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De jury van De Nederlandse Bouwprijs 2009 heeft de Casestudies 
Prefab Beton uitgeroepen tot winnaar in de categorie Dienstverlening 
& Communicatie

'Jurycommentaar:
Creatief met beton! Zo omschrijft de jury deze inzending. En terecht. Uit 
de Casestudies Prefab Beton blijkt de potentie van dit bouwmateriaal. 
Kennisuitwisseling tussen ontwerpers en producenten bewijst dat beton 
veel meer dan hard, grijs en rechttoe rechtaan is. De casestudies geven 
verbeelding de ruimte en leiden tot een vormentaal die de sector in 
de regel niet kan of wil spreken. Deze ruimte voor creativiteit is goed 
voor het imago van de hele industrie. De integrale manier waarop het 
Cement&BetonCentrum de open dialoog en kennisuitwisseling aanpakt, is 
volgens de jury uniek.'

redactie: siebe bakker

EXPERIMENTEEL BETON
Casestudies Prefab Beton 2003 - 2008
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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 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. 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 

what you always wanted to do in concrete... 
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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.

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 slechts sprake kan zijn van een eerste maar zeer belangrijke 
aanzet tot een serieuze productinnovatie. Niettemin worden veelbelovende prototypen binnen 
individuele afspraken verder 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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Schoon beton (architectonisch beton) wordt voornamelijk ingezet en beoordeeld op haar visuele 
kwaliteiten, al dan niet in combinatie met de tactiele verschijningsvorm. En hoewel aan de 
geschiedenis van beton in architectuur een belangrijke constructieve ontwikkeling ten grondslag 
ligt laat zij zich ook lezen als gedreven door esthetische ambities. Zeker in het geval van schoon 
beton.

Het ‘beton brute’ uit de eerste helft van de 20ste eeuw toont het robuuste karakter van het 
materiaal, vaak met een ogenschijnlijke overdaad . Dikwijls zijn daarbij bekistingtechnieken 
ingezet die de plastische kwaliteiten van het materiaal benutten, vooral om door lichtval en 
schaduwwerking de vormtaal te ondersteunen. Meer als applicatie - een constructieve uitbuiting 
- kennen we allemaal de ‘bris soleils’ en ‘diepe gaten’ van Le Corbusier en anderen. Zo ontstond 
een helder en niet-beschaamd gebruik van beton, een traditie die navolging heeft gevonden 
bij onder andere een generatie Zwitserse architecten als Consoni, Morger & Degelo en Peter 
Märkli.

Op een meer subtiel niveau hebben architecten als Ando, Gigon & Guyer, Arets en Neutelings 
beton onderzocht op het tonen van ‘zachtheid’ en oppervlakbehandelingen. Niet zelden door het 
inzetten van strijklicht-condities door middel van zowel natuurlijke lichtinval als kunstlicht.

De meest recente ontwikkeling van het combineren van beton en licht laten een meer radicale 
zoektocht zien naar ‘echte’ transparantie van het materiaal zelf. Daarbij wordt geëxperimenteerd 
met glasvezel-technieken en het vervangen van toeslagmaterialen door glas of kunststoffen. 
Denk aan LitraCon en Bill Price’s ‘translucent concrete’. Daarnaast komen er steeds meer 
producten die naast een bouwkundige functie een ‘verlichtende’ applicatie herbergen, zoals op 
gebied van signalering, bewegwijzering en decoratie.

introductie CS5 - beton & licht

Deze Casesstudy geeft ruimte voor onderzoek naar combinaties die de prestaties van licht en 
beton vernieuwen, maximaliseren en uitbuiten. Van ‘low-tech’ bekistingtechnieken, oppervlak-
afwerkingen en bouwkundige of esthetische ‘add-ons’, tot ‘high-tech’ toepassingen die 
ontwikkelingen uit andere industrieën koppelt aan – nieuw te ontwikkelen – productieprocessen 
voor prefab beton. Aan de ontwerpers de taak zichzelf en de industrie uit te dagen om de 
grenzen van het materiaal te zoeken. Aan de industrie de taak de bestaande grenzen te 
overschrijden en de denkprocessen te toetsen aan de nieuwe realiteit.



10 11introductie CS6 - groen beton

Beton in de architectuur is voornamelijk bekend om enerzijds zijn constructieve eigenschappen 
en anderzijds om zijn soms bejubelde en vaak verguisde esthetische kwaliteiten. Op beide 
fronten vinden er ontwikkelingen plaats die voorlopig nog onopgemerkt blijven bij het grote 
publiek, maar door gedreven ontwerpers en bouwers worden opgepakt. De algemene tendens 
toont een verdergaande integratie van architectuur, constructie en installaties: beton als integraal 
en integrerend materiaal. De Casestudies Prefab Beton zijn bedoeld om recente ontwikkelingen 
te verkennen en nieuwe te stimuleren. In open dialoog tussen ontwerpers en producenten 
worden nieuwe mogelijkheden verkend en getoetst.

Voorgaande casestudies waren onder andere gericht op licht en beton, de mogelijkheden van 
vormvrijheid en verscheidenheid, verschillende vormen van ‘levend’ beton en de wens om het 
verouderingsproces van beton te controleren. Deze zesde casestudy richt zich op ‘groen beton’, 
een notie die onder andere de twee laatst genoemde thema’s in zich herbergt.

In een tijdsperk waarin begrippen als ‘duurzaamheid’ en ‘CO2- en klimaatneutraal’ op grote 
schaal naar voren worden gebracht als beslissende factoren voor onze toekomst is het 
destemeer zaak om genuanceerde, afgewogen en intelligente oplossingen en toepassingen te 
ontwikkelen. 
Het ligt voor de hand om de duurzaamheid en de levensduurcyclus van beton te benadrukken 
en verder uit te buiten. Een betonnen skelet kan letterlijk eeuwen mee mits er voldoende 
flexibiliteit is ingebouwd voor uiteenlopende gebruiksprogramma’s die zelf een veel kortere 
levensduurcyclus blijken te hebben. Actief en passief gebruik van de thermische massa van 
beton zal een grote rol gaan spelen in het drastisch reduceren van energiegebruik in gebouwen. 
Daarnaast zijn er interessante vorderingen op het gebied van thermisch isolerend constructief 
beton. 
Voorts blijkt er een latente vraag te bestaan bij ontwerpers en gebruikers naar een ‘echt’ groen 
beton: beton waarvan het levenloze karakter wordt gecombineerd met begroeiing, al dan niet 

