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Onbeantwoorde vragen, extreme toepassingen en schijnbaar onmogelijke ideeën vormen de 
basis van de Casestudies. Het verkennen van de maakbaarheid van de steeds verder reikende 
fascinaties en ambities van ontwerpers en vormgevers is uitgangspunt van dit initiatief. Het 
komt voort uit het streven naar een meer intensieve, uitdagende en vruchtbare samenwerking 
tussen producenten van prefab beton en ontwerpers. Ze zijn zo opgebouwd dat deze beoogde 
communicatie gericht is op de ontwikkeling van concepten en producten - in prefab beton. 
Zodoende staat een innovatieve benadering van ontwerp, toepassing en productie centraal.

Beton wordt dikwijls gezien als een economische optie, waarbij een esthetisch minder spannend 
uiterlijk op de koop toe wordt genomen. Ondanks het groeiend aantal zeer uitgesproken en 
aansprekende voorbeelden, waarin beton juist wordt ingezet voor de esthetische kwaliteiten 
komen de meeste ontwerpers in hun praktijk niet in aanraking met deze ‘Zwitserse’ en ‘Japanse’ 
kunsten. Beton blijft in de ervaring van veel ontwerpers en opdrachtgevers toch vaak grijs, 
saai en zwaar. En lijkt vooral beperkt in de mogelijkheden het materiaal naar de hand van de 
ontwerper te zetten.

De Casestudies worden ingezet om een brede groep ontwerpers, zowel van bekende bureaus 
met grote orderportefeuilles als van beginnende en kleine praktijken, in dialoog te brengen met 
de industrie. Een dialoog die niet bestaat uit louter informatie over bestaande mogelijkheden 
en kennismaking met de laatste toepassingen, maar één waarin aan de ontwerpers wordt 
gevraagd wat zij willen maken. Ongeacht de voorkennis van de ontwerpers met betrekking 
tot de technische mogelijkheden worden hun ambities in discussie gebracht. De industrie zelf 
wordt hierbij ook gevraagd om bestaande en schijnbaar impliciete beperkingen qua productie 
en financiën in eerste instantie buiten beschouwing te laten. Elke vraag is mogelijk binnen de 
Casestudies. Of het nu gaat om het reproduceren van een bestaand en exotisch voorbeeld, om 
een volledig nieuwe toepassing, een probleem dat in de praktijk van een ontwerper naar voren is 
gekomen of om een ware uitdaging aan de industrie om iets met beton te doen dat volledig lijkt 

what you always wanted to do in concrete... 
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in te druisen tegen de ‘natuurlijke’ hoedanigheid van het materiaal, elk voorstel wordt serieus en 
professioneel benaderd. De ideeën worden in twee brainstorm sessies toegelicht, ontwikkeld en 
uiteindelijk verwerkt tot een werkomschrijving voor het produceren van een prototype.

De eerste brainstormsessie van elke Casestudy richt zich op de achtergronden van de 
ideeën. Eventuele bestaande voorbeelden of relevante projecten in andere materialen worden 
besproken om het idee aan te scherpen. Ervaringen uit het verleden van zowel ontwerpers, 
technici en uitvoerders worden ingezet om het idee verder te specificeren. Niet om het in 
te kapselen binnen al bestaande oplossingen. Wel om het te laten rijpen en om eventuele 
raakvlakken met andere ideeën binnen de Casestudy zo goed mogelijk in te kunnen zetten. Het 
uitgangspunt bij deze eerste brainstormsessie is eenduidig en absoluut; hoe zou het voorstel van 
de ontwerper uitgevoerd kunnen worden? Kennis en ervaring omtrent knelpunten in productie of 
toepassing worden positief ingezet om niet opnieuw in al bekende valkuilen te stappen, maar om 
efficiënt tot volledig andere oplossingen te kunnen komen.

Tijdens de tweede brainstormsessie worden de aangescherpte en gecategoriseerde voorstellen 
verder ontwikkeld tot werkbeschrijvingen. Mogelijke nieuwe technieken, toeslagmaterialen of 
combinaties met andere producten worden in kaart gebracht en ondergebracht bij producenten 
met de meest geëigende faciliteiten voor de specifieke prototypes. Vorm en afmetingen van het 
prototype en de wijze van productie worden afgestemd op de verwachtingen van het resultaat 
- hoe is het prototype het best te testen op de beoogde resultaten - en de capaciteiten van de 
producenten. Tot slot worden er teams gevormd van elk een producent en één of meerdere 
ontwerpers. Elk team neemt één van de uitgewerkte ideeën onder haar hoede voor verdere 
ontwikkeling en uitvoering.

Na de productie volgt een evaluatie waarin de prototypen kritisch onder de loep worden 
genomen. Is er aan de verwachtingen voldaan? Zijn tijdens de uitvoering nieuwe ideeën naar 

boven gekomen en toegepast? Zijn de ontwerpers en producenten gesterkt in hun ambities? En 
is het eerste resultaat reden tot een vervolg van het onderzoek?

De Casestudies lijken zich in eerste instantie op onderzoek naar en ontwikkeling van beton 
te richten. De vraagstelling aan de ontwerpers lijkt daar zeer duidelijk in. Meer nog dan louter 
productontwikkeling zijn de Casestudies vooral een kennismaking van verschillende culturen. 
Die van ontwerpers en producenten. De voorstellen zijn vaak zo extreem dat in het korte 
tijdsbestek van een Casestudy alleen sprake kan zijn van een eerste - zeer belangrijke - aanzet 
tot een serieuze productinnovatie. Veelbelovende prototypen kunnen binnen individuele 
afspraken verder worden onderzocht en ontwikkeld. 

De kern van de Casestudies zoals ze door de initiatiefnemers worden aangeboden, is het 
ontdekken van elkaars fascinaties, ambities en potenties. De potenties van beton. De fascinaties 
voor het materiaal van zowel de ontwerpers als de industrie. En de ambities ten aanzien van 
esthetiek, productie en innovatie.
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onderzoek naar de architectonische potentie van ‘de voeg’

Bouwen met prefab is bouwen met elementen. Inherent aan prefab is een beperking aan de 
elementgrootte. Dat leidt per definitie tot aansluitingen. Aansluitingen tussen de elementen 
onderling, aansluitingen op (draag)constructies en aansluitingen met andere bouwelementen als 
ramen, deuren, dakranden, goten, etcetera.

Veelal worden de ‘voegen’ tussen de elementen als storend ervaren in een gevelontwerp. 
Vreemd eigenlijk: immers buiten ‘in-situ-beton’ bestaat er eigenlijk geen naadloos bouwmateriaal 
voor gevels. De traditionele en nog steeds gewaardeerde baksteen is wellicht het kleinste 
prefab bouwelement dat voor gevels wordt gebruikt. In metselwerk zijn voegen vanzelfsprekend 
met een diversiteit aan tactiliteit middels verschillende voegtypologieën. En plaatmaterialen 
worden met vergelijkbare ontwerp- en uitvoerings overwegingen geconfronteerd als prefab-
betonelementen.

