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Voorwoord 

De aaibaarheid van beton 

Hoe kan beton in de gevel worden toegepast zodat het een aantrekkelijke gevelafwerking 
wordt. Tot op heden wordt beton met vele afwerkvarianten hoofdzakelijk in de utiliteitsbouw 
gebruikt. Met name de vele gebouwen uit de jaren zeventig zijn hieraan te herkennen. 
Tegenwoordig wordt zichtbeton alleen nog toegepast met toeslagstoffen en speciale afwerking. 
Eengezinswoningen met een betonnen gevelafwerking worden zelden gebouwd. In de huidige 
Vinex wijken is veel hout, metaal en vooral heel veel metselwerk in de gevel te zien. In het 
algemeen ziet men de keuze voor een handvormsteen daar waar bewoners het voor het 
zeggen hebben. 

Aan de studenten hebben wij de vraag gesteld beton als gevelafwerking zo aantrekkelijk te 
maken dat de argeloze burger deze gevelafwerking liever heeft dan het geeikte baksteentje. 

Een intrigerende vraag en te zien aan de enorme varieteit aan proefstukjes was dit genoeg 
aanleiding om alle creativiteit en fantasie aan te spreken. Zo zijn er vele afwerkingen ontworpen, 
zowel varierend in kleur als originele toeslagen zoals glas, eikeltjes en schoenzolen. Het 
uitvoerende traject, het zelf maken van de proefstukjes, het mengen, gieten en lassen 
was de opmaat van het maken van een gevelelement op ware grootte. Het bekisten is 
geleerd en leidde tot het maken en ophangen van een element. Dit leverde een periode op 
van kommer, kwel en heel veel plezier. De studenten hebben geteerd de mal. zo te vormen 
dat het beton na verharding eenvoudig gelost kan worden. Zo moet ook de wapening 
goed gevlochten en gepositioneerd worden. En je werd van student bouwvakker en 
vakman. 

En daarmee hebben we het eerste gevelelement van studenten opgehangen aan de STEW 
(STaal En Wonen) waning in het DUBO park. Het is de bedoeling dat deze waning de basis is 
voor vele van dergelijke initiatieven. ' 

De projectleiders Hans Kohne (ENCI) en Guus Timmermans (TU/e) hebben hiermee aangetoond 
dat de TU/e en het bedrijfsleven tot een uitstekende samenwerking in staat zijn en met een 
verrassend resultaat. 

prof.ir. J.M. Post, TU/e Mei 2001 
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Inleid no 

Creatief met cement 

Aangespoord door de succesvolle resultaten van enkele workshops (waaronder Blitz Beton in 
Rotterdam) heeft de ENCI het initiatief genomen een dergelijke werkvorm te introduceren in 
het reguliere onderwijsprogramma van de faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e). Het bleek uitstekend te passen in het derdejaars projectwerk voor studenten van de 
capaciteitsgroepen Bouwtechnisch Ontwerpen en Architectonisch Ontwerpen. De beschikbare 
tijd gedurende een project is een veelvoud van dat van een workshop zodat er meer tijd is 
voor onderzoek en verdieping. 

Tot nu toe wordt beton voornamelijk ingezet als constructiemateriaal waarbij uiterlijk en 
textuur zeer voorspelbaar zijn; grijs en glad. De algemene doelstelling is dan oak om 
voor het materiaal cement nieuwe concepten en ideeen te ontwikkelen en deze te vertalen 
in vernieuwende technische, esthetische enjof strategische producten. 

Stu die 
Als concrete opgave is gekozen voor het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe gevel 
voor enkele oude panden in de binnenstad van Maastricht. Gevelindeling en verschijningsvorm 
van het materiaal waren daarbij de belangrijkste items. 
De volgende vragen kunnen daarbij worden opgeworpen: 
· Is beton aantrekkelijker te maken als zichtmateriaal in een direct "aanraakbare" omgeving? 
(Beton als behang) 

· Zijn de voor Maastricht geeigende gevelmaterialen (combinaties van baksteen, mergel, 
Arduin en stucwerk) te vertalen in texturen van cementjbeton? 

· Is de typische Bourgondische sfeer en levenswijze hierin in te bedden? 

Aan de hand van bovenstaande vragen ligt er de uitdaging om een nieuwe textuur met vooraf 
omschreven tactiele eigenschappen te ontwikkelen, vorm te geven en te realiseren. 