in de vorm van mossen of planten. Een zoektocht dus naar ‘levende’ gebouwen of minstens 
gebouwen die een zekere vorm van natuur herbergen in hun architectonische en constructieve 
opbouw en dan niet slechts middels atria, binnentuinen of fantastische situering. De lange 
levensduur van beton roept ook op tot verbetering en beheersing van veroudering en verwering. 
Zo wordt er gewerkt aan zelfreinigend beton, wat de ‘originele’ verschijningsvorm benadrukt, 
terwijl er ook aandacht nodig is voor verouderingsprocessen die wellicht meer verschijnen als 
een metamorfose. 
Kortom, daar waar ‘groen beton’ op het eerste gezicht een eenvoudige reactie lijkt op de 
vraag naar eco-producten strekt deze casestudy zich verder uit naar wellicht complementaire 
toepassingen. 
Als laatste voorbeeld van aandacht is ‘groen beton’ ook op te vatten als reactie op de zoektocht 
naar perfect duurzaam wit of zwart beton. Beide zijn zeker nog niet ‘opgelost’; het perfecte groen 
staat zeker garant voor een gelijkwaardige uitdaging. 

Aan ontwerpers hiermee de vraag zich te buigen over groen en beton, gevoed door persoonlijke 
fascinaties en drijfveren, die niet beperkt hoeven te blijven door de bovengenoemde voorbeelden 
en richtingen. 
In de casestudy worden gezamenlijk de grenzen opgezocht van materiaalsamenstellingen, 
productieprocessen, toepassingen en gebruik.
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Betonnen casco’s blijven over het algemeen niet in het zicht. Er is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden om prefab elementen direct uit de mal een aantrekkelijk uiterlijk te geven. Eén 
van de besproken varianten is het betonbehang.

Hierbij wordt in de mal een gering reliëf geplaatst (structuurbehang) zodat dit hetzelfde visuele 
en tactiele effect teweeg brengt in het betonnen element. Een subtiele verfijning van het 
oppervlak dat zich pas op geringe afstand toont.

Stoot- en slijtvastheid van het reliëf moeten nader worden getest, desalnietemin is het resultaat 
visueel en tactiel verbluffend.

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



14 15CS1   FLEXIBELE MAL 

Bij dit prototype is het stortproces letterlijk ingezet om de gewenste typische vervormingen in de 
mal en het element te verkrijgen. De mal is voorzien van een flexibele bodem. Deze wordt door 
de val van de mortel ingedrukt en blijft in die vorm gehandhaafd. Exacte locatie en diepte van 
deze eerste ‘deuk’ zullen bij elke stort verschillen. 

Toepassing van een elastische folie met een bepaalde dikte op een indrukbare laag geeft ook 
een rimpeling in het verdere oppervlak. Deze subtiele vervormingen geven aan het uiterlijk van 
het element een ‘natuurlijk’ en afwisselend patroon.

Er zijn verschillende indrukbare lagen getest waaronder zand en tempexkorrels. Een laag van 
circa 5 cm tempexkorrels waarover een latexfolie is gespannen geeft vooralsnog het beste 
resultaat. De modellen waarbij een zandlaag is gebruikt moesten eerst worden ‘voorgedeukt’ wat 
het ‘natuurlijke’ afwijkende karakter ondermijnt. Ook is de rimpeling in deze modellen nauwelijks 
aanwezig.

idee & ontwerp: Jan Peter Wingender
prototype: Hurks Beton



16 17CS1   TRICOLOR 

Bij meerdere prototypen heeft het onderzoek zich gericht op de mogelijkheden die het 
productieproces biedt. In plaats van onderzoek naar mortelsamenstellingen en nabehandelingen 
zijn onder andere het stortproces en de fabricage van de mallen aan de orde gekomen.

Bij meerkleurige tandpasta komen verschillende kleuren tandpasta gelijktijdig uit de tube. 
Onderzocht is of een dergelijk proces ook mogelijk is bij de productie van beton elementen. 
Het kleurverloop zou willekeurig moeten zijn, steeds weer een nieuw patroon genererend. Het 
spreekt bijna voor zich dat ook een zekere mate van controle van dit proces is nagestreefd.

Voor de productie van het prototype is een rijdende stortwagen gebruikt met drie trechters. 
De voortgangssnelheid van de stortwagen is te beïnvloeden en ook de stortsnelheid van elke 
trechter is in te stellen en te veranderen tijdens het storten.

idee & ontwerp: Kees van Weeren
prototype: Betonindustrie de Veluwe



18 19CS2   SPONS 

In dit voorstel is de massaliteit van beton onderzocht. Het element is daadwerkelijk over het 
gehele volume uitgehold. Het ‘licht’ maken van beton is hier dus zeer letterlijk genomen. Het 
resultaat is een sponsachtige verschijning die de binnenkant van het prototype laat zien en zo de 
homogeniteit doorbreekt.

Aan 16 liter standaard beton mortel is 8 liter PS-schelpen toegevoegd. Hoewel dit mengsel lastig 
tot een gelijkmatige massa is te mengen drijven de schelpen niet op. Na ontkisting blijkt dat zelfs 
na intensief trillen ook onderin het element nog PS-schelpen zijn te vinden.

Het PS is verwijderd met thinner, waarna het prototype met water onder hoge druk is schoon 
gespoten. Wanneer er op grotere schaal een dergelijk indrukwekkend resultaat wordt gewenst 
zal er moeten worden gezocht naar een milieuvriendelijke manier om het PS te verwijderen.

prototype: Betonindustrie de Veluwe



20 21CS2   DUBBEL FOLIE

Bij diverse prototypen is er gezocht naar mogelijke afwijkingen bij productie van verschillende 
elementen. De afwijkingen moeten zich wel binnen een bepaalde ‘bandbreedte’ bevinden. Een 
gecontroleerd toeval. De overeenkomsten moeten groter zijn dan de verschillen zodat er sprake 
is van een familie. Bij dit prototype is onderzocht of een bepaalde plooiing van het oppervlak aan 
het toeval kan worden overgelaten en het element toch kan aansluiten op een volgende. Men 
kan spreken van een soort gordijn-effect van onregelmatige plooien.

