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Onzichtbaar beton? Zou dat echt bestaan onzichtbaar be-
ton? Waarschijnlijk niet. Of toch? Kijk op straat om u heen, 
en ontdek onzichtbaar beton. Onzichtbaar, omdat zelfs 
bouwprofessionals zich er vaak niet van bewust zijn dat 
indrukwekkende gevels, prachtige texturen en zelfs vloe-
ren en bestrating wel degelijk van beton zijn. Want beton, 
was dat niet grijs?

Aan de basis is beton inderdaad grijs. De samenstellende 
delen van het materiaal zijn grind, zand, water en cement. 
In gewone toepassingen is het de cementfilm die de gra-
nulaten afdekt en de grijze kleur aan de elementen geeft. 
Maar zelfs hier is al heel wat mogelijk: van licht naar 
donkergrijs door te spelen met de cementsoort. Zou wit 
cement dan ook witte elementen opleveren? Mits gebruik 
van lichtgekleurde granulaten wel. En rode, gele, groene, 
blauwe cement bestaat dat? Neen, maar de combinatie van 
wit cement en kleurpigmenten doet wonderen. 

Ook onder de cementfilm zit een rijkdom aan mogelijkhe-
den verborgen. Deze kunnen we boven halen door de film 
weg te halen: lichtjes, zachtjes, agressief, … of te bewer-
ken: te zoeten of te polijsten. De granulaten die hierdoor 
aan de oppervlakte komen kunnen klein of groot, rond of 
scherp, gelig of rozig, erg gevarieerd of egaal,… zijn. Heel 
de rijkdom van de gesteenten in de natuur, in al haar ver-
scheidenheid en variëteit kan hier benut worden in functie 
van de gewenste architecturale expressie.

Een derde eigenschap van beton is dat het gegoten wordt. 
Bekistingen worden als meubelstukken in elkaar gestoken. 
Door de elementen te prefabriceren en dankzij de modern-
ste bekistingtechnieken kunnen de meeste beperkingen 
die voortvloeien uit de mallen omzeild en weggewerkt 
worden. Grillige omtrekken, diepten en laagten, bas-reliëf, 
diepreliëf, inwerken van logo’s, fotogravure, teksten, … het 
kan allemaal. Ook baksteenstrippen of natuursteentegels 
kunnen in de bekisting geplaatst worden om bijvoorbeeld 
een metselsteen-effect te verkrijgen.

schoonheid en omgeving
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Waanzinnig veel combinatiemogelijkheden zien zo het 
daglicht. Honderden verschillende daarvan zijn vandaag 
al bedacht en gerealiseerd, duizenden manieren om beton 
onzichtbaar te maken werden al uitgevoerd. Ontwerpers 
en betontechneuten zullen het hier niet bij laten en zullen 
verder zoeken om exact dat effect, of die kleur, dat pek-
zwarte of die sfeer op te roepen met het meest flexibele 
en creatieve bouwmateriaal op de markt: beton. Beton dat 
niet langer ervaren wordt als beton.

De kunst van 
het veredelen van beton, 
noemen we 
architectonisch beton.

Dat de mogelijkheden nog niet uitgeput zijn mag blijken 
uit de verrassende resultaten die de Workshops, georga-
niseerd door het Cement&Beton Centrum in samenwer-
king met FEBELARCH, elk jaar opleveren. In 2007 dachten 
groepjes van 8 architecten en 4 betontechnologen na over 
het samenbrengen van twee ogenschijnlijk tegenstrijdig-
heden: “Licht en Beton”. In 2008 was het onderwerp 
“Groen Beton”. Hierna volgen enkele van de ontwikkelde 
prototypes. 