Er zijn inmiddels verscheidene uitvoeringen toegepast waarin een uitgesproken architectonisch 
idee wordt nagestreefd. Variërend van ‘potdekselen’ en zogenaamde ‘valse’ voegen die de 
‘echte’ voegen camoufleren, tot ‘kozijnloos’ glas in beton. Het werken in elementen biedt meer 
aanknopingspunten dan het ontkennen of maskeren van de aard van de bouwelementen. Er 
kan bewust gebruik worden gemaakt van het gegeven dat bijvoorbeeld een gevel is opgebouwd 
uit verschillende delen. Zo kan er uitdrukking worden gegeven aan de positie van de elementen 
in het geheel (onder – boven, privé - publiek), of aan de functie die zich erachter bevindt. De 
grootte van de elementen kan uitdrukking geven aan massaliteit, menselijke maat of juist 
een monumentaal karakter ondersteunen. De ‘voegen’ zelf kunnen een architectonische 
uitdrukking bewerkstelligen. Daar waar er veel waardering is voor het uitbuiten van stortnaden, 
bekistingsplaten en centerpengaten, zoals bij onder andere Ando, Mendez de Rocha en Le 
Corbusier, is er nog weinig uitgesproken aandacht voor het exploiteren van ‘de voeg’. De 

zone waar het element element wordt, waar eventueel techniek in opgenomen kan worden, waar 
slimme aansluitingen op draagconstructies hun plek kunnen vinden. Waar diepte gevonden kan 
worden in veelal vlakke gevels. En waar het ene materiaal een ander treft.

De casestudy ‘scheiden en verbinden’ onderzoekt wat de potentie is van ‘de voeg’. Wat 
architectonische, constructieve en uitvoerings consequenties zijn van scheiden en verbinden. 
Hoe technische innovaties hier een plek kunnen vinden. Hoe uitvoeringstechnische 
overwegingen een inspirerende rol kunnen spelen. En hoe architectonische ambities kunnen 
worden uitgebreid en ondersteund door het ontwikkelen van een tot nu toe onderbelicht 
fenomeen.

introductie CS8 - Scheiden & Verbinden
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“Hoe kleiner het element, hoe groter de repetitie, hoe minder storend de voeg en hoe groter de 
vrijheidsgraad.”

Het click block is een stapelbaar sandwich element van beton voor gevelconstructies. Binnen- 
en buitenblad zijn met elkaar verbonden door rvs-haarspelden, dan wel met zeer dunne rvs 
plaatjes, of met geweven koolstof plaatjes, door het isolatiemateriaal heen. Het buitenblad heeft 
een textuur/patroon. Het element wordt liggend gestort. Er is pigment toegevoegd ten behoeve 
van een iets warmere tint, zodat de kleur iets meer richting natuurlijke steen gaat (licht travertin 
b.v.).

De blokken worden verlijmd met een lijmmortel voor gelijmde baksteen. Deze mortel zorgt voor 
hechting en dichting en voor de minimaal nodige tolerantie. Voor de thermische uitzetting wordt 
afhankelijk van de oriëntatie van de gevel een verticale dilatatie gehouden om de 6-9 meter 
door in het buitenblad de verticale lijmvoeg hier niet aan te brengen. Het isolatiemateriaal heeft 
rondom een halfcirkelvormige inkeping met een diameter van 40mm zodat standaard pvc buizen  
dienst kunnen doen als centreer element tijdens het stellen van de blokken. Voor de verlijming 
wordt standaard lijmgereedschap (combinatie van lijmbakje met lijmkam) gebruikt. Andere 
centreer-mogelijkheden kunnen onderzocht worden. Ook de hijs-mogelijkheid verdient nog 
aandacht. De minimale kier tussen het isolatiemateriaal van 4mm lijkt niet echt problematisch. 
Ter plaatse van de horizontale en verticale stukken pvc buis kan (elektra-) leidingwerk worden 
meegenomen. 

Het patroon is enerzijds blok-specifiek maar formeert ook blok-overschrijdende patronen. De 
“negatieve” vellingkant maakt in het buitenblad deel uit van dit patroon. De vellingkant is gewenst 
om eventuele lijmvlekken en kleine beschadigingen te kunnen camoufleren. Het hoekelement 
dat een 3d blok moet zijn met doorgaand reliëf heeft nog aandacht nodig qua stortwijze/
productie methode.

CS8   CLICK BLOCK

idee & ontwerp: Martin Kuitert - Studio Seven Architecten, Nadja van Houten - Bureau 
Bouwtechniek, Johannes Moehrlein - MAD architecten

prototype: Verheijen Beton
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Het carré-bloque is een stapelbaar sandwicht element van beton die binnen en 
buitenbad ineen is voor gevelconstructies. Binnen en buitenblad zijn met 
rvs-haarspelden , dan wel met zeer dunnen rvs plaatjes met elkaar verbonden 
door het isolatiemateriaal heen. Het buitenblad heeft een textuur/patroon. Het 
element wordt liggend gestort. Pigmenttoevoer t.b.v. een iets warmere tint zodat 
de kleur  iets meer richting natuurlijk steen gaat [licht travertin b.v.].
De blokken worden verlijmd met een lijmmortel voor gelijmde baksteen. Deze 
mortel zorgt voor hechting en dichting maar ook de
minimaal nodige tolerantie. Voor de thermische uitzetting wordt afhankelijk van 
de oriëntatie van de gevel een verticale dilatatie gehouden om de 6-9 meter door 
in het buitenblad de verticale lijmvoeg hier niet aan te brengen. Het 
isolatiemateriaal heeft rondom een halfcirkelvormige inkeping diameter 40mm 
zodat standaard pvc buizen ø40 dienst kunnen doen als centreer element tijdens 
het stellen van de blokken. Standaard lijmgereedschap voor de verlijming 
[combinatie van lijmbakje met lijmkam]. Andere centreer-mogelijkheden kunnen 
ook nog onderzocht worden. Ook de heis-mogelijkheid verdiend nog aandacht. 
De minimale kier tussen het isolatiemateriaal van 4mm lijkt niet echt 
problematisch. Ter plaatse van de horizontale en verticale stukken pvc buis kan 
[electra-] leidingwerk worden meegenomen. Het patroon is enerzijds 
blok-specifiek maar formeert ook blok-overschreidende patronen. De "negatieve" 
vellingkant maakt in het buitenblad deel uit van dit patroon. De vellingkant is 
gewenst om eventuele lijmvlekken en kleine beschadigingen gecamoufleerd te 
kunnen oplossen. Het hoekelement dat een 3d blok moet zijn met doorgaand 
reliëf heeft nog aandacht nodig qua stortwijze/productie methode.
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Breekbaar
In deze casestudy wilden we onderzoeken in hoeverre we het toeval een handje kunnen helpen. 
Hierbij werden we geïnspireerd door gescheurde vlakken die je soms tegenkomt. Net als het 
water van de rivier door het laagste punt van het land stroomt. Zo scheurt beton op de plekken 
waar ze het zwakst is. Ze is grillig en volgt niet een van tevoren bedacht patroon.

Dilataties
Dilataties voorkomen deze onverwachte scheurvorming. Door van tevoren onderbrekingen in 
het materiaal te bedenken houden we het beeld wat bedacht is in stand. Hard begrensd of bijna 
onzichtbaar wordt een groot vlak gedilateerd. De overgangen tussen de prefab gevelelementen 
zijn controleerbaar, van te voren bedacht en daarna vertaald in een mal. In deze Casestudy 
willen we deze overgang juist als een verrassing laten zijn.