Hiervoor zijn op de bodem van de kist twee folies aangebracht die elk een net verschillende 
plooiing hebben. De ruimte tussen de twee folies kan eventueel nog worden gevuld met 
een flexibel materiaal om bepaalde rondingen van de plooien in het uiteindelijke element te 
waarborgen. In elk geval moet worden voorkomen dat sommige plooien plat worden gedrukt. De 
kist met folies kan meerdere malen worden gebruikt. Tijdens elke stort zullen de plooien op een 
net andere wijze worden gevormd.

idee & ontwerp: Bas Molenaar   
prototype: Betonindustrie de Veluwe



22 23CS2   VERGLAASD 

De opzet voor dit prototype was niet zozeer het verkrijgen van translucentie op zich, maar meer 
een onderzoek naar mogelijkheden om het massieve - zware - karakter van beton ‘om te kunnen 
draaien’. De translucente werking is ingezet om in een verlichte situatie een ‘normaal’ gesloten, 
massief karakter te behouden en wanneer één zijde van het element wordt verlicht een zeer 
‘licht’ en poreus uiterlijk te krijgen.

De toegepaste glasbrokken zijn uitgezocht op hun formaat, circa 4 cm in doorsnede. Hiermee 
is een blok geproduceerd van 40 x 60 x 30 cm. Na ontkisting is het blok in platen gezaagd van 
verschillende dikten en zijn deze gepolijst. Zodoende was het mogelijk om te testen of ook 
glasbrokken die niet volledig de platen doorsnijden bijdragen aan het ‘lichte’ karakter.

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



24 25CS3   HARS MIX 

Een continu terugkerend thema binnen de Casestudies is de combinatie van beton en 
transparantie. Voor dit prototype is gezocht naar een mortel waarin naast de normale 
bestanddelen ook transparante toeslag wordt opgenomen die net als beton een verandering 
ondergaat van vloeibaar naar vast na het stortproces. Het idee is dat op deze wijze een qua 
transparantie niet homogeen eindresultaat ontstaat dat te vergelijken is met aders in marmer. Er 
is gekozen om met kunststof harsen te experimenteren.

Het stollingsproces van harsen blijkt veel sneller plaats te vinden dan dat van beton. Door te 
experimenteren met verschillende verhoudingen tussen de hars en ‘harders’ is getracht dit 
proces zoveel te vertragen dat een redelijk controleerbaar stort proces mogelijk wordt. Het blijkt 
dat een menging van hars en beton niet mogelijk is voor de stort maar dat de beide materialen 
gelijktijdig in de mal moeten worden gebracht. Ook zijn er prototypen gemaakt waarbij al 
gestolde elementen kunsthars als vervanging van andere toeslagmaterialen in het betonmengsel 
zijn opgenomen.

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



26 27CS3   GLAS GATEN 

Twee prototypen waarin de materialen glas en beton wederom worden gecombineerd. In dit 
geval gaat het meer om de letterlijk materiële verschijningsvorm van de combinatie. En niet om 
per se transparante elementen aan het opaque beton toe te voegen.

Bij beide prototype worden de glans en de ruwheid van glas uitgebuit. In deze eerste blijft het 
frontale oppervlak van het betonnen element vlak en glad. Het element is gepolijst en het glas 
toont voornamelijk haar gladde en glinsterende karakter. Om een contrast met het scherpe en 
ruwe te vinden en om ook invallend licht uit te buiten zijn op een aantal plekken ‘glasnesten’ 
gecreëerd. Na het ontkisten is het losse glas verwijderd.

idee & ontwerp: Jos & Jeu Harnischmacher   
prototype: Betonindustrie de Veluwe



28 29CS3   GLAS OPPERVLAK 

In combinatie met het Glas Gaten prototype is dit tweede element gemaakt. Hierin is 
voornamelijk het scherpe en ruwe karakter van glas ingezet. De glasscherven zijn 
geconcentreerd aan het oppervlak van het element dat daardoor een extreem ruw uiterlijk krijgt. 
Wanneer het paneel aan strijklicht wordt blootgesteld toont het glas ook haar glinsterende en 
glanzende zijde.

idee & ontwerp: Jos & Jeu Harnischmacher   
prototype: Betonindustrie de Veluwe



30 31CS3   GLASVEZELS 

Het contrast tussen het dichte, grijze beton en elementen die licht doorlaten is een veel 
gezocht effect. In dit prototype is dit samenspel op een zo extreem mogelijke wijze getest. De 
‘verlichte’ plekken zijn minuscuul in relatie tot het zware element. Gezien onder de juiste licht 
omstandigheden wordt dan ook een bijna feeërieke verschijning getoond.

Een kluwen glasvezels is vermengd in de betonmortel. Om de locaties van de lichtpuntjes te 
kunnen controleren zijn de vezels geconcentreerd in een separaat betonnen element. Dit 
element is op zijn beurt opgenomen in een groter paneel. Om te testen of het licht niet alleen 
‘loodrecht’ door een paneel kan worden geleid, maar ook kan worden ‘aangestuurd’ door een 
elders geplaatste lichtbron zijn de vezels van het front van het paneel naar de zijkanten geleid. 
Zodoende is het mogelijk om meerdere panelen vanaf één locatie te activeren.

idee & ontwerp: Marlies Quack, Esmorit Kempkes
prototype: Betonindustrie de Veluwe



32 33CS3   KUSSEN 

Gebruik van flexibele bekistingen moet het mogelijk maken om series elementen te produceren 
waarbij alle elementen duidelijk van elkaar verschillen en er tegelijkertijd toch sprake is van 
verwantschap. 

Voor dit prototype is een bekisting bedacht waarbij een deel is uitgevoerd in stof of folie. Deze is 
gedrapeerd over enkele in hoogte verstelbare pinnen. Elke stort zal de stof of de folie net anders 
doen plooien. Bovendien kunnen de pinnen telkens iets anders worden afgesteld. Ook de vorm 
van de pinnen en de dikte en structuur van de stof kunnen worden aangepast aan het gewenste 
resultaat.

idee & ontwerp: Dirk Jan Postel
prototype: Hurks Beton



34 35CS3   LEVEND 

Eén stap verder dan een begroeide gevel is het volledig samengaan van bouwelement en plant. 
Gebaseerd op een idee om traditionele gevlochten wilgenmanden in te zetten als bekisting is 
bovenstaand idee serious getest. 

In enkele elementen zijn wilgentenen opgenomen op verschillende afstanden van het oppervlak. 
De elementen zijn buiten geplaatst waarbij de wortels van de takken in de aarde zijn gezet. De 
takken zijn normaal uitgegroeid en hebben daar waar ze dicht aan het oppervlak zaten de 
betonhuid doen opengebarsten. Een jaar later zijn de takken gesnoeid en opnieuw uitgelopen. 
Blijkbaar wordt hun groei niet belemmerd door een betonnen omhulsel. De elementen krijgen 
een zeer vervreemdend aanzien.

idee & ontwerp: Joren Hoogeboom
prototype: Geelen Beton



36 37CS3   PLAAT 

Gebruik van zeer hoge sterkte beton (klasse B180 en hoger) moeten kunnen leiden tot een 
sterke reductie van de dimensies van betonnen elementen. Buiten voordelen ten aanzien van 
gewichtsbesparing kan het ook leiden tot nieuwe producten als gevel elementen voor 
renovatieprojeten en toepassingen in meubilair.