Een viertal oude panden (Brusselsestraat, 't Koffiemeuleke, De Kommel en Kinsjasa) en hun 
directe omgeving zijn bestudeerd op een aantal aspecten zoals openbaar-prive, schaduw, 
stijl, aura, materiaalgebruik, detaillering, ornament, orientatie, kleur, structuur, schaal. etc. 
Iedere student heeft na de groepsgewijze algemene studie een eigen gevel ontworpen met de 
voor hemjhaar beoogde eigenschappen. Nieuw voor de studenten was het daadwerkelijke 
ontwikkelen van een beoogde tactiliteit. Het in abstractie weergeven en omschrijven van de 
eigenschappen en het daarbij zoe ken naar de juiste materia len, toevoegi ngen en specificaties 
bleek een zeer moeilijke vertaalslag. 



Pr oefstukken 
Belangrijk bij het ontwerpen van een nieuwe gevel is het bepalen van het ka rakter van de 
betonhuid en het concreet ontwikkelen en realiseren van de beoogde textuur middels een 
aantal proefstukken. In een laboratoriumsituatie, waarbij veel mogelijk was, is er uitbundig 
geexperimenteerd met cement, mallen, toeslagstoffen en andere materialen. Op dat moment 
was er de confrontatie van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het materiaal ce
ment. 
Een belangrijk fenomeen dat onlosmakelijk met beton verbonden is, is het kunnen den ken in 
positieve en negatieve vormen. Betonnen objecten worden nu eenmaal vervaardigd in een 
mal of bekisting en moeten als zodanig "lossend" van vorm zijn. Zeker bij de ontwikkeling 
van een driedimensionale textuur speelt de lossingsproblematiek een cruciale rol omdat de 
textuur zich bevindt op het grensvlak van mal en product in wording. 

De strijd op het grensvlak, waar de beton kiest tussen product of achterblijven in de kist, is 
in een experimenteerfase vaak onvoorspelbaar. Het maken van texturen is dan ook een 
creatieve, inventieve en technische bezigheid dat kan leiden naar verrassende resultaten. 
Het grote aantal proefstukken heeft een enorme diversiteit aan texturen opgeleverd. 

1: 1 
Als finale toets zijn er twee gevelelementen 1:1 gemaakt die te bewonderen zijn op het 
DUBO-park van de TU/e. 
Het was moeilijk om uit het grote aanbod aan ideeen en oplossingen het definitieve antwerp 
vast te stellen. In een lange vergadersessie is er uiteindelijk een compromis-ontwerp tot 
stand gekomen waarin zeer selectief een aantal textuur- en vormvoorstellen zijn opgenome n. 
( o.a. blauw be ton) Daarbij wordt steeds gerefereerd a an de Pizza "Quattro Stagione" 
omdat deze alom geaccepteerde pizza ook meerdere oplossingen ineen kent. 

Vervolgens is de bijbehorende kist met de verschillende textuurvlakken ontworpen. Voor de 
berekening van de wapening en bekisting is dankbaar gebruik gemaakt van de adviezen van 
de betrokken firma's. Het daadwerkelijk maken van de kist, het verzamelen van textuurmateriaal 
en vormgeven van de textuurzijde, het maken van de wapening, het vervoer van de twee 
kisten naar het DUBO park, de aankomst van de betonmixer met de blauwe beton en een 
week later het ontkisten en plaatsen van de elementen was het werk van een echt bouwteam. 

Het was een leerzame ervaring waarbij in een kort tijdsbestek de voorstudie, het idee, het 
antwerp, de ontwikkeling van een bouwdeel, de fabricage en de plaatsing ervan werd gerealiseerd. 

Met dank voor de medewerking en sponsoring aan dit project door: Beamix, Mebin, ENCI, 
Hurks Beton, Delphi Engineering en Hijstrans. 
Dank ook aan de andere begeleiders Zjak Hofman, Sjef van Hoof, buro themazecorporation 
en de medewerkers van de werkplaats en BKO lab voor de bereidwillige medewerking. 

Guus Timmermans, TU/e Winter 2000 - 2001 
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In Leiding 

Bij het ontwerpen van de nieuwe gevel, is 
er uitgegaan van het straatbeeld. Het is 
van groat belang dat de nieuwe gevel in 
het straatbeeld past. 
Wat opvalt in de straat is dater overal een 
duidelijke scheiding is tussen werken (begane 
grand) en wonen (verdieping). Verder zijn 
de panden in de straat smal, worden er kleine 
ramen toegepast en hebben sommige panden 
dakkapellen. 
De verticale geleding is in de gehele straat 
terug te zien, zo ook in de twee naastgelegen 
panden. Wat ook nog karakteristiek is in 
de straat en in heel Maastricht is de "kleine 
schaal", zoals kleine ramen, smalle panden, 
ornamenten en de straat (kinderkopjes). Overal 
komt deze schaal terug, waardoor je de neigi ng 
hebt om deze panden aan te raken. 
Maastricht is dan ook door deze smalle panden 
en de schaalwerking een gezellige stad en 
dit moet terug komen in het te ontwerpen 
gevelelement. 