Chocolate bar
Graag zouden we prefab betonelementen toe willen passen die gescheurd of gebroken zijn. 
Dus geen geplande dilataties maken. Maar hoe breek je een betonplaat makkelijk? Tijdens de 
brainstorm werden er chocolade repen gegeten. Dat bracht ons op het idee. Laten we net als 
in een chocoladereep een verzwakking maken in het materiaal. Net als een dal waar een rivier 
doorheen loopt, in dit dal zal de breuk plaatsvinden.

idee & ontwerp: Francis Catteuw - Compagnie-O architecten, Otto Diesfeldt - Dick van Gameren 
architecten, Tjerk van de Lune - StudioSK, Helga Snel - Jeanne Dekkers architectuur, Marianthi 

Tatari - UNStudio / prototype: DECOMO
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Prototype
Het protype werd letterlijk als een chocoladereep vormgegeven. Alleen zijn de zwakke delen 
van het beton niet volgens een raster vormgegeven. Ze volgen een meer natuurlijke lijn. Het 
is moeilijk om het effect op grote schaal te toetsen. Dan zouden we een totale gevel moeten 
storten in beton om daarna te breken.
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Naast alle functionele eisen die gelden voor voegen in geprefabriceerde beton elementen, is 
vooral de esthetiek van de voeg een onderbelicht aspect wat nadere aandacht verdient. Maar al 
te vaak wordt de voeg gezien als noodzakelijk kwaad bij het samenvoegen van de verschillende 
onderdelen van bijvoorbeeld een gevel. Uitgangspunt voor ons gedachten- en materiaal 
experiment is de vraag geweest of we juist die esthetische kwaliteit kunnen ondervragen en tot 
uitdrukking kunnen brengen op een uitdagende manier.
De zoektocht rond het idee ‘esthetische voeg’ nodigt uit verbindingstechnieken uit heel andere 
sectoren op prefab beton toe te passen. In de mode industrie en kleding is het heel gebruikelijk 
verbindingen te accentueren en decoratief te gebruiken. Bij kleding gaat het niet alleen om de 
techniek van ‘scheiden en verbinden’ maar ook om ‘openen en sluiten’. De projectie van die 
technieken op beton opent een wereld aan ideeën.

In de eerste fase van ons experimentele proces is een selectie gemaakt van technieken die 
getoetst kunnen worden in het materiaal beton, te weten: de rits; drukknopen; houtje-touwtje. 
Als aanvulling op deze technieken, toegepast in kleding, hebben we een techniek uit de 
voedselverpakkingsindustrie onderzocht, namelijk kunststof drukstrips.
De eerste drie technieken gaan uit van gebruik van textiel, de vierde van kunststoffolie. Deze 
materialen kunnen als stroken worden opgenomen in betonelementen, zodanig dat ze voor 
een deel ín het beton zitten en voor een deel uit het beton steken. De in deze eerste testfase 
gebruikte materialen zijn genomen van zorgvuldig gekozen kinderkleding, zodat ritsen en houtje-
touwtje knopen al netjes op hun plaats zaten; alleen het bevestigen van de drukknopen was toch 
weer eigen handwerk.
Er zijn sets van betonnen plaatjes gemaakt waarbij steeds aan één lange zijde de textiele stof 
voldoende ver uitsteekt om te worden gebruikt voor de verbindingen.

Deze eerste tests bleken meteen tot de verbeelding te spreken, waarbij vooral een toepassing 
op een groter schaalniveau werd gesuggereerd. Het riep ook vragen op over de mate waarin 

idee & ontwerp: Hans Köhne - Cement&BetonCentrum, Jan Schevers - Jan Schevers architect 
prototype: Hurks Beton
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een voeg ook weer te openen zou moeten zijn na het sluiten ervan. Zou een dergelijke voeg 
bijvoorbeeld ook toegepast kunnen worden ter plaatse van een te openen deel van de gevel of 
bij demontage kunnen leiden tot een steeds weer te herbouwen gebouw?
Uit een opstelling van de proefstukken is een keuze gemaakt voor een van de modellen met de 
grootste potentie om toegepast te worden in een grootschaliger experiment. De keuze is hierbij 
gevallen op de ‘jeans met drukknopen’. Voornamelijk vanwege het zeer herkenbare karakter 
ervan en de manier waarop we met dit systeem ook in de hoeken een goede oplossing konden 
voorzien.
Het grotere element zou moeten verwijzen naar geveltoepassingen. Daarom is gekozen voor 
een frame waarin twee kleinere luiken of ramen zijn gehangen. De luiken suggereren iets 
van beweeglijkheid. Om dit nog meer te benadrukken zijn de betonnen luikjes in jeans-blauw 
gekleurd beton uitgevoerd.
 
Het combineren van jeans met beton gaf weinig problemen. De stof is sterk genoeg om een 
behoorlijk gewicht te dragen. Slimme mallenmakers weten wel een oplossing om de stof netjes 
in het midden van de dikte door de rand te laten steken. En drukknopen zijn sterk genoeg om 
een last te dragen. Lastiger bleek te voorkomen dat de jeans stof lelijk gaat plooien als het 
gewicht aan de knopen hangt. Daartoe zijn de betonnen ‘luikjes’ zo licht mogelijk gemaakt, door 
het betonzand te vervangen door bolletjes van geschuimd glas (merknaam Liaver).

Ten behoeve van de stabiliteit van het totale element is een geknikte vorm gekozen, waarmee 
ook de flexibiliteit van de esthetische voeg benadrukt wordt. Dat deze vorm tot complexiteit 
leidde in maltechniek was niet bedacht. De uiteindelijke mal was indrukwekkend van uiterlijk en 
leek een ware installatie.
Voor een eventuele verdere productontwikkeling zijn nog heel wat slagen te maken. Er is in 
ieder geval een krachtig beeld ontstaan van de ‘esthetische voeg’ die meer is dan een puur 
functionele verbinding.
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Litteken
In deze casestudy wilden we onderzoeken hoe we op een schilderachtige wijze vlakken aan 
elkaar kunnen verbinden. Na het snijden in je hand ontstaat er een litteken. Zoals een snijwond 
eerst een scherpe aftekening kent en daarna er een vaag begrenst litteken overblijft. Zo willen 
we ook het onvoorspelbare onderzoeken van het verbinden van de vlakken beton. Ze is grillig en 
volgt niet een van tevoren bedacht patroon.

Mondriaan
In het latere werk van Mondriaan is er een spel van lijnen een vlakken waarin er op zakelijke 
wijze omgegaan wordt in de vlakverdeling. Harde begrenzingen van kleurvlakken bepalen het 
beeld.
Dit is in feite ook hoe er momenteel omgegaan wordt met prefab gevelelementen. Van tevoren 
bedachte naden zijn strak in de beton gegoten en zijn geen verrassing.