Er is een prototype gemaakt van een plaat van 0,8 x 1,6 meter. Met een dikte van slechts 0,01 
meter, oftewel 10 mm! Door middel van ‘vouwen’ zijn ribben gevormd in het element die zorgen 
voor de benodigde sterkte. Deze is dus niet in de hoeveelheid materiaal gevonden wat in beton 
een traditionele oplossing zou zijn.

idee & ontwerp: Danielle van der Waard
prototype: Hurks Beton



38 39CS4   AGING COLORING

Erosie van materialen lijkt niet altijd een gewenst effect te hebben. Bij dit prototype is gezocht 
naar middelen om erosie te omarmen als esthetische kwaliteit. Niet om te proberen het te 
controleren of verval tegen te gaan.

Aan verschillende elementen zijn kleur pigmenten en ijzerpoeder toegevoegd. Na verloop van 
tijd zal het ijzer oxideren en een rood-bruine verkleuring tonen. De pigmenten zelf zijn ook 
aan verouderingseffecten onderhevig. Juist de combinatie van beiden is de inzet van deze 
prototypen. Getest wordt of de originele kleurstelling juist wordt versterkt, geneutraliseerd of dat 
er een volledig ander kleurbeeld ontstaat.

idee & ontwerp: Marian van der Waals
prototype: Oosthoek/Kemper



40 41CS4   BIOCRETE 

Voor dit prototype is gewerkt aan een betonmortel welke zodanig is samengesteld dat het 
een geschikte biotoop voor mossen en ‘vuil-resistente’ plantjes levert. Het idee is om gevel 
elementen te maken die door begroeiing een daadwerkelijk levendig beeld geven. Toegepast 
op locaties onderhevig aan verontreiniging zullen de elementen niet bruin en vies worden maar 
groen en dynamisch.

Het element is opgebouwd uit drie lagen. Een constructieve, een ‘bio-vriendelijke’ - met 
toepassing van vocht absorberende toeslagmaterialen en als laatste - aan de buitenzijde - een 
zeer open laag. Deze buitenste laag zorgt voor bescherming van de ‘bio-vriendelijke’ laag en 
zorgt tevens voor geschikte locaties voor sporen en zaadjes van de beoogde begroeiing.

idee & ontwerp: Tim van Oosterbos
prototype: Oosthoek/Kemper



42 43CS4   CARVED

Aanleiding voor dit prototype zijn de door regen geërodeerde  landschappen van zand en klei. In 
de loop der tijd heeft het water een patroon van verticale geulen in de ondergrond gesleten. Het 
idee is om betonnen gevel elementen dezelfde eigenschappen te geven als deze landschappen. 
Regenwater zal de gevels hun continu veranderende verschijningsvorm verlenen.

Het prototype is opgebouwd uit een aantal lagen. Allereerst een constructieve laag. Daarna van 
binnen naar buiten een viertal lagen waarin de water / cement / zand verhouding steeds zodanig 
wordt aangepast dat de buitenste laag het makkelijkst erodeert. Hierdoor zullen al zeer snel de 
door erosie gevormde geulen zichtbaar zijn.  En zal ook na vele jaren, wanneer het water de 
meer robuste lagen vindt, dit proces nog steeds voortgaan.

idee & ontwerp: Niklaas Deboutte   
prototype: Geelen Beton



44 45CS4   PERFORATED I

Glas en beton lijken in eerste instantie niet geschikt om  makkelijk samen te gaan. De specifieke 
materiaal eigenschappen van beiden lijken dit te bemoeilijken. Tegelijkertijd is er duidelijk 
behoefte vanuit ontwerpers aan naadloze combinaties van glas en beton. In twee prototypen 
is getest hoe grotere glas elementen kunnen worden opgenomen in betonnen panelen. Naast 
technische aspecten is ook gekeken naar de uiteindelijke verschijningsvorm. Is er nog sprake 
van transparantie en kan er door het glas worden ‘gekeken’.

Eén paneel is uitgevoerd met een glas element dat is opgebouwd uit verlijmde platen glas.Dit om 
de interne spanningen in glas zoveel mogelijk te vermijden. Voor een tweede paneel is gebruik 
gemaakt van een tot brok gesmolten glasgranulaat. Door interne materiaal spanningen waren in 
dit blok scheuren aanwezig die door de betonmortel volledig zijn gevuld. Deze laatste techniek 
levert glas elementen met een meer amorfe vorm maar maakt het moeilijk om de glasbrokken 
het betonnen paneel volledig te laten doorsnijden. Doorzicht is dan niet mogelijk.

idee & ontwerp: Baukje Trenning
prototype: Hurks Beton



46 47CS4   PERFORATED II

Een tweede serie prototypes is gemaakt naar aanleiding van de resultaten van PERFORATED 
I. Er is gekozen om verder te gaan met glas elementen die zijn opgebouwd uit verlijmde glas-
platen. Dit om zoveel mogelijk materiaal spanningen te voorkomen. Verlijmen is een beheers-
bare techniek. Er kan zo rekening worden gehouden met hechting van het glas in het beton. De 
contactvlakken van glas met beton zijn voorzien van een laagje kleurloze epoxyhars zodat het 
glas spanningsloos in het beton is gevat.

Twee panelen één wit en één zwart zijn beide gemaakt op een basis van wit cement. Ook zwarte 
pigment werkt het meest effectief in een basis van wit cement. Bovendien is aan het toegepaste 
witte cement fotokatalitisch titaandioxyde toegevoegd. Onder invloed van UV-straling initieert 
deze stof een oxydatie van organische stoffen op het beton oppervlak. Dit beperkt de mate van 
vervuiling.

idee & ontwerp: Baukje Trenning
prototype: Hurks Beton



48 49CS4   SAND MILLED 

Het combineren van technieken uit verschillende industrieën om één van hen (of allen) verder te 
ontwikkelen is één van de basisideeën achter de Casestudy opzet. Vanuit de wens om 
gecompliceerde vormen in beton te krijgen is gezocht naar methodes om onder andere 
zogenaamde “undercuts’ mogelijk maken. Normaal gesproken zouden dergelijke vormen niet 
kunnen worden ontkist zonder de mal deels op te lossen (PS-schuim). Er is gekeken naar 
technieken uit de scheepvaart-industrie waar mallen voor gietwerk (staal en brons) in 
gestabiliseerd zand worden gefreesd. Het zand is te verwijderen met water en is opnieuw te 
gebruiken.