Ana l ys epunten 
l.Het stadsdeel stamt uit de 1800-1900. 
2.Wat herhaalt zich in de straat: 
- De scheiding tussen de woningen wordt 
geaccentueerd door de hemelwaterafvoeren. 
- Een grate neggemaat bij de ramen. 
-Onder winkelpuien en boven klein ere ramen. 
- Verfraaiing rond de raamsparingen d.m.v. 
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hardsteen lijsten. 
- Dakkapellen die de gevelhoogte doorzetten. 
3.De mensen lopen aan de gevelzijde op 
ongeveer 0,5 meter van de gevel. De gevel 
is verder van alle kanten goed te zien omdat 
het op een soort kruising ligt. 
4.De onder- en bovengevel verschillen van 
elkaar. De ondergevel bestaat uit een grote 
pui en de bovengevel bevat kleine ramen. 
De bovenste ramen zijn kleiner dan die 
daaronder om de gevel hager te Laten lijken. 
5.De panden bestaan voor het merendeel 
uit baksteen met hardsteen accenten. De 
winkelpuien bestaan uit houten kozijnen 
met een borstwering of beplating met 
hardsteen. Dit is gedaan om het oude 
stadsbeeld te creeren. 
6.De overgang van binnen naar buiten is 
in de meeste winkelpanden verzorgd door 
een portiek. 
7 .De ramen liggen in het algemeen bij de 
verdiepi ngen diep in de gevel met uitzondering 
van de dakkapellen. De winkelpuien liggen 
daarentegen in het vlak van de gevel met 
uitzondering van de portieken. 
8.De bestrating bestaat uit kleine keien die 
in een cirkelliggen, deze straalt een oude 
sfeer uit. De stoep bestaat uit kleinere tegels 
(20X20}. Deze zijn diagonaal op de gevel 
geplaatst hierdoor lijkt de stoep breder. 
9.De orientatie is op het noorden. 
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Ontwerpcriter i a 
·De bestaande gevelindeling grotendeels handhaven. 
· De nieuwe gevel moet een opvallende gevel in het straatbeeld vormen. 
· De gevel moet mensen aanspreken: van veraf en van dichtbij. 
· Er moet een lichte structuur in de gevel aangebracht worden. 
· Kleurverschillen in de gevel. 
·De hoogte van de nieuwe gevel benadrukken. 

Ontwerp 
De ramen zijn voorzien van een hellingshoek en kijken als het ware naar de passanten. Ze 
kunnen horizontaal en verticaal draaien, waardoor ze de passanten kunnen volgen. De 
gevel bevat een verticale belijning door voegen tussen de betonelementen te plaatsen. 
Deze belijning wordt nog extra benadrukt door de gevel iets boven de dakgoot door te 
trekken. 
De omlijstingen van de ramen zullen glad gepolijst worden zodat ze contrasteren met de 
gevel. 
De kleurverschillen in de gevel komen bij elkaar in het raamdetail. De doorkijkgaten 
worden zwart en de omlijstingen worden creme. 
De structuur van de betonnen geveldelen zal bestaan uit een licht golvend verticaal 
patroon. 

Proefstuk 
De fijnheid van de structuur is onderzocht middels een drietal proefstorten. Hierbij varieerde 
de golfhoogte van 2mm tot 7mm. Het opvallende aan deze proefstorten was dat zelfs de 
kleinste golfjes geheel gevuld waren met gietmortel. Het effect van de structuur dat 
beoogd werd, was een verticale structuur die van dicht bij (0.5 m) goed waarneembaar is 
en dat van verder af (15 m) egaallijkt. De structuur die hier het meest geschikt voor is, 
blijkt na de test de structuur met een golfhoogte van 3.5 mm te zij n. 
Een ander experiment bevat bevroren water, ingestort in gietmortel. Voor deze proef zijn 
een aantal ijsklontjes in de vorm geplaatst. Al snel was duidelijk dat de klonten op de 
bodem niet bleven liggen en gingen zweven in de mortel totdat ze boven kwamen drijven . 
Het uiteindelijke resu ltaat is een proefstort met verschillende sparingen aan de bovenzijde. 
Een voordeel van het instorten van bevroren water in mortel is dat bevroren water alle 
vormen aan kan nemen die men wil en na verharding van de gietmortel zeer makkelijk 
verwijderd kan worden. Middels deze methode zouden ook 'niet-lossende' vormen in het 
beton opgenomen kunnen worden. 