Schilder Rothko
Het werk van Rothko is een zoektocht naar de overgang van verschillende kleurvlakken. Hierbij 
zijn de grenzen niet hard, maar juist vloeiend. Deze vloeiende overgangen tussen kleurvlakken 
geven zijn werk een enorme diepte. De zachte grenzen tussen de kleurvelden maken zijn werk 
poëtisch en op meerdere wijzen te interpreteren. 

idee & ontwerp: Francis Catteeuw - Compagnie-O architecten, Otto Diesfeldt - Dick van 
Gameren architecten, Tjerk van de Lune - StudioSK, Helga Snel - Jeanne Dekkers architectuur, 

Marianthi Tatari - UNStudio / prototype: DECOMO, Erik Schoterman - SIKA Nederland
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Prototype
Snel was er een methode gevonden om de harde betonelementen een schilderachtige rand 
te geven. Aan de betonrand werd een neus gestort. Deze neus werd met geweld afgeslagen. 
Hierdoor ontstaat er een prachtige rafelige rand, die ook veel diepte heeft. Hoe deze elementen 
weer aan elkaar “geschilderd” konden worden was voor een ieder lang een raadsel. Dit kon ook 
niet in beton of een vergelijkbaar materiaal opgelost worden. Pas toen we terechtkwamen in 
een geheel andere industrie (kunststoffen) was er snel een mooie verbinding gevonden. Door 
in de voeg een semitransparante, flexibele hars te gieten. Hierbij kan de kleur van de prefab 
gevelelementen en de kleur van de voeg variëren en is ter keuze van de architect.
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In toenemende mate maken constructeurs en architecten in grensverleggende architectuur 
noodgedwongen gebruik van andere materialen waar vroeger het materiaal beton meestal voor 
de hand lag: 
- Het recente gebouwde Münchner Freiheit Busstation lijkt erg veel op Miguel Fisac’s prachtig 
betonen passerel-dak in Madrid uit 1953-1955 maar is volledig in staal. 
- Met het Qatar National Convention Centre is het nog dramatischer; een grove staalskelet dat 
daarna volledig omkleed is om organisch en net beton te lijken.  
 - Zelfs hout vervangt tegenwoordig beton zoals te zien is in Jurgen Meyers Mensa in Karlsruhe 
en in UN-studio’s Burnham paviloen in Chicago. Van beide bouwwerken zou je op het eerste 
oogopslag direct verwachten dat zij van beton zijn.

Door loonkostenstijging is de betonindustrie steeds verder de richting van productstandaardisatie 
i.p.v. processtandaardisatie ingeslagen en is insitu monoliet beton door het arbeidsintensieve 
bekistingswerk op de achtergrond geraakt. Daarmee laat de industrie kansen liggen. Dat kan 
anders, zeker met de komst van UHPC.

De workshop is aangegrepen om te laten zien dat er mogelijkheden zijn met dit nieuwe materiaal 
opnieuw de aansluiting met hedendaagse design te vinden door vanuit meer een procesmatige 
invalshoek prefabicage te benaderen. Daar vloeit een nieuwe specifieke esthetische logica en 
tektonische beeldtaal uit voort. 

Veel UHPC voorbeelden zitten nog verankerd in het verleden: mechanische verbindingen 
en dwars-door-het-patroonlopende elementnaden. Beiden doen afbreuk aan de gewenste 
continuïteit van het beeld. Weinig avant-garde. Dat het radicaal anders kan wist Nervi al 
meer dan 50 jaar geleden. Met zijn hoogwaardige schaalconstructie maakte hij al een slimme 
scheiding tussen continuïteit en de discontinuïteit van prefabicage. En in de voeg komt alles 
samen, niets voor niets het thema van de workshop.

idee & ontwerp: Gerald Lindner - cc-studio
prototype: Hurks Beton, Materialise Onsite
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In het cc-studio/Hurks voorstel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen 
samengevoegd om zo tot een nieuwe benaderingswijze te komen.

- gebruik van UHPC. UHPC is bijzonder omdat de eigenschappen eerder op gietijzer lijken dan 
op traditioneel beton  Maar dan zonder de nadelen van hoge temperaturen, beperkte wanddikte 
verschillen, dure hittebestendige mallen, grote krimp en vormcontrole verlies door afkoeling. De 
mallen kunnen zelfs van wegwerp CNC gefreesd (bio)ps-schuim of folie worden gemaakt en 
samen met superplastificeerders kunnen de moeilijkste vormen worden gegoten. 
- UHPC heeft een eigen treksterkte en als je er goed mee ontwerpt is in principe complexe 
wapening overbodig. 
- Of als de krachten te groot zijn kunt je de als zichtwerk verloren bekisting gebruiken waar 
achter of waarin traditionele wapening wordt aangebracht
 - de naden kunnen worden gelijmd. De Universiteit in Kassel laat dit zien het kan omdat het 
oppervlakte voldoende eigen treksterkte heeft (in tegenstelling tot gewoon beton) en een goede 
maatnauwkeurigheid.
 - het inzicht dat de voeg een esthetische en eventuele zichtbare constructieve toevoeging moet 
vormen in de beleving van het ontwerp. Op die manier wordt prefabricage een pré i.p.v. slechts 
een nadeel. 
- Deze benaderingswijze sluit erg goed aan op de kansen die het 3d printen geven. Ook 
daar zullen de element afmetingen beperkingen hebben. Printen van beton kan al, en de 
naukeurigheid en mogelijkheden zullen in de toekomst snel groeien.

Op deze wijze kunnen elementen technisch en esthetisch hoogwaardig worden gemaakt 
en geschakeld tot interessante composities, waarvan in het aanzicht direct te zien is dat die 
overduidelijk niet in hout of staal kunnen zijn vervaardigd en beton wederom haar forefont positie 
kan innemen.
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Traditioneel gezien wordt voor ieder betonelement een bekisting gemaakt die moet worden 
uitgetekend, berekend en worden voorzien van element specifieke wapening. Bijna alle hande-
lingen worden nog met de hand gedaan en zijn dus kostbaar. Gevolg hiervan is dat er zoveel 
mogelijk naar repetitie wordt gezocht en dat in een wereld waarin de vormgeving steeds vrijer 
wordt. Gezien de ontwikkelingen die geprefabriceerd gewapend beton de afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt  zou dit anders moeten kunnen. Waarom zouden we bijvoorbeeld niet eerst een 
grote ‘betontaart’ maken waar we vervolgens willekeurig gevormde elementen uitsnijden? Dit 
zou moeten leiden tot meer vormvrijheid, betere aansluiting tussen het computermodel en het te 
maken element, minder kosten en minder toleranties.