Tests hebben tot nu toe aangetoond dat het zeker mogelijk is gestabiliseerd zand te gebruiken 
voor de productie van beton elementen. De huidige faciliteiten van betonproducenten moeten 
echter worden aangepast om machines te beschermen tegen het rondvliegend zand wat 
schadelijk is voor de geleidende delen van de freesmachines.

idee & ontwerp: Edou Bonnema, Gerrit van Rijswijk
prototype: Betonindustrie de Veluwe



50 51CS5   COMPLEX 3D

Complex 3D is een onderzoek naar gevels met een hoge mate aan ‘tastbaarheid’, belevenis en 
interactie. Gevels waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van plastiek, van een letterlijke 
vormgeving die voorbij ‘normale’ twee-dimensionale grafische kwaliteiten gaat.

Het onderzoek richt zich ook op een elementaire opbouw van een geheel. Door repetitie van 
gelijkvormige elementen wordt in een seriële opbouw een totaalbeeld gegenereerd dat 
ontsnapt aan een duidelijk herkenbaar repeterend patroon van afzonderlijke eenheden. Het 
verlaten van een twee-dimensionale notie van het gevel-oppervlak en het volledig uitbuiten van 
drie-dimensionale vormgeving levert een spel van diepte, schaduw en plastiek dat ten grondslag 
ligt aan het gewenste gevelbeeld.

Van nature is beton een materiaal dat bij uitstek geschikt is om de hier ontworpen vormen te 
kunnen realiseren. Door gebruik te maken van moderne mortelsamenstellingen zoals bij 
zelfverdichtend en vezelversterkt beton is het mogelijk om een constante kwaliteit te 
garanderen voor de formeel complexe en relatief kleine elementen. Computergestuurde 
freestechnieken maken het mogelijk de benodigde mallen te produceren en staan garant voor 
continue precisie. 

idee & ontwerp: Jean-Marc Saurer   
prototype: Loveld Beton



52 53CS5   MAX LIGHT

Max Light is een onderzoek naar de mogelijkheden om betonelementen met een zo groot 
mogelijke mate van transparantie te maken. Een ogenschijnlijk paradoxale opgave gezien de 
opaque karakteristieken van beton.

Normaal gesproken worden zelfs transparante toeslagmaterialen in beton omgeven door 
cement dat niet lichtdoorlatend is. Toch is gekozen om het grind als grof toeslagmateriaal in 
de betonmortel te vervangen door transparante elementen met behoud van een minimum aan 
zand als fijn toeslagmateriaal. De totale wanddikte van het element is minimaal gehouden. Voor 
het uiteindelijke prototype is gekozen voor een holle kolom. Het oppervlak kan na storten en 
ontkisten worden uitgewassen of gepolijst om  zo de buitenste cementlagen te verwijderen en de 
transparante elementen in het beton aan het oppervlak te krijgen. De holle kolom biedt 
bovendien mogelijkheden om verlichtingselementen te plaatsen.

idee & ontwerp: Elise Vandewalle   
prototype: Hurks Oosthoek-Kemper



54 55CS5   (ON)OPVALLEND

De opzet van het project was om een betonelement van lichtgevende punten te voorzien met 
de mogelijkheid om deze bij defect te kunnen vervangen en/of onderhouden. Deze lichtpunten 
moeten een indruk van levendigheid en transparantie geven aan een harde materie zoals beton. 
Wanneer de LED’s niet branden zijn zij onopvallend, van op afstand lijkt het gewoon beton.

Optische vezels
Met een bundel optische vezels, welke gevoed wordt door een externe lichtbron, is een 
sterrenhemel gemaakt. In de grondplaat van de bekisting werden er volgens het ontwerp gaatjes 
geboord waarin de vezels werden vastgehouden. Daarna werd het beton gestort, dat 
vervolgens na uitharding is gepolijst.

Lint met LED’s
In een tweede prototype werden in de kern van de betonplaat PVC rails ingestort. Hierin 
zijn met behulp van kleine boutjes op regelmatige afstand gaatjes voorzien, welke eveneens als 
doel hadden om de rail op een vaste afstand te houden tijdens het storten van het beton. 
Deze boutjes waren achteraf heel gemakkelijk uit te draaien zonder het beton te beschadigen 
zodat er een lichtdoorgang werd gecreëerd.
Daarna werden de linten met LED’s in de rails geschoven totdat deze op de juiste positie ten 
opzichte van de voorziene gaatjes kwamen.

LED’s aan het betonoppervlak
In het laatste prototype is nog een maltechniek toegevoegd; een speciale reliëfmat met paralelle 
ribbels van wisselende dikte. Met de schaduweffecten kan een foto-afdruk worden gesugge-
reerd, in dit geval het portret van Marilyn Monroe. Door LED’s in te storten kunnen op vitale 
plaatsen twinkelende lichtjes worden getoond.

idee & ontwerp: Stefan Verbrugh  
prototype: Decomo



56 57CS5   OPLICHTEN & NAGLOEIEN

Deze serie prototypen toont mogelijkheden van betonoppervlakken die onder bepaalde 
omstandigheden (deels) kunnen oplichten of nagloeien. Zo kunnen interactieve oppervlakken 
ontstaan waarvan de toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid zijn en de visuele effecten als 
overdonderend of mysterieus worden ervaren.

In principe zij twee oplossingsrichtingen onderzocht. In een eerste serie is onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van toevoeging van lichtgevende pigmenten zoals fosfor, fluor, 
zinksulfide en alexandriet. De tweede serie prototypen heeft zich gericht op lichtgevende of van 
kleur veranderende toeslagmaterialen: gecoat grind en glasparels.

De specifieke omstandigheden die de effecten genereren variëren van aanlichten met ultraviolet 
licht tot temperatuurwisselingen.

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



58 59CS5   TOTAALBETON

Totaalbeton is een integraal element dat voorziet in een veelheid aan mogelijke eigenschap-
pen die van een bouwelement kunnen worden verwacht. Voldoende draagkracht en stabiliteit, 
warmte- en vocht-isolerend, transparantie en duurzaamheid.

Een aantal van de vereiste eigenschappen is intrinsiek aanwezig in beton. De warmte- en vocht 
isolatie en de transparantie lijken tot nu toe zeer moeilijk haalbaar in beton en worden in dit 
onderzoek toegevoegd.