Passanten Raamposohonerlng l o v. 
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De straat op de gevel 

On twerp 
Bij het eerste antwerp is er van uitgegaan om met name de indeling van het bestaande 
antwerp zo goed mogelijk te behouden. Om het pand op te laten vallen ten opzichte van 
de naastliggende panden met een verticale geleding, is er gekozen voor een horizontale 
geleding, die terug is te zien bij de overliggende panden. Door deze horizo ntale geleding 
lijkt het gebouw langer. 
Verder zijn er kleine ramen toegepast, zodat het straatbeeld gehandhaafd blijft en wordt 
de symmetrie in de gevel behouden. De dakkapellen zijn meegenomen in het straatbeeld, 
zodat de gevel een geheel wordt 

Structuur 
Als structuur in de gevel is de bestrating (kinderkoppen) toegepast. Om de horizontale 
geleding te benadrukken, worden deze kinderkoppen naast elkaar geplaatst. 
Omdat deze gevel te druk oogt, is het eerste antwerp op enkele punten aangepast. Door 
concentratie op een idee, de bestrating, zal de gevel rustiger overkomen. Tevens past de 
gevel door de horizontale geledi ng niet goed in het straatbeeld. De schaal van de bestrate 
gevel is kleiner dan de schaal van de straat. Door de gevel een rending mee te geven, 
zeals deze ook in de straat is terug te zien, wordt dit gevoel extra versterkt. 
Door smalle hoge ramen met een ronding aan de bovenzijde toe te passen en boven 
elkaar te situeren, komt er een verticale geleding in de gevel wat terugkomt in het 
straatbeeld. 
Als kleur is er gekozen voor danker grijs. Dit zal uit het straatbeeld springen, maar door 
de relatie met de straat zal het er tegelijkertijd tech geed in passen. 

Proefstuk 
De fijnheid van de structuur is onderzocht middels een tweetal proefstorten. De eerste 
proefstort bestaat uit kinderkoppen van 10 x 10 em en de tweede proefstort bestaat uit 
kinderkoppen van 5 x 5 em. Het meest geschikt blijkt na de test de structuur met de 
kinderkoppen van 5 x 5 em te zijn, omdat deze warmer en gezelliger overkomen en je 
eerder de neiging hebt om de gevel aan te raken. 
Oak is er neg middels een proefstuk gekeken naar de omlijsting van de ramen en hoe deze 
de hoek omgaat. 
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Open of gesloten? 

Uit g an g sp unte n 
- Het moet een opvallende gevel zijn en niet vervagen in het geheel. 
- De karakteristieke driedeling in de gevel moet gehandhaafd blijven. Deze deling wordt 
gekenmerkt door kleinere ramen hager in het gebouw. 
- Bij het ontwerpen van de gevel is er niet alleen naar de straat gekeken, maar oak naar 
de achterliggende functie. 

Er is voor de begane grand gekozen om de gevel helemaal terug te leggen waardoor 
voorbijgangers als het ware naar binnen getrokken worden. In de bestaande gevel bevinden 
zich boven de etalage vierkante ramen. Dit is oak toegepast in de nieuwe gevel door 
vierkante sparingen te maken in de betonnen gevel. 
Om op te vallen in het straatbeeld is er gekozen voor een contrasterende horizontale 
belijning in de gevel. Deze belijning wordt gecreeerd door de grate bandsparingen die 
zich bijna over de gehele breedte uitstrekken. In de sparingen zijn betonnen panelen 
aangebracht die over een rail verschoven kunnen worden. 

Doordat de gevel op het noorden is georienteerd dien je grate verspringingen in de gevel 
aan te brengen wil je schaduwaccenten aanbrengen. Door de gevel voor de glazen pui te 
zetten en doordat de panelen ver naar achter liggen zijn er schaduwaccenten verkregen. 
De kleur van de bestaande pui is een gelige mergelkleur, welke is gehandhaafd. 

Str uc t uur 
Als structuur is er gekozen voor een grove doch vlakke structuur welke wordt verkregen 
door het beton niet volledig aan te trillen waardoor luchtbellen in het oppervlak ontstaan. 
De borstwering bevat een ruwe verticale ribbelstructuur en de beweegbare panelen zijn 
gepolijst. 

?r oefst uk 
Als men in de praktijk een open structuur wil hebben wordt voor een zeer dikke betonspecie 
gekozen en wordt het beton niet goed verdicht waardoor er luchtbellen blijven bestaan 
in het beton. Om een nag ruwere structuur te verkrijgen dan de in de praktijk toegepaste 
methode is er naar alternatieven gezocht. 
Om de luchtbellen in het beton na te bootsen zijn er in de kist stukken kaarsvet gelegd. 
Het voordeel van kaarsvet is dat je niet lassen de vormen kan maken, maar bij het smelten 
van het kaarsvet werd het proefstuk smerig. 
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Kinsjasa 