De gedachte van een betontaart bleek zo gek nog niet; Tompoucen  blijken namelijk door middel 
van een waterstraal gesneden te worden. We hebben daarom eerst vijf betonnen proefstukken 
van verschillende betonsamenstellingen en dikten in een rechte lijn doorgesneden. Aangezien 
de spuitkop tijdens het snijden in drie dimensies kan bewegen hebben we later een digitale 
driedimensionale lijn ontworpen die zo gemaakt is dat het beton element wordt doorgesneden, 
maar dat deze ook weer met een draai-schep-beweging aan elkaar vast gezet zou kunnen 
worden.

idee & ontwerp: Tjerk van de Lune - StudioSK 
prototype: Geelen Beton, FlowCut Waterstraalsnijden
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Conclusies van dit onderzoek zijn dat het snijvlak daar waar de waterstraal het beton raakt zeer 
strak en minimaal is en dat daar waar de straal het beton verlaat er een rafelige rand ontstaat. 
Aan de zichtzijde is de tolerantie minimaal. De communicatie tussen de computer van de 
waterstraalmachine en het ontwerppakket eenvoudig is. De snijsnelheid is vrij laag en het vergt 
ontwikkeling op het gebied van wapening en de conservering.  Het biedt echter nog zoveel 
mogelijkheden dat vervolgstudie interessant zal zijn.
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Universeel koppelsysteem waarmee de betonnen elementen in diverse positities (‘op z’n kop’, 
‘achterstevoren’) zijn te koppelen. Tevens kunnen de koppelingen worden ingezet om andere 
functionele elementen aan te hangen.

De koppelingen zijn zelf eenvoudige stalen pennen. Het inventieve van het systeem zit hem 
in de uitgekiende sleuven in de te koppelen betonnen elementen. De systematiek is volledig 
symetrisch; één ankerbus volstaat voor links en rechts. Het concept is ook minimalistisch wat 
betreft dimensionering, materiaalgebruik én zichtbaarheid.

idee & ontwerp: Werner Hulstaert - Decomo, Anne Marie de Boer - AMdB architect, Jan 
Schevers - Jan Schevers architect

prototype: Decomo
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Testcase voor integraal gebruik van beton bij niet orthogonale objecten, waarbij zoveel mogelijk 
bouwkundige functies door het prefab element worden vervult. In de omzetting van complexe 
dubbelgekromde oppervlakken wordt vaak gekozen voor de driehoek, voortkomend uit de  
mogelijkheden daarvoor in de diverse 3d-teken-programmatuur. Hoewel prefab beton zich ook 
zou kunnen lenen voor een concrete invulling, lijkt hier nog weinig studie naar gedaan.

Ter voorbereiding op de casestudy is de vraag opgekomen van een constructieve voeg. We 
kennen allemaal de standaard oplossing van de z.g. natte knopen en gains, maar binnen 
complexere situaties als boven geschetst kan je daar niet mee uit de voeten. De brainstorm 
sessie resulteerde uiteindelijk in een overzicht van mogelijke verbindingsprincipes.

Hieruit is de scharnier verbinding gekozen als meest belovende omdat in de gekozen test vorm, 
de icosahedron, een stijve constructie ontstaat door louter scharnierende verbindingen. Er is 
een schanier ontwikkeld en een variant met spankabels. Uit een proefmodel is gebleken dat 
deze variant met spankabels slechts een oplossing kan zijn voor horizontale segmenten van de 
constructie, en dus niet algemeen inzetbaar.

Een oplossing met scharnierverbindingen, die dusdanig asymmetrisch geplaatst zijn dat 
er slechts 1 type element gestort hoeft te worden is wel algemeen inzetbaar gebleken. Het 
ontwikkelde principe is zonder meer toepasbaar bij sandwich elementen zodat ook bij grotere 
afmetingen een thermisch isolerend model gemaakt zou kunnen worden.

idee & ontwerp: Martin Kuitert - Studio Seven Architecten
prototype: Hurks Oosthoek Kemper
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Het achterliggende idee bij het ontwikkelen van deze verbinding is dat zg. “blob-achtige” 
ontwerpen zich laten vertalen naar repeterende driehoeken. Deze schaal-achtige constructies 
zijn vaak deels of geheel zelfdragend te maken, zoals in ons voorbeeld de icosahedron, die op 
zich uit gelijke gelijkzijdige driehoeken bestaat. Recente voorbeelden in de architectuur zoals het 
bekende project Hessing langs de A1 bij Utrecht van bureau ONL laat de potenties ervan goed 
zien. 

Het lijkt essentieel een snel en liefst CAD-CAM aanpasbare storttafel te ontwikkelen die 
variaties in de driehoeksvorm eenvoudig kan verwerken. Uiteindelijk gaat het hierbij ook om 
de concurrentiepositie t.o.v. stalen constructies, zodat materialisatie in beton ook voor deze 
complexere architectuur een goed alternatief is, voor zowel gebouwen als kunstwerken. Het 
voordeel van beton is dat door zijn eigenschappen de verbinding niet in het knooppunt van het 
driehoekige grid geplaatst hoeven te worden, wat relatief kostbaar is, maar minder stringent in 
de zijden van de driehoeken gelegd kunnen worden. Qua kosten, bouwsnelheid, duurzaamheid 
zijn er legio situaties te bedenken waarin materialisatie in beton de voorkeur zou kunnen 
hebben. Nieuwe mogelijkheden bieden nieuwe kansen.
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Als de Grieken in de klassieke oudheid natuursteenblokken nagenoeg naadloos op elkaar 
stapelden dan moet dat nu met onze huidige technieken toch zeker kunnen! Ons streven naar 
voegloosheid,  een minimalistische voeg, dwingt ons tot een grote mate van zorgvuldigheid 
bij de voorbereiding en het storten van de elementen. Om zeer geringe maattoleranties te 
bewerkstelligen  is een bijzondere bekistingtechniek gebruikt en is de mal van binnen met 
roestvaststaal bekleed. In tweede instantie (de witte blokken) is de mal met glas bekleed, dit 
resulteert  in een zeer homogeen, strak en superglad betonoppervlak. De maattolerantie is nu 
zo gering dat het mogelijk blijkt om met de hand de betonelementen verdiepingshoog droog te 
stapelen. Er zijn antracietkleurige en witte betonelementen gestort die deels nadien geëtst zijn. 
Het resultaat is een mooie vlakke wand, het lijkt natuursteen.

Een tegenovergestelde benadering maakt van een ondergeschikt en veronachtzaamd 
noodzakelijk kwaad een beeldbepalend element. Ontken de voeg niet, maak een maximale 
voeg en laad die voeg met extra functies op. Zo ontstaat de functievoeg. Door ruimte tussen de 
betonnen prefabelementen te maken en deze op een bijzondere wijze in te vullen of zelfs open 
te laten ontstaan buitengewone uitdrukkingsmogelijkheden met een zeer karaktervol gevelvlak 
tot gevolg. Drie verschillende voegvullingen zijn onderzocht:

- de doorzichtige voeg/glasvoeg : meerdere gelamineerde glasstroken welke licht doorlaten en/
of uitstralen (een Led lamp in de spouw). Deze voeg heeft als bijzondere visuele werking dat de 
wand schijnbaar geen dikte heeft ten gevolge van spiegeling en reflectie.

- de akoestische voeg : een open voeg met geluidsabsorberende spouwruimte.

- de bio-voeg : het creëren van levensruimte en inspelen op natuurlijke (veroudering)processen. 
Bijvoorbeeld door het inbrengen van een vogelflat ( gestapelde nestkasten) of het inbrengen van 
een voedingsbodem/watervasthoudend substraat voor spontane plantengroei of het plaatsen 

idee & ontwerp: Ines van Binsbergen - DP6 Architectuurstudio, Marc van Roosmalen - 
Rijksgebouwendienst

prototype: Betonindustrie de Veluwe
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van een strook vilt in de voeg met de verwachting dat zich als eerste algen en nadien mossen 
op deze ondergrond zullen gaan ontwikkelen. Dit levert bijzondere contrasten op die bij gerichte 
toepassing zichzelf in stand zal houden. Zeker als dit gecombineerd wordt met een fijn reliëf van 
het betonoppervlak waardoor een natuurlijk patina aan het oppervlak ontstaat en de vervuiling 
een kwaliteit wordt.