Geen enkel bouwmateriaal daagt de creativiteit van de 
ontwerper meer uit dan architectonisch beton. Kleurrijke 
texturen, exotische profileringen of oppervlakken die be-
wust ruig verweren, die licht doorlaten of waar wilgentak-
ken doorheen groeien, voor sommige ontwerpers kan het 
niet expressief genoeg. Anderen zoeken het dan weer in de 
terughoudendheid van de strakke, sobere vlakken en volu-
mes die een serene sfeer creëren. De esthetische mogelijk-
heden van architectonisch beton zijn haast eindeloos. Het 
materiaal is virtueel kneedbaar in elke vorm, van ragfijne 
ruimtelijke structuren tot robuuste monolieten.
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Complex3D
Complex3D is een repetitie van gelijkvormige elementen 
die een totaalbeeld genereren dat ontsnapt aan een dui-
delijk 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, scha-
duw en plastiek dat ten grondslag ligt aan het gewenste 
gevelbeeld.

Licht/schaduw facet
Door het toepassen van een verschillende oppervlakte-af-
werking van de verschillende vlakken genereren deze een 
verschillend beeld. Door de structuur- en kleurverschillen 
worden de afzonderlijke vlakken van de facetten geaccen-
tueerd. Enerzijds voorziet dit in een afwisselend patroon, 
zelfs als er geen of weinig direct (zon)licht aanwezig is. 
Anderzijds versterkt het op verschillende wijzen de scha-
duw- en reflectiepatronen onder een variatie van belich-
tingsomstandigheden.

Max Light
Normaal gesproken worden zelfs transparante toeslagma-
terialen in beton omgeven door cement dat niet lichtdoor-
latend is. Toch is gekozen om het grind als grof toeslagma-
teriaal 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, zodat de lichtstralen doorheen de 
glasgranulaten het beton verlaten.

Growcrete
De ontwikkeling van het Growcrete-beton richtte zich op 
het creëren van een juiste habitat voor begroeiing. Het 
onderzoek werd enerzijds gestart vanuit de idee dat de 
begroeiing vanuit ‘het wild’ in het beton terecht komt. An-
derzijds werd gekeken naar beton waarbij de zaden tijdens 
de productie in het element worden aangebracht. Het zou 
zo mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld ‘aardbei-beton’ 
te bestellen.

Interactief beton
Interactief beton heeft een oppervlak dat reageert op ver-
schillende (klimatische) condities. Door toepassing van 
kleurstoffen die onder bepaalde omstandigheden worden 
‘geactiveerd’ ontstaat er een gevelbeeld dat varieert al 
naar gelang de weersomstandigheden. Bovendien zal het 
gebouw dankzij de veranderende verschijningsvorm een 
steeds andere visuele invloed op de omgeving uitoefenen.

Plant-in-beton
Plant in beton is een betonnen element dat (in serie) on-
derdeel uitmaakt van een gevelsysteem. De ‘bakjes’ kun-
nen verschillende planten herbergen, afhankelijk van het 
gewenste gevelbeeld. De elementen zijn zo vorm gegeven 
dat de planten er niet uit kunnen waaien en overtollig wa-
ter netjes wordt afgevoerd. De elementen worden voorzien 
van een bewateringssysteem.

De resultaten van de Workshops zijn uitvoerig gedocumen-
teerd. U kan de brochures bij FEBELARCH aanvragen. 

Ook zin om deel te nemen aan één van deze Workshops, 
neem contact op met FEBELARCH voor meer inlichtingen. 

Licht en Beton 2007 Groen Beton 2008
Workshop Workshop 

Complex3D

Licht/schaduw facet

Max Light
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Onbewerkt beton

Hoe onbewerkt beton eruitziet, hangt af van de bekisting. 
Onbewerkt beton kan een glad of een gestructureerd voor-
komen hebben.

Glad Beton
Glad geprefabriceerd beton is kwalitatief beter dan op de 
werf gestort beton omdat het kan worden geproduceerd in 
betere omstandigheden: een perfecte bekisting zorgt voor 
een egaal oppervlak en triltafels garanderen een optimale 
dichtheid.

Gestructureerd
Door een negatief reliëfpatroon in de bekisting aan te 
brengen verkrijgt men een oppervlak met een licht of sterk 
reliëf. Zo’n reliëfpatroon bestaat doorgaans uit geëxpan-
deerd polystyreen, polyurethaan, siliconenrubber of glas-
vezelversterkt polyester. Deze laatste heeft als voordeel 
dat een veel groter oppervlak zonder naden te bekisten 
en bij zelfverdichtend beton een mooiere verdichting ver-
kregen wordt.