In Leiding 

Loca t ie en omgeving 
Het pand 'Kinsjasa Shoes' bevindt zich aan 
het Sint Amorsplein , een klein plein in het 
centrum van Maastricht. Het plein vormt 
de sa men loop van een drietal (winkel)straten 
en wordt gekenmerkt door een typische 
bestrating van kinderkopjes en een beeld 
op een sokkel op het midden van het plein. 
Om dit beeld is een ronde zitbank geplaatst 
zodat de plek een gezellig, Bourgondisch 
karakter krijgt. 
Vrijwel alle panden aan het plein zijn op 
dezelfde manier opgebouwd; op de begane 
grond bevindt zich veelal een winkel, met 
daarboven een woon-, kantoor- of 
opslagruimte. Karakteristiek voor het beeld 
vanaf het plein is dus de steeds overheersende 
horizon tale structuur in de gevels. 
Het pand 'Kinsjasa Shoes' wordt ingesloten 
door een tweetal panden. Het linkerpand 
is een pand waarbij op de begane grond 
een exclusieve kledingzaak 'Beltgens' gevestigd 
is (ontworpen door de architect Wiel Arets, 
1986). Dit pand is ondanks zijn opvallende 
uiterlijk niet overmatig aanwezig, vanwege 
zijn dieprood oranje kleur. Het rechterpand 
is ook opgedeeld in een winkelgedeelte op 
de begane grond en een ander functie 
daarboven. Dit pand heeft een vrij zakelijk, 
koele en technische uitstraling door de 
toepassing van grijze natuursteen, aluminium 
en grijze beplating. 
Vergeleken met de twee naastgelegen panden 
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lijkt het alsof het pand circa een halve meter 
in de grond is weggezakt. De belijning van 
de dakgoot, de kozijnen, de betonnen 
gevelbanden en de scheiding tussen winkel 
en bovengelegen gedeelte is namelijk ongeveer 
een halve meter lager gebouwd t.o.v. de 
panden ernaast. 

Conclusies 
Het pand heeft nu een wat ondergeschikte 
rol, wat vooral door de panden aan weerszijden 
wordt benadrukt. Vanwege de snelheid van 
passanten zou je als het ware a an het pand 
voorbij lopen zonder het op te merken. Toch 
heeft het bestaande pand ook duidelijk een 
eigen karakter omdat het de doorgaande 
horizontale gevellijnen niet volgt, maar een 
halve meter verspringt. 

Het beeld van het gehele plei n en dus ook 
van het gedeelte van de gevel waar het pand 
zich bevindt is vlak zonder grote sprongen. 
Deze constatering geeft een aanleiding om 
het pand nagenoeg niet te voorzien van 
grote sprongen in de gevel. 

Het pand ligt in het verlengde van de 
Sporenstraat. Deze straat is niet belangrijk 
als zijnde winkelstraat, maar maakt de gevel 
in kwestie wel het beeld dat waargenomen 
wordt als men richting het Amorsplein loopt. 
Dat maakt het geve lbee ld wel meer 
beeldbepalend dan de naastgelegen panden. 
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Relatie met de omgev1na 

Locatiekenmerken 
Trapeziumvormig plein 
Winkelstraten 
Bourgondisch karakter 
3-deling gevels 

De bijdrage die de gevel zal gaan leveren aan het straatbeeld: 
Exclusiviteit schoenenzaak vereist naast opvallende pand van de architect Wiel Arets. 
Eenvoudige ingreep als sterk idee binnen concept (minder ondergeschikt maken). 
Geen horizontale beweging in verband met de afwezigheid van een binnenhof. 
Voldoende daglicht moet mogelijk blijven. 
Aandacht trekken. 
Gebouwhoogte als naastgelegen panden. 
Overgang binnen - buiten, nieuwsgierigheid opwekken. 

Ontwerp 
- Verticale betonnen elementen (3 vlakken met elk 12 elementen met 3,58 m lengte); 
- Alle lagen flexibel in te delen (horizontale geleding); 
- Entree automatisch open, zowell• als 2• gevelvlak (glazen schuifdeur); 
- Hemelwaterafvoeren uit gevelvlak; 
- Tweede gevell m terug uit gevelvlak; 
- RVS roosters t.p.v. verdiepingen; 
- Houten vloer loopt tot gevelvlak door op peilniveau; 
- Ruwe zwarte elementen met glazen deeltjes bepalen karakter huid. 

Superschuim in beton spuiten 
Superschuim vacuUm trekken (origineel) 
Superschuim overstorten (negatief) 
Zwart beton, volledig met glas bekleed 
Zwart beton, gedeeltelijk met glas bekleed 

Proefstuk 
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Gevel voor het publ1ek 

Uit gan s pun t en 
Uitgangspunt is dat de gevel ontworpen moet worden voor het publiek dat de stad 
bezoekt. Het publiek moet de gevel mooi vinden en moet het antwerp begrijpen. 
De gevel moet er wet uitspringen en zal dus opvallend maar niet te afwijkend worden. 
Het bestaande pand zou snel over het hoofd gezien kunnen worden, mensen zouden het 
snel kunnen voorbij lopen. Het winkelende publiek moeten dus geremd worden en hun 
aandacht moet getrokken worden. 