Conclusie: veronachtzaam de voeg niet, zet deze in om extra kwaliteit te bereiken. Maak van de 
voeg een hoofdzaak!
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48 49CS1   BEHANG 

idee & ontwerp: Gert Anninga, Hanneke van Wel
prototype: Betonindustrie de Veluwe

idee & ontwerp: Jan Peter Wingender
prototype: Hurks Beton

CS1   FLEXIBELE MAL 
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idee & ontwerp: Kees van Weeren
prototype: Betonindustrie de Veluwe

CS1   TRICOLOR CS2   SPONS 

prototype: Betonindustrie de Veluwe
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idee & ontwerp: Bas Molenaar   
prototype: Betonindustrie de Veluwe

CS2   DUBBEL FOLIE CS2   VERGLAASD 

idee & ontwerp: Clemens Boons, Elke Goossens   
prototype: Betonindustrie de Veluwe



54 55CS3   HARS MIX 

idee & ontwerp: Sjoerdieke Feenstra, Vera Hale
prototype: Geelen Beton

CS3   GLAS OPPERVLAK 

idee & ontwerp: Jos & Jeu Harnischmacher   
prototype: Betonindustrie de Veluwe
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idee & ontwerp: Dirk Jan Postel
prototype: Hurks Beton

CS3   LEVEND 

idee & ontwerp: Joren Hoogeboom, Dirk Jan Postel
prototype: Geelen Beton
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idee & ontwerp: Marian van der Waals
prototype: Hurks Oosthoek Kemper

CS4   BIOCRETE 

idee & ontwerp: Tim van Oosterbos
prototype: Hurks Oosthoek Kemper
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idee & ontwerp: Niklaas Deboutte   
prototype: Geelen Beton

CS4   PERFORATED II

idee & ontwerp: Baukje Trenning
prototype: Hurks Beton
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idee & ontwerp: Jean-Marc Saurer   
prototype: Loveld Beton

CS5   MAX LIGHT

idee & ontwerp: Elise Vandewalle   
prototype: Hurks Oosthoek Kemper
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idee & ontwerp: Clairette Gitz & Elise Vandewalle   
prototype: Geelen Beton met ondersteuning van Harrie Lövenstein

CS5   TOTAALBETON

idee & ontwerp: Gert Cuypers   
prototype: Hurks Beton
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idee & ontwerp: Mathijs Cremers, Gonçalo Moreira, Marc Ottelé, Tirza Verrips   
prototype: Betonindustrie de Veluwe

extern advies: Meeuwis de Vries - hovenier / tuinarchitect

CS6   INTERACTIEF

idee & ontwerp: Nadja van Houten, Armand Paardekooper Overman, Björn van Rheenen   
prototype: Verheyen Beton
met medewerking van: Simon Postmus



68 69CS6   OLIVIJN BETON CS6   THINCRETE

idee & ontwerp: Victor de Leeuw
prototype: Hurks Oosthoek Kemper

idee & ontwerp: Mick van Essen
prototype: Geelen Beton
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idee & ontwerp:  Ruben Bus, Lana du Croq 
prototype: Decomo

CS7   NACHT&DAG

idee & ontwerp: Carmen de Veer
prototype: Prefadim Belgium
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idee & ontwerp: Ruben Bus, Bianca Man, Carmen de Veer 
prototype: Geelen Beton

CS7   SLIM-CRETE / OPTI-SLIM 

idee & ontwerp: Jef Apers , Marco Romano, Jan Terwecoren, Annekatrien Verdickt, Annemarie Weersink 
prototype: Prefadim Belgium
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dubbel folie - Betonindustrie de Veluwe / Bas Molenaar - EGM architecten

dubbel gekromd - Hurks Beton / Karel Vollers - TU Delft

hard zacht - Hurks Oosthoek Kemper

multicolor - Hurks Oosthoek Kemper

reflectie perforatie -

spons - Betonindustrie de Veluwe

tectocrete - Hurks Beton / Bart van Loenhout - van Schagen Architecten

variopatroon - Betonindustrie de Veluwe / Allard Assies - Claus en Kaan Rotterdam,
Egbert Koster 

verglaasd - Betonindustrie de Veluwe / Clemens Boons, Elke Goossens - 
sKin architects

CS1 

behang - Betonindustrie de Veluwe / Gert Anninga, Hanneke van Wel - 
EN architecten

flexibele kist - Hurks Beton / Jan Peter Wingender - Wingender Hovenier Architecten

geglazuurd - Betonindustrie de Veluwe / Gert Anninga, Hanneke van Wel -
EN architecten

lichtdoorlatend - Hurks Beton / Marc Verhoef

maxzwart - Betonindustrie de Veluwe

tempo - Hurks Beton

tricolor - Betonindustrie de Veluwe / Kees van Weeren - TU Delft
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aging coloring - Hurks Oosthoek Kemper / Marian van der Waals - 
van der Waals Zeinstra Architecten

biocrete - Hurks Oosthoek Kemper / Tim van Oosterbos - Buro Lubbers

carved - Geelen Beton / Niklaas Deboutte - Meta architectenbureau

insulating - Geelen Beton

perforated I - Hurks Beton / Baukje Trenning - Studio Baukje Trenning

perforated II - Hurks Beton / Baukje Trenning - Studio Baukje Trenning

sand milled - Betonindustrie de Veluwe / Edou Bonnema, Gerrit van Rijswijk -
VVKH Architecten

six sided - Betonindustrie de Veluwe

CS3 

hars mix - Geelen Beton / Sjoerdieke Feenstra, Vera Hale

glas gaten - Betonindustrie de Veluwe / Jos & Jeu Harnischmacher - 
Harnischmacher Architectuur

glas oppervlak - Betonindustrie de Veluwe / Jos & Jeu Harnischmacher - 
Harnischmacher Architectuur

glasvezels - Betonindustrie de Veluwe / Marlies Quack, Esmorit Kempkes 

knoop - Hurks Beton / Dirk Jan Postel - Kraaijvanger Urbis

kussen - Betonindustrie de Veluwe / Dirk Jan Postel - Kraaijvanger Urbis

levend - Geelen Beton / Joren Hoogeboom - UArchitects, Dirk Jan Postel - 
Kraaijvanger Urbis

plaat - Hurks Beton / Danielle van der Waard - Tussen-ruimte

print - Hurks Beton
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cradle2cradle - Geelen Beton / Caspar Smeets - EGM architecten, Simon Postmus - 
Scholz Benelux

growcrete - Betonindustrie de Veluwe / Mathijs Cremers, Gonçalo Moreira - bureau 
SLA, Tirza Verrips - Studio Verrips

interactief - Verheyen Beton / Nadja van Houten - Bureau Bouwtechniek, Armand 
Paardekooper Overman - OIII architecten, Björn van Rheenen - SPONGE architects