Om met name aan de eis voor transparantie te kunnen voldoen is het noodzakelijk om een 
element te ontwikkelen dat niet gelaagd is. Deze randvoorwaarde bepaalt meteen dat de 
isolerende werking van het element ‘door en door’ moet zijn. Dit is verkregen door de toepassing 
van  geëxpandeerde klei in plaats van grind. Voor het verkrijgen van de gewenste transparantie 
is gekozen voor de toepassing van kunststof platen; deze optie levert een veel grotere mate van 
lichtdoorlatendheid dan bijvoorbeeld het gebruik van glasvezels.

Het uiteindelijke patroon van de transparante kunstof platen is direct gekoppeld aan de 
benodigde wapening in de elementen. Het element is na ontkisten gepolijst wat niet alleen de 
cementlaag aan het oppervlak verwijdert maar tevens zorgt voor een gelijkmatige glans tussen 
kunststof en betonoppervlak.

Optimalisatie van ‘transparantie’ is mogelijk door variatie in rastermaat en dikte van de 
transparante plaatjes.

idee & ontwerp: Gert Cuypers   
prototype: Hurks Beton



60 61CS6   GROWCRETE

Voor growcrete is een grote serie prototypen gemaakt waarin een aantal parameters uitgebreid 
is getest. 

Het growcrete-mengsel heeft lavasteen als belangrijkste toeslagmateriaal. Er wordt geen zand 
toegepast om zo een open structuur te krijgen wat noodzakelijk is voor het gewenste vochtige 
klimaat. De verschillen in korrelgrootte, cementsoort en het al dan niet meestorten of achteraf 
aanbrengen van aarde vormen de variabelen voor de basis van het experiment. Daarnaast is 
geëxperimenteerd met elementen die opgebouwd zijn uit meerdere lagen van verschillende 
consistenties.

Het growcrete onderzoek heeft zich aldus gericht op het creëren van een juiste habitat voor 
begroeiing. Ook het type begroeiing is in een aantal variaties getest, van bloemenzaden tot 
Nieuw-Zeelandse spinazie en van mossen tot gras. Daarnaast is het onderzoek enerzijds gestart 
vanuit de idee dat de begroeiing vanuit ‘het wild’ in het beton terecht komt. Anderzijds is gekeken 
naar beton waarbij de zaden tijdens de productie in het element worden aangebracht. Zo zou het 
mogelijk moeten worden om bijvoorbeeld ‘aardbei-beton’ te bestellen.

Een vochtige, bemestbare habitat in combinatie met een betontoepassing behoeft nog verder 
experimenteren. Dat begroeibaar beton mogelijk is, is echter meer dan duidelijk.

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

extern advies: Meeuwis de Vries - hovenier / tuinarchitect



62 63CS6   INTERACTIEF

Interactief beton heeft een oppervlak dat reageert op verschillende (klimatologische) condities. 
Door toepassing van kleurstoffen die onder bepaalde omstandigheden worden ‘geactiveerd’ 
ontstaat er een gevelbeeld dat varieert al naar gelang de weersomstandigheden. Een gebouw 
uitgevoerd met een dergelijke actieve gevel zal niet alleen een weerspiegeling zijn van deze 
omstandigheden, maar zal middels een veranderende verschijningsvorm een steeds andere 
visuele invloed op de omgeving uitoefenen. Positieve en negatieve waardering en interpretatie 
van het actuele weer kan worden ondersteund, versterkt of juist gedempt. Het gebouw acteert.

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

met medewerking van: Simon Postmus

legenda foto’s (onder / van links naar rechts): 
1. koud, zonnig en droog; 2. koud, bewolkt en droog; 3. warm, zonnig en droog; 4. warm, 
bewolkt en droog; 5. warm, bewolkt en vochtig; 6. warm, zonnig en vochtig; 7.koud, zonnig en 
vochtig; 8. koud, bewolkt en vochtig



64 65CS6   MODULAIR

Parallel aan het ‘Cradle2Cradle’ onderzoek is een modulaire betonnen bouwsteen ontwikkeld 
die het mogelijk maakt om bouwdelen volledig en zonder veel moeite te kunnen hergebruiken. 
Tevens is het een ‘zichtelement’ dat geen verdere afwerking behoeft.

Uitgangspunten waren de mogelijkheid om sandwich constructies te maken (isolatie, 
luchtspouw), een droge verwerking (geen gebruik van lijm of mortel), hanteerbaarheid (gewicht 
- letterlijk te hanteren door 1 persoon), en het ontwikkelen van één enkel element (vorm) dat 
de nodige ontwerpvrijheid garandeert. Bovendien werd de eis gesteld dat het element (of 
combinatie van elementen) voldoende vrijheid bood voor integratie van elektra of domotica, en 
voldoende vrijheid in afwerking (kleur, textuur).

Dit heeft geleid tot een ogenschijnlijk simpel betonnen bouwblok, dat door de afmetingen en de 
vorm aan bovengenoemde eisen voldoet. Daarnaast biedt het gebruik van beton oneindig veel 
mogelijkheden ten aanzien van oppervlakteafwerking en vormgeving van details. Een scala 
van kleuren, texturen, prints en voegen is mogelijk met behoud van een relatief eenvoudig 
productieproces.

idee & ontwerp: Stan Aarts, Hans Köhne, Boudewijn De Nys  
prototype: Prefadim Belgium



66 67CS6   OLIVIJN BETON

Vanuit de idee dat gebouwen, bouwdelen en bouwmaterialen in steeds grotere mate bij moeten 
gaan dragen aan een verlaging van de totale CO2 uitstoot is er onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden beton te ontwikkelen dat CO2 opneemt uit de omgeving.

Er is uitgegaan van een zo hoog mogelijke CO2 opname gedurende de levensduur van een 
gebouw (circa 50 jaar) gecombineerd met een visueel aantrekkelijke ‘groene’ gevel waarin het 
verweringsproces is te zien.

Als ‘bindmiddel’ voor CO2 wordt Olivijn ingezet. Olivijn is een basisch gesteente (mineraal) dat 
relatief snel reageert met het (zure) CO2. De reactie wordt letterlijk zichtbaar door verkleuring 
van het olivijn. Het mineraal is in grote hoeveelheden in de aardkorst aanwezig en laat zich goed 
vermalen tot verwerking in betonelementen.