On twerp 
De eerste ingreep om dit te bereiken is het plaatsen van drie verticale ko lommen in de 
gevel. De horizontale belijning die overal terug is te vinden, is oak hier aangebracht. 
Deze is in hetzelfde vlak als de kolommen gelegd. Hierdoor krijg je een soort rasterstructuur, 
waarbij rechthoekige vlakken naar achter liggen. Uit deze vlakken komen de ramen naar 
buiten. 

Struct u ur 
De kleur van het beton moest echt iets opvallends zijn. Er is hiervoor aan antiek blauw 
gedacht, het straalt iets ouds uit, is een warme kleur en het is zeker opvallend in de rest 
van de omgeving. Voor de structuur is oak naar iets aparts gezocht. De gedachte is dat 
mensen naar de gevel toe lopen om te kijken waar het eigenlijk van gemaakt is. 
De fijne structuur die voor ogen is, is gemaakt met behulp van linoleum. Door hier 
sleufjes in te snijden en dit als kist te gebruiken, is het beoogde resultaat te bereikt. 
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OmkPnna 

Doelstelling 
Verfrissend, nieuw - Een gevel die verfrissend en nieuw is, die dus geen kopie is van de 
oude, statige panden naast dit pand, maar eigenlijk in heel de Maastrichtse bin nenstad. 
Eigen identiteit - Een gevelbeeld dat iets uitstraalt, zich onderscheid van de rest. 
Functie onderscheid- Een onderscheid in functies binnen het gebouw mag in het gevelbeeld 
terugkomen, boven is een waning of opslagruimte, ben eden is een exclusieve schoenenwinkel. 
Uitnodigend - Het winkelend publiek dient afgeremd worden, er moet aandacht op de 
winkel gevestigd worden. 
Aanpassing- De nieuwe gevel moet het bestaande gevelbeeld niet verstoren maar volgen. 
Dus wel een origineel gevelbeeld wat qua ritme en gevelvlak past in het totaal. 

Them a 
Het thema is te vatten in 1 woord; omkeri ng. Het positieve en het negatieve, maar oak 
letterlijk in de zin van omkeren, omdraaien. Dit thema komt terug op allerlei niveau's; 
het draaien van de winkelgevel, het blijven staan van de 'deur', de vorm van de gevelelementen, 
winkel versus woningjopslag. 
Een uitdaging is om het thema oak toe passen op het kleinste niveau; de textuur. 

Ontwerp 
De betonelementen voor de verdieping krijgen de vorm van aan elkaar geplakte I- vormen. 
Het positieve (beton) maakt het negatieve (raamopeningen). Deze betonelementen worden 
voorzien van een fijne hal - bol textuur. 

Structuur 
Heel elementair: het pand is een schoenenwinkel dus waarom geen schoenafdrukken in 
de gevel plaatsen? Afdrukken van allerlei schoenen van alle zijden, positief en negatief. 

Voor het bovenste gedeelte van de gevel rees de vraag: is het nodig hier een textuur aan 
te brengen, is de vorm van de gevelelementen niet al sterk genoeg? Een textuur toepassen 
betekent in dit geval een fijne, originele, structuur die in ieder geval weer op een ander 
wijze doorspeelt op het thema omkering. Hol en bol voldoet hieraan. 

Lauter experimenteel is het proefstukje 'Kleurenchaos': wat gebeurt er als er een bepaald 
relief in de kist wordt aangebracht en dit vervolgens in gestrooid wordt met pigment? 



' ~ ~~ ~ :till ~ ~ ~~ ... 

I ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ 

~ ~! . :1 • ', 
.. 

' 

-

• 
~c_j ~ : 





't Koffiemeuleke 



Inleiding 

Locatie 
Het pand waarin 't Koffiemeuleke is gevestigd, 
staat aan de Markt. In het midden van het 
plein staat het in de 17de eeuw gebouwde 
raadhuis. Random het plein staan typisch 
Maastrichtse panden, ze bezitten alle 
eigenschappen die door de hele stad te zien 
zijn. Het plein is eigenlijk een groat 
parkeerterrein en staat dan oak helemaal 
val met auto's. 
Aan de zijde van het plein waar het pand is 
gelegen, bevindt zich een straat van asfalt 
die niet toegankelijk is voor auto's. De markt 
heeft geen modern karakter wat betreft de 
gebouwen. De meeste huizen stammen 
ongeveer uit de 17e tot 18e eeuw en hebben 
op de begane grand winkels en op de 
bovenverdiepingen woningen. Kenmerkend 
hierbij is dus dat er op de begane grand 
een extra deur in de gevel nodig is, voor de 
ontsluiting van de bovenverdieping. 
De stoep voor het pand heeft vierkante tegels, 
in een donkergrijze kleur wat verse hilt met 
de rest van de bestrati ng. Op het plein zijn 
kleinere steentjes gebruikt, in een ander 
patroon. 