Volledigheidshalve moeten we hier vermelden dat glad grijs beton soms een 
aantal nadelen heeft. Zo zijn luchtbellen en krimpscheurtjes niet altijd 100% 
te vermijden, terwijl ze omwille van het karakter van dit soort beton juist 
uiterst zichtbaar zijn. Ook de blootstelling van pas geproduceerde elementen
aan regen veroorzaakt bij verkeerdelijke keuze van betonsamenstellingen 
en cementsoorten onuitwisbare kalksporen. Bovendien kunnen er lichte 
kleurverschillen voorkomen binnen één element en tussen panelen on-
derling. Gestructureerd beton neemt een aantal van deze kleine nadelen 
weg maar eigenlijk wordt een optimaal resultaat pas bereikt als het beton 
na het ontkisten één van de hierna beschreven bewerkingen ondergaat.

Bewerkt beton

Licht of sterk uitgewassen beton
Op de wanden van de bekisting wordt een product aange-
bracht dat de hydratatie van het cement desactiveert, ver-
traagt of zelfs helemaal tenietdoet. Na het ontkisten wordt 
het niet-gehydrateerde materiaal met een waterstraal 
weggespoeld zodat de zandkorrels of de granulaten zicht-
baar worden. Het effect hangt dan af van de dieptewerking 
van het desactiverend middel. Ook de vorm, aard, korrel-
grootte en tint van de granulaten én de samenstelling van 
de mengeling spelen een belangrijke rol.

Gedompeld (of gezuurd) beton
Beton dat behandeld wordt met een zuuroplossing krijgt 
een zeer fijnzanderige structuur. Is het de bedoeling dat 
alle zijden van het element die structuur krijgen, dan 
wordt het element volledig ondergedompeld in een bad 
met een dergelijke oplossing. In de andere gevallen wordt 
het zuurhoudend product op het te behandelen oppervlak 
aangebracht. 

architectonisch beton
Afwerkingsmogelijkheden

Glad beton

Gestructureerd beton Gedompeld beton

Uitgewassen beton
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Gestraald
Het te bewerken oppervlak wordt onder hoge druk met 
staalgrit gestraald. Licht stralen zorgt ervoor dat de korrel 
zichtbaar wordt; bij grondig stralen komen de granulaten 
aan de oppervlakte. Hoe harder gestraald, hoe matter het 
oppervlak wordt. Stralen vereist een grote vakkennis en 
heeft als voordeel dat het effect gecontroleerd kan worden 
naarmate de behandeling vordert.

Gepolijst
Gepolijst beton heeft een effen oppervlak met een al dan 
niet uitgesproken glans als resultaat. Het polijsten gebeurt in 
verschillende stappen waarbij een steeds fijnere oppervlak-
testructuur en een steeds hogere glans bekomen wordt:

Slijpen: zodra het beton hard genoeg is, wordt 1 tot 2 mm 
van het oppervlak weggeschuurd zodat de granulaten 
zichtbaar worden. Bij die bewerking ontstaan een aantal 
groeven. Die worden met een tweede bewerking met een 
fijnere slijpsteen weer weggewerkt.

Polijsten: na een eerste slijpbewerking wordt het opper-
vlak gekit. (Kitten of mastikeren heeft tot doel de holtes 
op te vullen en de kleine afsplinteringen te dichten.) Zodra 
het oppervlak verhard is, wordt het opnieuw met steeds 
fijnere slijpstenen bewerkt. Daarbij verdwijnen de groeven 
en komt stilaan de natuurlijke glans van de granulaten te-
voorschijn. Maar daarmee heeft het oppervlak nog geen 
natuurlijke glans. Door het in tweemaal verder te bewerken 
met nog fijnere slijpstenen, bekomt men eerst een satijn-
glans en daarna een hoogglans.

Gepolijst beton heeft als voordeel dat de gevel glad is, 
en dus sterk zelfreinigend en onderhoudsvriendelijk. Dat 
voordeel kan nog versterkt worden door het aanbrengen 
van een beschermingsproduct.