modulair - Prefadim Belgium / Stan Aarts - MKA architecten, Hans Köhne - 
Cement&BetonCentrum, Boudewijn de Nys - Prefadim Belgium

olivijn beton - Geelen Beton / Mick van Essen - bureau SLA, Thijs Pingen - Geelen 
Beton

plant-in-beton - Prefadim Belgium / Xaveer Claerhout - Architectenbureau Claerhout, 
Boudewijn De Nys - Prefadim Belgium

thermocrete - Decomo / Victor de Leeuw, Caspar Smeets - EGM architecten

thincrete - Hurks Oosthoek Kemper - Victor de Leeuw - EGM architecten

totaalbeton 2.0 - Hurks Beton - Jochem Heijmans - Bureau Jochem Heijmans

CS6 - Groen Beton CS5 - Licht in/op/door Beton 

complex 3D - Loveld Beton / Jean-Marc Saurer - HVDN architecten

ge(s)laagd - Verheyen Beton / Kurt Demyttenaere - Ramault Demyttenaere archi-

LED-integratie - Prefadim Belgium / Henk van Laarhoven - Henket architecten, Raf 
van Tichelen - space2be architectuur, Stefan Verbrugh - Philips Lighting

licht/schaduw: facet - Hurks Beton / Sven De Bock - SEIN architectuur

licht/schaduw: gaten - Hurks Beton / Sven De Bock - SEIN architectuur

max light - Hurks Oosthoek Kemper / Elise Vandewalle

(on)opvallend - Decomo / Stefan Verbrugh - Philips Lighting

open source - Yvonne Modderman - Dax-magazine

oplichten & nagloeien - Geelen Beton / Clairette Gitz - Architectenburo Gitz, Elise 
Vandewalle

totaalbeton - Hurks Beton / Gert Cuypers - Cuypers & Q architecten

zwart & wit - Betonindustrie de Veluwe / Mari Baauw - Royal Haskoning architecten
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concrete-light - Hurks Beton / Hans Köhne - Cement&BetonCentrum

hairy-crete - Decomo / Ruben Bus - Merkx + Girod architecten, Lana du Croq - 
architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt

hortus-gevel - Betonindustrie De Veluwe / Gerry Dubé - Hooper architects

kameleon - Verheyen Beton / Dorothee Dubois - RSDA

nacht&dag - Prefadim Belgium / Carmen de Veer - Carmen de Veer Stoffen- & 
Dessinontwerpen

pvlt-beton - Arbeco / Huub Swillens - Van Wylick architecten

texton - Geelen Beton / Ruben Bus - Merkx + Girod architecten, Bianca Man - 
architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt, Carmen de Veer - Carmen de Veer 
Stoffen- & Dessinontwerpen

slim-crete / multi-slim - Hurks Beton / Jef Apers - Febelcem, Marco Romano 
ONB architecten, Jan Terwecoren & Annekatrien Verdickt - Terwecoren-Verdickt 
architecten, Annemarie Weersink - Nieman Consultancy

slimcrete / opti-slim - Prefadim Belgium / Jef Apers - Febelcem, Marco Romano 
ONB architecten, Jan Terwecoren & Annekatrien Verdickt - Terwecoren-Verdickt 
architecten, Annemarie Weersink - Nieman Consultancy

Stan Aarts - MKA architecten, José Albuquerque - Döll Atelier voor Bouwkunst, Philip Allin - dax-magazine, 
Gert Anninga - EN architecten, Jef Apers - Febelcem, Allard Assies - Claus en Kaan, Mari Baauw - Royal 
Haskoning architecten, Erland Bakkers - Fabrique, Gijs Baks - VMX architects, Wim de Beer - Betonindustrie 
de Veluwe, Juliette Bekkering - Bekkering Adams Architecten, Kurt Bertels - Verheyen Beton, Stefan de 
Bever - De Bever Architecten, Edou Bonnema - VVKH Architecten, Sven De Bock - SEIN architectuur, 
Clemens Boons - sKin architects, Ine ter Borch - de Architect, John Bossong - Delphi Engineering, Eduard 
Böthlink, Alex ten Broeke, Gerard Brood - Hurks Oosthoek-Kemper, Pit Brunner - Gigon Guyer Architekten, 
Theo Buytels - Hurks Beton, Ruben Bus - Merkx+Girod architecten, Xaveer Claerhout - Architectenbureau 
Claerhout - Van Biervliet, Peter de Caluwé - Decomo, Philippe Courcelles - Decomo, Lana du Croq - 
architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt, Mathijs Cremers - bureau SLA , Gert Cuypers - Cuypers & Q 
architecten, Niklaas Deboutte - Meta architectenbureau, Jan Dekkers - Hurks Beton, Kurt Demyttenaere - 
Ramault Demyttenaere architecten, Boudewijn De Nys - Prefadim Belgium, Gerry Dubé - Hooper Architects, 
Dorothee Dubois - RSDA, Mick van Essen - bureau SLA, Sjoerdieke Feenstra, Steven Gelderman 
- Betonindustrie de Veluwe, Ton Gijsbers - Royal Haskoning, Clairette Gitz - Architectenburo Gitz, Elke 
Goossens - sKin architects, Ester Goris - Xaveer de Geyter Architecten, Kurt Goris - Verheyen Beton, Mark 
Graafland - Bureau Kroner, Steffen Grünewald - Hurks Beton, Michiel Haas - Nibe, Arjan Habraken - ARUP, 
Vera Hale, Jos & Jeu Harnischmacher - Harnsichmacher Architectuur, Rogier van der Heide - Arup Lighting, 
Jochem Heijmans - Bureau Jochem Heijmans, Heide Hinterthur - Topaz architecten, Joren Hoogeboom 
- UArchitects, Nadja van Houten - Bureau Bouwtechniek, Gert van den Hoven - Van Aken Architectuur & 
Stedebouw, Joost Hovenier - Wingender Hovenier Architecten, Bert Huls - ontwerpstudio Bert Huls, Werner 
Hulstaert - Arbeco, Rob Huijben - Delphi Engineering, Harry Hupperts - DP6 Architectuurstudio, André de 
Jong - Wisman & De Jong Architecten, Esmorit Kempkes, Egbert Koster, Rüdiger Krisch - Krisch + Partner, 
Anouk Kuitenbrouwer - Xaveer de Geyter Architecten, Martin Kuitert - Bureau Ria Smit Architecten, Henk 
van Laarhoven - Henket architecten, Peter Ladestein, Marc Larmmuseau - Montois Partners architects, 
Victor de Leeuw - EGM architecten, Tom Leyman - Tom Leyman architect, Bart van Loenhout - van Schagen 
Architecten, Piet van Loenhout - Hurks Beton, Bianca Man - architectenbureau Ellerman Lucas van Vugt, 
Yvonne Modderman - Dax-magazine, Bas Molenaar - EGM architecten, Gonçalo Moreira - bureau SLA, 
Tim van Oosterbos - Buro Lubbers, Marc Ottelé - TU Delft / CiTG, Rob Otten - VMX architects, Armand 
Paardekooper Overman - OIII architecten, Thijs Pingen - Geelen Beton, Wim Pingen - Geelen Beton, Luc 
van der Poel - Philips Lighting, Dirk Jan Postel - Kraaijvanger Urbis, Simon Postmus - Scholz Benelux, 
Marlies Quack, Björn van Rheenen - SPONGE architects, Gerrit van Rijswijk - VVKH Architecten, Marco 
Romano - ONB architecten, Wim Rongen - Geelen Beton, Bert Thjie - Tekton Architekten, Jean-Marc Saurer 
- HVDN architecten, Tjitse Schaap - Sturm architecten, Angela Schoen - Biq architecten, Ruud Schook 
- JHK architecten, Edo Schrijver - Rudy Uytenhaak architecten, Caspar Smeets - EGM architecten, Wim 
van der Spoel - Landstra bureau voor bouwfysica, Huub Swillens - Van Wylick architecten, Jan Terwecoren 
- Terwecoren-Verdickt architecten, Raf van Tichelen - space2be architectuur, Baukje Trenning - Studio 
Baukje Trenning, Elise Vandewalle, Carmen de Veer - Carmen de Veer Stoffen - & Dessinontwerpen, 
Stefan Verbrugh - Philips Lighting, Annekatrien Verdickt - Terwecoren-Verdickt architecten, Tirza Verrips 
- Studio Verrips, Karel Vollers - TU Delft, Joke Vos - Joke Vos architecten, Marian van der Waals - van 
der Waals Zeinstra Architecten, Danielle van der Waard - Tussen-ruimte, Kees van Weeren - TU Delft, 
Bouwkunde, Annemarie Weersink - Nieman Consultancy Hanneke van Wel - EN architecten, Gert Westerink 
- Betonindustrie de Veluwe, Patrick Willemsen - Bureau Kroner, Jan Peter Wingender - Wingender Hovenier 
Architecten, Frank Zoeter - SOAP ateliers, René van Zuuk - René van Zuuk architecten 