De geve l 
De gevel is vrij smal, namelijk vier meter 
breed. Het huis heeft een begane grand en 
drie verdiepingen. De gevel van 't 
Koffiemeuleke, een sjiek koffiehuis, is volledig 
van glas en ligt ongeveer twintig centime
ter terug in een natuursteen omlijsting. Binnen 
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en buiten wordt alleen maar gescheiden door 
een dikke glasplaat. 
De verdiepingen boven het koffiehuis zijn 
van baksteen. Dit is bijna niet meer te zien, 
omdat de gehele gevel wit is geschilderd. 
Deze kleur zorgt er dus oak voor dat dit 
gebouw in het to tale gevelbeeld van de markt 
heel erg opvalt. Oak is er op deze manier 
een groat verschil gecreeerd in de gevel 
tussen de verdiepingen en de begane grand. 
Op de eerste twee verdiepingen bevindt zich 
een groat kozijn. Deze kozijnen zijn fijn 
gedetailleerd en liggen verdiept in de gevel. 
Boven en naast de kozijnen zijn ornamenten 
in de gevel verwerkt. 
Het pand wordt beeindigd met een schuin 
dak, dat bekleed is met grijze leisteen. De 
bovenzijde van de gevel wordt afgesloten 
met een dikke, witte dakrand met kleine 
ornamenten. 

De gevel grenst strak aan het linker buurpand. 
Hier is geen naad tussen gelaten. Het linker 
buurpand heeft tevens een gevel van bakstenen 
en natuursteen ornamenten. Op de verdieping 
is een opvallende erker aangebouwd. Op de 
begane grand van dit pand zit het tweede 
gedeelte van het koffiehuis. Aan de rechterkant 
van de gevel grenst een breder pand. De 
gevels worden gescheiden door een 
hemelwaterafvoer, die verdiept in de gevel 
ligt. De gehele gevel is opgebouwd uit grijze 
natuursteen platen. 
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Uniek met samenhang 

Uitgangspunten 
Bij dit antwerp is er gekeken naar de rest van de gevels rand het marktplein. Wat het 
meest opvalt bij het bekijken van het plein, is dat elk huis zijn eigen karakter heeft. Deze 
stuk voor stuk unieke gevels, geven het totale plein een samenhangend karakter. Het 
moet dus een unieke gevel worden waarin tevens voldoende kenmerken van de andere 
gevels terugkomen om voldoende samenhang te creeren. 
Het huidige pleinoverzicht wordt gekenmerkt door veel horizontale belijningen. Ook zijn 
bij alle huizen de daken zichtbaar en zijn de vele natuursteen ornamenten en raamomlijstingen 
een terugkerend gegeven. 
De combinatie van de unieke gevels, de natuursteen versieringen en de zichtbare aanwezigheid 
van de schuine daken geeft de huizen een monumentaal en ouderwets uiterlijk. Deze 
kenmerken moeten terugkomen in de gevel, nu alleen zonder het gebruik van de authentieke 
materialen, maar met beton. 
Een effect dat moet blijven, is dat wanneer je langs de gevel loopt, de winkelpui de 
aandachtstrekker is en als je vanaf het plein kijkt dat je dan alleen de woonlaag opvalt. 

Ontwe rp 
De totale gevel wordt opgedeeld in drie verdiepingshoge betonelementen. Het eerste 
element, onder aan de gevel is het grootst en het derde element het kleinst. Dit is om de 
typische gevelopbouw terug te Laten komen. 

Stru c tuu r 
De structuur en de kleur van de elementen vormen de basis voor de gezelligheid die het 
plein moet blijven uitstralen. Als structuur op de betonelementen is er gekozen voor een 
afdruk van houten plan ken. Dit maakt het element tastbaar, maar straalt nog niet voldoende 
gezelligheid uit. Ook is daarom geprobeerd om de gevel de warme kleur van hout te 
geven. 
De randen om de ramen krijgen een lichtgrijze kleur en een andere structuur. Ze zullen 
opvallen en niet weggewerkt worden. 