Boucharderen
Beton kan net zoals natuursteen met de slaghamer bewerkt 
worden. Het uiterlijk lijkt op een geprikt oppervlak (fijn ge-
bouchardeerd), maar kan ook grilliger zijn (middel- of grof 
gebouchardeerd). Het hameren of boucharderen gebeurt 
bij beton machinaal.

Diverse mogelijkheden
Naast deze “klassieke” mogelijkheden, kunnen door voorbe-
werkingen van de malbodem ook bepaalde effecten ontstaan, 
zoals gasbellen die de open structuur van een travertin gaan 
immiteren. Gecombineerd met ijzerhoudend materiaal kun-
nen ook mooie roestkleurige oppervlakken ontstaan. 

Gestraald beton

Gepolijst beton Roestkleurig oppervlak
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“De bovenbouw werd in de fabriek 
gemaakt en daar bleken we in een 
veel vroeger stadium invloed te kunnen 
uitoefenen op de kwaliteit van de beton-
elementen. In overleg met ons werden 
houten bekistingen ontwikkeld, waarbij 
in alle details zowel de inventiviteit van 
de betonfabrikant als onze visuele 
voorkeuren uiteindelijk zichtbaar werden.”
Arch. Kees van de Hoeven 
in Schoon Beton, uitgave ENCI
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Inlegmaterialen
Inleg van baksteen
Baksteenstrippen worden op de bodem van de bekisting ge-
plaatst en zo ingebetonneerd in de elementen.

Inleg van natuursteen
Natuursteenplaten worden op de bodem van de bekisting 
geplaatst en zo ingebetonneerd in de elementen. Natuur-
steen wordt steeds voorzien van een verankering om een 
duurzame bevestiging te garanderen.

Inleg van baksteen en natuursteen
Beide inlegmaterialen kunnen in één element worden ge-
combineerd.

Inleg van keramisch materiaal
Keramiektegels worden onder in de mal geplaatst, waarbij 
voldoende hechting wordt bekomen door een ruwe of ge-
profileerde achterzijde.

Nabehandelingen
Elk bouwmateriaal en dus ook beton kan te lijden krijgen 
onder vervuiling en graffiti. Specifieke aanbevelingen qua 
ontwerp en preventieve behandelingen geven vervuiling 
weinig kans. 

Deze nabehandelingen gebeuren door gespecialiseerde 
bedrijven. Het is aan te raden alle zones te behandelen om 
zo onregelmatige veroudering uit de weg te gaan.

Wat graffiti betreft wordt de gevel in principe tot op ca 4 m 
hoogte met anti-graffiti behandeld, en vanaf 4 m met een wa-
terafstotend product. De behandelingen zijn zo neutraal mo-
gelijk om verkleuring te vermijden. De gevel kan nog steeds 
vervuilen, maar de reinigingskosten zullen beperkt blijven.

Men kan opteren voor:

Permanente anti-graffiti
na verwijdering van de graffiti met een oplosmiddel behoudt 
de laag alle beschermende eigenschappen;

Niet permanente anti-graffiti
na verwijdering van de graffiti met een oplosmiddel dient 
plaatselijk opnieuw anti-graffiti aangebracht te worden.
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FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen van de 
sector. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van een-
voudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot grote structuurelementen als brugliggers.

FEBELARCH groepeert binnen FEBE de fabrikanten van architectonisch beton. De leden van FEBELARCH werken samen aan het 
bestuderen en het op punt stellen van de technische kenmerken, het certificeren van de kwaliteit (BENOR) en de communicatie 
van de toepassingsmogelijkheden en -voorschriften van kwalitatief hoogstaand architectonisch beton.

De inhoud van deze publicatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de gebruiker. FEBE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen 
van de informatie in deze publicatie. Toch kan FEBE niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is. De uitgever kan 
dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan. Voor de correcte toepassing van een product zal rekening moeten gehouden 
met het wettelijk kader, de productnormen, de voorschriften van de fabrikant, de locale situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper.

architectonisch beton
Fabrikanten van

partner van

V.U.:  Eddy Dano, Vorstlaan 68 / 1170 Watermaal-Bosvoord