CS1 - CS7
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brainstorm sessie - 23 maart 2011
presentatie / evaluatie - 05 oktober 2011

ontwerpers
Ines van Binsbergen - DP6 Architectuurstudio, Anne Marie de Boer - AMdB architect, Sanne 
Brander - Rijksgebouwendienst, Francis Catteeuw - Compagnie-O architecten, Otto Diesfeldt 
- Dick van Gameren architecten, Nadja van Houten - Bureau Bouwtechniek, Martin Kuitert - 
Studio Seven Architecten, Gerald Lindner - cc-studio, Tjerk van de Lune - StudioSK, Johannes 
Moehrlein - MAD architecten, Marc van Roosmalen - Rijksgebouwendienst, Helga Snel - Jeanne 
Dekkers architectuur, Jan Schevers - Jan Schevers architect, Marianthi Tatari - UNStudio, Rob 
Verhaegh - cc-studio

experts beton
Rudi Beld - Betonindustrie de Veluwe, Theo Damman - Prefadim Belgium, Steffen Grünewald - 
Hurks Beton, Kurt Goris - Verheijen Beton, Werner Hulstaert - Decomo, Gerard IJsseldijk - Hurks 
Oosthoek Kemper, Wim Rongen - Geelen Beton, Marnix Soubry - Decomo, Gert Westerink - 
Betonindustrie de Veluwe

CS8 - Scheiden & Verbinden

click block - Verheijen Beton / Martin Kuitert - Studio Seven Architecten, Nadja van 
Houten - Bureau Bouwtechniek, Johannes Moehrlein - MAD architecten

chocolate - Decomo / Francis Catteeuw - Compagnie-O architecten, Otto Diesfeldt 
- Dick van Gameren architecten, Tjerk van de Lune - StudioSK, Helga Snel - Jeanne 
Dekkers architectuur, Marianthi Tatari - UNStudio

esthetische voeg - Hurks Beton / Hans Köhne - Cement&BetonCentrum, Jan 
Schevers - Jan Schevers architect

rothko - Decomo, SIKA Nederland / Francis Catteeuw - Compagnie-O architecten, 
Otto Diesfeldt - Dick van Gameren architecten, Tjerk van de Lune - StudioSK, Helga 
Snel - Jeanne Dekkers architectuur, Marianthi Tatari - UNStudio

vormvoeg - Hurks Beton, Materialise Onsite / Gerald Lindner - cc-studio

waterstraalsnijden - Geelen Beton, FlowCut Waterstraalsnijden / Tjerk van de Lune 
- StudioSK

functionele voeg - Decomo / Werner Hulstaert - Decomo, Anne Marie de Boer - 
AMdB architect, Jan Schevers - Jan Schevers architect

constructieve voeg - Hurks Oosthoek Kemper /  Martin Kuitert - Studio Seven 
Architecten

compilatie - Betonindustrie de Veluwe / Ines van Binsbergen - 
DP6 Architectuurstudio, Marc van Roosmalen - Rijksgebouwendienst
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met dank aan 
Ewout de Koning - Bussines Art Service - Raamsdonkveer, Eric Schakel - Betonlook - Breda
voor hun gastvrijheid tijdens de brainstormsessie en de presentatie
Sofie Claes - Materialise Onsite, Erik Schoterman - SIKA Nederland, FlowCut Waterstraalsnijden
voor hun technische en uitvoerende ondersteuning bij de productie van prototypen

informatie
Siebe Bakker - bureaubakker: siebe@bureaubakker.com
Hans Köhne - Cement&BetonCentrum: hanskohne@cementenbeton.nl
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producenten
Decomo - Moeskroen, Geelen Beton - Wanssum, Hurks Beton - Veldhoven, Hurks Oosthoek 
Kemper - Tilburg, Betonindustrie de Veluwe - Staphorst / Terwolde, Verheyen Beton - Arendonk
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Siebe Bakker - bureaubakker, Hans Köhne - Cement&BetonCentrum, Jef Marinus - Febelarch
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De Casestudies worden ingezet om een brede groep ontwerpers in dialoog te 
brengen met de industrie. Een dialoog die niet bestaat uit louter informatie over 
bestaande mogelijkheden en kennismaking met de laatste toepassingen, maar 
één waarin aan de ontwerpers wordt gevraagd wat zij willen maken. Waarin 
hun ambities in discussie worden gebracht. De industrie zelf wordt hierbij ook 
gevraagd om bestaande en schijnbaar impliciete beperkingen qua productie en 
financiën in eerste instantie buiten beschouwing te laten. Elke vraag is mogelijk 
binnen de Casestudies. Elk voorstel wordt serieus en professioneel benaderd. 
Of het nu gaat om het reproduceren van een bestaand en exotisch voorbeeld, 
om een volledig nieuwe toepassing, een probleem dat in de praktijk van een 
ontwerper naar voren is gekomen of om een ware uitdaging aan de industrie 
om iets met beton te doen dat volledig lijkt in te druisen tegen de ‘natuurlijke’ 
hoedanigheid van het materiaal. Elk idee wordt in twee brainstorm sessies 
toegelicht, ontwikkeld en uiteindelijk verwerkt tot een werkomschrijving voor het 
produceren van een prototype.

Siebe Bakker & Hans Köhne

© 2012 bureaubakker - www.bureaubakker.com / Cement&BetonCentrum - www.cementenbeton.nl
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