De gemaakte proefstukken hebben een poreus oppervlak om contact met water (noodzakelijk 
voor de reactie) te optimaliseren. Hoewel er nog veel en gedetailleerd onderzoek nodig is om 
de precieze werking vast te kunnen stellen, laten eerste berekeningen en prognoses zien dat 
het mogelijk moet zijn om CO2-neutrale betonelementen te produceren. Een eerste gebouw 
voorzien van betonelementen voorzien van olivijn is inmiddels in ontwikkeling.

Onderzoek naar uitbreiding van het assortiment ‘klimaatvriendelijke’ toeslagmiddelen om 
bijvoorbeeld ook NOx af te breken lijkt een logisch vervolg.

idee & ontwerp: Mick van Essen, Thijs Pingen
prototype: Geelen Beton



68 69CS6   THINCRETE

Een onderzoek naar vrije vervormbaarheid in combinatie met minimaal materiaal gebruik. 
Vanuit het streven naar een ‘groen beton’ komt de vraag naar minimaal materiaalgebruik naar 
voren. Vanzelfsprekend worden de sterkte-eisen niet verminderd. Bovendien is beton normaal 
gesproken niet vervormbaar na verharding.

Eén en ander heeft geleid tot een betonnen element uit hoge-sterktebeton, 
waarbij de wapening flexibel is. Door ‘naden’ te creëren waar zich  alleen het 
wapeningsmateriaal bevindt ontstaat een vouwbaar element. Van wand tot kolom...

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



70 71CS1 

brainstorm sessie - 11 april 2003
presentatie / evaluatie - 21 mei 2003

ontwerpers
Gert Anninga - EN architecten - Amsterdam, Stefan de Bever - De Bever Architecten - 
Eindhoven, Alex ten Broeke, Ton Gijsbers - Royal Haskoning - Rotterdam, Joost Hovenier - 
Wingender Hovenier Architecten - Amsterdam, André de Jong - Wisman & De Jong Architecten - 
Arnhem, Ruud Schook - JHK architecten - Utrecht, Bert Thjie - Tekton Architekten - Amsterdam, 
Kees van Weeren - TU Delft, Bouwkunde, Hanneke van Wel - EN architecten - Amsterdam, Jan 
Peter Wingender - Wingender Hovenier Architecten - Amsterdam, Frank Zoeter - SOAP ateliers 
- Delft

experts beton
Wim de Beer - Betonindustrie de Veluwe, Theo Buytels - Hurks Beton, Steven Gelderman - 
Betonindustrie de Veluwe, Rob Huijben - Delphi Engineering

experts
Gert van den Hoven - Van Aken Architectuur & Stedebouw, Baukje Trenning - Studio Baukje 
Trenning

behang - Betonindustrie de Veluwe - Gert Anninga, Hanneke van Wel 

flexibele kist - Hurks Beton - Jan Peter Wingender

geglazuurd - Betonindustrie de Veluwe - Gert Anninga, Hanneke van Wel

lichtdoorlatend - Hurks Beton - Marc Verhoef

maxzwart - Betonindustrie de Veluwe

tempo - Hurks Beton

tricolor - Betonindustrie de Veluwe - Kees van Weeren



72 73CS2 

dubbel folie - Betonindustrie de Veluwe - Bas Molenaar

dubbel gekromd - Hurks Beton - Karel Vollers

hard zacht - Hurks Oosthoek Kemper

multicolor - Hurks Oosthoek Kemper

reflectie perforatie -

spons - Betonindustrie de Veluwe

tectocrete - Hurks Beton - Bart van Loenhout

variopatroon - Betonindustrie de Veluwe - Allard Assies, Egbert Koster 

verglaasd - Betonindustrie de Veluwe - Clemens Boons, Elke Goossens 

brainstorm sessie - 12 september 2003
presentatie / evaluatie - 26 november 2003

ontwerpers
Allard Assies - Claus en Kaan Rotterdam, Gijs Baks - VMX architects - Amsterdam, Eduard 
Böthlink, Clemens Boons - sKin architects - Boxtel, Elke Goossens - sKin architects - Boxtel, 
Mark Graafland - Bureau Kroner - Den Haag, Heide Hinterthur - Topaz architecten - Amsterdam, 
Egbert Koster, Peter Ladestein, Bart van Loenhout - van Schagen Architecten - Rotterdam, Bas 
Molenaar - EGM architecten - Dordrecht, Rob Otten - VMX architects - Amsterdam, Karel Vollers 
- TU Delft, Patrick Willemsen - Bureau Kroner - Den Haag

experts beton
Wim de Beer - Betonindustrie de Veluwe, Gerard Brood - Hurks Oosthoek Kemper, Theo Buytels 
- Hurks Beton, Steven Gelderman - Betonindustrie de Veluwe, Rob Huijben - Delphi Engineering

experts
Gert van den Hoven - Van Aken Architectuur & Stedebouw, Baukje Trenning - Studio Baukje 
Trenning



74 75CS3 

hars mix - Geelen Beton - Sjoerdieke Feenstra, Vera Hale

glas gaten - Betonindustrie de Veluwe - Jos & Jeu Harnischmacher

glas oppervlak - Betonindustrie de Veluwe - Jos & Jeu Harnischmacher

glasvezels - Betonindustrie de Veluwe - Marlies Quack, Esmorit Kempkes 

knoop - Hurks Beton - Dirk Jan Postel

kussen - Betonindustrie de Veluwe - Dirk Jan Postel

levend - Geelen Beton - Joren Hoogeboom, Dirk Jan Postel

plaat - Hurks Beton - Danielle van der Waard

print - Hurks Beton

brainstorm sessie - 12 mei 2004
presentatie / evaluatie - 30 juni 2004

ontwerpers
Sjoerdieke Feenstra, Vera Hale, Jos Harnischmacher - Harnsichmacher Architectuur - Heerlen, 
Jeu Harnischmacher - Harnischmacher Architectuur - Heerlen, Joren Hoogeboom - UArchitects 
- Eindhoven, Esmorit Kempkes, Martin Kuitert - Bureau Ria Smit Architecten - Amsterdam, Dirk 
Jan Postel - Kraaijvanger Urbis - Rotterdam, Marlies Quack,  Angela Schoen - Biq architecten - 
Rotterdam, Danielle van der Waard - Tussen-ruimte - Rotterdam 

experts beton
Wim de Beer - Betonindustrie de Veluwe, Theo Buytels - Hurks Beton, Steven Gelderman - 
Betonindustrie de Veluwe), Rob Huijben - Delphi Engineering, Wim Pingen - Geelen Beton, Wim 
Rongen - Geelen Beton

experts
Baukje Trenning - Studio Baukje Trenning
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aging coloring - Hurks Oosthoek Kemper - Marian van der Waals

