobeermiddel opgezet worden 
om het eenvoudiger schoon te maken. De helderheid van de 
kleuren van gepolijste oppervlakken is hoog. Gewassen en 
gestraalde oppervlakken zijn mat.

Voor beïnvloeding van het kleurresultaat bij mechanische 
bewerking is de selectie van het toeslagmateriaal nodig op 
samenstelling, kleur, grootte en vorm. Ook hier kunnen pigmen-
ten aan het betonmengsel worden toegevoegd. Let op: het 
pigment kleurt de cementsteen, niet het toeslagmateriaal. Bij 
een bewerkt oppervlak wordt de kleur bepaald door zowel 
het pigment als het toeslagmateriaal. Zo ontstaat de keuze om 
het kleurcontrast tussen de cementsteen en het toeslagmateriaal 
te versterken of juist te verzachten. 

Het vakmanschap in zowel de fabriek als op de bouw is 
bepalend voor het resultaat, net als bij onbewerkte oppervlak-
ken. Bovendien is de manier waarop de oppervlaktebewer-
king wordt uitgevoerd van groot belang voor het esthetische 
resultaat. Proefstukken en referentieprojecten zijn belangrijke 
hulpmiddelen om over te brengen welk beeld de ontwerper 
voor ogen heeft van het gewenste resultaat. Lees meer over 
mogelijke bewerkingen bij Bewerkt betonoppervlak.

Vooral bij beton met donkere kleuren kan kalkuitslag ontsierend 
zijn. Kalkuitslag is een lastig fenomeen, dat ondanks voort-
schrijdende technologie nog steeds niet volledig kan worden 
voorkomen. Het veroorzaakt een lichtgrijze waas op het 
oppervlak. Vooral in de detaillering kan worden voorkomen 
dat de kalkstrepen ontsierend zijn. Lees meer over het
voorkomen en beperken van kalkuitslag.

In het verleden werd voor het aanbrengen van glans 
een coating gebruikt. Inmiddels zijn de polijsttech-
nieken zo ver ontwikkeld dat er al tijdens het polijsten 
glans ontstaat. 

De lichtgrijze waas op het betonoppervlak
wordt veroorzaakt door kalkuitslag

6 Bewerkt
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https://www.tektoniek.nl/esthetisch/kennis-en-expertise/bewerkt-betonoppervlak
https://www.tektoniek.nl/esthetisch/kennis-en-expertise/kalkuitslag-beperken


Proefstukken zijn zeer belangrijk in het proces. Afspraken over 
de kleur of tint van beton moeten per project worden gemaakt 
aan de hand van proefstukken. Voor een eerste discussie zijn 
proefstukken op tegelformaat voldoende. Voor realistische 
verwachtingen en heldere afspraken over de kwaliteit in het 
werk zijn grootschaliger proefstukken nodig.

Een aantal aandachtspunten bij het maken van proefstukken:

• Naast betonsamenstelling, bewerking en nabehan-
deling van het oppervlak hebben textuur, structuren en reliëfs 
invloed op de betonkleur. Daarom is het van belang om ook 
de textuur en structuur toe te passen in de proefstukken. Pas 
zo kunnen de kleurmogelijkheden goed worden beoordeeld. 

• Het is onvermijdelijk dat er per element enig
kleurverschil kan optreden. Aanbevolen wordt daarom de
invloed en de gevoeligheid van mogelijke kleurverschillen 
niet alleen per element te bezien, maar ook op het totale 
geveloppervlak te bespreken. Ook kunnen zo toleranties 
worden vastgesteld. Een reeks proefstukken kan een indi-
catie geven van de mate waarin kleurverschil per element 
optreedt.

• Een glad betonoppervlak dat na ontkisten niet 
wordt bewerkt, is niet geheel egaal van kleur. Er is sprake 
van een zekere wolkigheid, met genuanceerde tinten en 
tintverschillen. De grens tussen een positief gewaardeerde 
wolkigheid en een negatief gewaardeerde vlekkerigheid is 
moeilijk te trekken en daardoor gemakkelijk oorzaak van 
discussies. 

Voor Mediatheek Lons-le-Saunier in het oosten van Frankrijk 
zijn meer dan dertig proefstukken en proefwanden gemaakt 
om de juiste kleur en textuur van het beton te bepalen. ‘Wij 
hebben aan de hand van proefwanden de kleur, textuur en 
de juiste wijze van gieten bepaald voor onze gevel’, aldus 
architect D. Lyon. Alle proefwanden zijn op de bouwplaats 
gemaakt. Dat is gebeurd om een goede relatie te leggen met 
de kleuren van de omringende bebouwing. Een aantal proef-
wanden heeft ruim zes maanden gestaan. Zo kon worden 
beoordeeld hoe het beton na verloop van tijd verkleurt door 
verharding en droging en kon dat in de beslissing worden 
meegenomen. Ook zijn er drie grote mock-ups gemaakt. 
Dat waren voorbeeldwanden van beton, waarin een aantal 
hexagonale kozijnen één-op-één waren opgenomen. Zo kon 
de detaillering nog beter op de uitvoering worden afgestemd.

Ook in Nederlandse publicaties wordt deze werkwijze altijd 
geadviseerd, maar toch wordt er in ons land slechts bij uitzonde-
ring gewerkt met proefwanden. De bereikte kwaliteit in dit Franse 
project bewijst nog eens hoe waardevol deze aanpak is.

Kijk hier voor meer over proefstukken

8 Het belang van
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Twee proefstukken voor de bouw van mediatheek
Lons-le-Saunier (foto: du Besset-Lyon Architectes)

Voor de bouw van mediatheek Lons-le-Saunier zijn 
kleur, textuur en de juiste manier van gieten bepaald
aan de hand van dertig proefwanden. Ze zijn
gemaakt en beoordeeld op de bouwplaats
(foto: du Besset-Lyon Architectes)

https://www.tektoniek.nl/innovatief/projecten/innovatieve-bekisting-dubbelgekromde-gevel-mediatheek
https://www.tektoniek.nl/esthetisch/kennis-en-expertise/belang-van-proefstukken


Op Tektoniek.nl staat meer interessante informatie over de 
toepassing van gekleurd beton. Bekijk de volgende artikelen:

Kennis
Kleurrijk beton
Belang van proefstukken 
Schoonbeton goed specificeren

Projecten
Gekleurd met natuurlijke pigmenten
Beschermend beton brut
Koraalrood beton
Aardewerk in cement 
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