biocrete - Hurks Oosthoek Kemper - Tim van Oosterbos

carved - Geelen Beton - Niklaas Deboutte

insulating - Geelen Beton

perforated I - Hurks Beton - Baukje Trenning

perforated II - Hurks Beton - Baukje Trenning

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

brainstorm sessie - 04 maart 2005
presentatie / evaluatie - 12 mei 2005

ontwerpers / designers
Juliette Bekkering - Bekkering Adams Architecten - Rotterdam, Edou Bonnema - VVKH 
Architecten - Leiden, Pit Brunner - Gigon Guyer Architekten - Zürich, Niklaas Deboutte - Meta 
architectenbureau - Antwerpen, Ester Goris - Xaveer de Geyter Architecten - Brussel, Rüdiger 
Krisch - Krisch + Partner - Tübingen, Anouk Kuitenbrouwer - Xaveer de Geyter Architecten - 
Brussel, Tim van Oosterbos - Buro Lubbers - Den Bosch, Gerrit van Rijswijk - VVKH Architecten 
- Leiden, Marian van der Waals - van der Waals Zeinstra Architecten - Amsterdam, René van 
Zuuk - René van Zuuk architecten - Almere 

experts beton
Wim de Beer - Betonindustrie de Veluwe, John Bossong Delphi Engineering, Gerard Brood - 
Hurks Oosthoek Kemper, Wim Rongen - Geelen Beton, Steffen Grünewald - Hurks Beton, Piet 
van Loenhout - Hurks Beton

experts
Erland Bakkers - Fabrique, Arjan Habraken - ARUP, Baukje Trenning - Studio Baukje Trenning

six sided - Betonindustrie de Veluwe
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brainstorm sessie - 13 december 2006
presentatie / evaluatie - 7 maart 2007

ontwerpers
José Albuquerque - Döll Atelier voor Bouwkunst - Rotterdam, Mari Baauw - Royal Haskoning 
architecten - Rotterdam, Sven De Bock - SEIN architectuur - Wetteren, Gert Cuypers - Cuypers 
& Q architecten - Antwerpen, Kurt Demyttenaere - Ramault demyttenaere architecten - Gent, 
Clairette Gitz - Architectenburo Gitz - ‘s-Hertogenbosch, Harry Hupperts - DP6 Architectuurstudio 
- Delft, Henk van Laarhoven - Henket architecten - Boxtel, Tom Leyman - Tom Leyman architect 
- Merelbeke, Yvonne Modderman - Dax-magazine - Den Haag, Jean-Marc Saurer - HVDN 
architecten - Amsterdam, Raf van Tichelen - space2be architectuur - Antwerpen, 
Elise Vandewalle - Wilrijk, Joke Vos - Joke Vos architecten - Rotterdam

experts beton
Philippe Courcelles - Decomo, Steven Gelderman - Betonindustrie de Veluwe, Kurt Goris - 
Verheyen Beton, Steffen Grünewald - Hurks Beton, Werner Hulstaert - Loveld Beton, Boudewijn 
De Nijs - Prefadim Belgium, Thijs Pingen - Geelen Beton, Wim Rongen - Geelen Beton 

experts
Rogier van der Heide - Arup Lighting, Luc van der Poel - Philips Lighting, Stefan Verbrugh - 
Philips Lighting

CS5 Licht in/op/door Beton 

complex 3D - Loveld Beton - Jean-Marc Saurer

ge(s)laagd - Verheyen Beton - Kurt Demyttenaere

LED-integratie - Prefadim Belgium - Henk van Laarhoven, Raf van Tichelen, Stefan 
Verbrugh

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

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

max light - Hurks Oosthoek Kemper - Elise Vandewalle

(on)opvallend - Decomo - Stefan Verbrugh

open source - Yvonne Modderman

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

totaalbeton - Hurks Beton - Gert Cuypers

zwart & wit - Betonindustrie de Veluwe - Mari Baauw
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brainstorm sessie - 29 februari 2008
presentatie / evaluatie - 4 juni 2008

ontwerpers
Stan Aarts - MKA architecten - Roosendaal, Xaveer Claerhout - Architectenbureau Claerhout - 
Van Biervliet - Damme, Mathijs Cremers - bureau SLA - Amsterdam, Mick van Essen - bureau 
SLA - Amsterdam, Jochem Heijmans - Bureau Jochem Heijmans - Eindhoven, Nadja van 
Houten - Bureau Bouwtechniek - Antwerpen, Victor de Leeuw - EGM architecten - Dordrecht, 
Gonçalo Moreira - bureau SLA - Amsterdam, Armand Paardekooper Overman - OIII architecten 
- Amsterdam, Björn van Rheenen - SPONGE architects - Amsterdam, Edo Schrijver - Rudy 
Uytenhaak architecten - Amsterdam, Caspar Smeets - EGM architecten - Dordrecht, Tirza 
Verrips - Studio Verrips - Apeldoorn

experts beton
Gerard Brood - Hurks Oosthoek Kemper, Peter de Caluwé - Decomo, Philippe Courcelles - 
Decomo, Steven Gelderman - Betonindustrie de Veluwe, Kurt Bertels - Verheyen Beton, Steffen 
Grünewald - Hurks Beton, Boudewijn De Nys - Prefadim Belgium, Thijs Pingen - Geelen Beton, 
Wim Rongen - Geelen Beton, Gert Westerink - Betonindustrie de Veluwe 

experts
Ine ter Borch - de Architect, Michiel Haas - Nibe, Bert Huls - ontwerpstudio Bert Huls, Marc 
Ottelé - TU Delft / CiTG, Simon Postmus - Scholz Benelux

CS6 Groen Beton 

cradle2cradle - Geelen Beton - Caspar Smeets, Simon Postmus

growcrete - Betonindustrie de Veluwe - Mathijs Cremers, Gonçalo Moreira, Tirza 
Verrips

interactief - Verheyen Beton - Nadja van Houten, Armand Paardekooper Overman, 
Björn van Rheenen

modulair - Prefadim Belgium - Stan Aarts, Hans Köhne, Boudewijn de Nys

olivijn beton - Geelen Beton - Mick van Essen, Thijs Pingen

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

thermocrete - Decomo - Victor de Leeuw, Caspar Smeets

thincrete - Hurks Oosthoek Kemper - Victor de Leeuw

totaalbeton 2.0 - Hurks Beton - Jochem Heijmans
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Staphorst / Terwolde, Verheyen Beton - Arendonk
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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

isbn 978-90-71806-68-1     © bureaubakker / Cement&BetonCentrum, 2008
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