Proefstuk 
Naast een proefstuk met de houtnerven is er nog een andere structuur uitgeprobeerd; een 
afdruk van koffiebonen in beton. Deze structuur zou gebruikt kunnen worden voor de 
randen random de ramen. Hier moet een structuur komen die onregelmatig van oppervlak 
en fijn is. Het idee van de koffiebonen kwam uiteraard van de naam van het pand 't 
Koffiemeuleke. 
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Strakke l7jnen met schaduw 

Doels t elli ng 
Bij de huidige situatie springt het pand teveel uit het totale gevelbeeld. Dit komt vooral 
door zijn kleur en zijn verticale belijningen. De entree van de winkel is slecht zichtbaar in 
het straatbeeld. 
Positieve punten aan het pand zijn de schaduwwerking die is ontstaan door het metselwerk 
te laten verspringen in de gevel en de wijze waarop de voordeur van de bovenliggende 
woningen is verwerkt in de gevel. 
In de nieuwe situatie zal de gevel volledig uit betonnen elementen opgebouwd worden. 
De gevel zal beter ingepast moeten worden in het totale gevelbeeld, maar zal door 
strakke belijningen en schaduwwerking tach nog een eigen identiteit krijgen in het 
totale gevelbeeld. 

antwe rp 
Het pand is vrij smal en zal door horizontale belijningen forser overkomen. Dit gebeurt 
door op diverse plaatsen strakke horizontale randen in de gevel aan te brengen. 
Elk pand vormt een eenheid: de winkel en de daarboven gelegen waning vormen een 
geheel. Dit gegeven komt ook duidelijk terug in de nieuw ontworpen gevel, zo komen aan 
de verticale zijde van de gevel verticale vrij smalle banden die van straatniveau tot aan 
de dakrand doorlopen. 
Door verschillende dieptes in de gevel aan te brengen zal er een schaduwwerking op de 
gevel ontstaan. 
Het beton wordt glad afgewerkt ter hoogte van de winkel. 

Structuur 
Omdat de rivier de Maas voor Maastricht altijd al een belangrijke rol heeft gehad, was in 
eerste instantie het idee gekomen om een golfbeweging in de gevel terug te laten komen. 
Ook de kinderkopjes zijn als idee opgepakt om als motiefin de gevel te laten terugkomen. 
Dit omdat de niet maatvaste kinderkopjes overal in de straten en pleinen van Maastricht 
te zien zijn. Uiteindelijk zijn echter niet de voorgaande patronen in het gevelontwerp 
opgenomen, omdat dit de gevel te speels en overheersend maakt. De keuze is dan ook 
uitgegaan naar een strak antwerp. 
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De junct1e zjchtbaar 

Cdteria 
· Individuele gevel 
· Onderscheid tussen winkel en woongedeelte 
· Statige gevel 
· Bepaa lde mate van plasticiteit in zich hebben 
· Passen in straatbeeld 

De conclusie is dat het bestaande bovenste deel van de gevel zeer goed voldoet aan de 
criteria die gesteld zijn, en dat het onderste deel volledig aangepast moet worden. Het 
komt er op neer dater alleen een gevelontwerp voor het winkel gedeelte (onder) gemaakt 
is en dat het woongedeelte (boven) zo moest worden als het bestaande alleen dan vervaardigd 
uit beton. 
De eisen waar de begane grond aan moet voldoen zijn spanning, aantrekkingskracht en 
nieuwsgierigheid. Verder moet de functie van het winkeldeel onopvallend aanwezig zijn 
in de gevel. Om tot een zoals gezegd spannende, aantrekkelijke en nieuwsgierigheid 
opwekkende gevel te komen is er gemanipuleerd met de maat, schaal en richting van de 
gevelopeningen. 

Structuren en patronen 
De functie van het winkelgedeelte is zoals gezegd een koffiehuisje, zo kwam dan ook al 
snel het idee om koffiebekertjes als structuur te gebruiken. Daarna is bekeken in welk 
patroon de koffiebekertjes in de gevel gepresenteerd kunnen worden. 
Hiervoor is er inspiratie gehaald uit het Maastrichtse straatbeeld. Hier komen namelijk 
veel kinderkopjes voor die in een bepaald patroon gelegd zijn . Dit patroon van bogen zou 
je dan ook kunnen toepassen voor de koffiebekertjes. 
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Lokale aandachtstrekker 

Doels tell ing 
De wens is om een gevel te ontwerpen die als men vanaf de markt naar het totale 
gevelbeeld kijkt als eerste de aandacht trekt, maar waarin wel kenmerken van een Maastrichtse 
gevel zitten. 

Ui t ga ngspu nt en 
· De gevel moet van beton zijn. 
· Benadrukken verticale belijning. 
· Schaduwwerking. 
· Rekening houden met de functies van de achterliggende ruimtes. 
· Het dakje met de dakkapel blijft behouden. 
· De overige gevels zijn gemaakt van verschillende gestapelde steensoorten. Deze gevel 
wordt nu gemaakt van prefab beton. Dit zorgt er al voor dat de gevel opvalt, daarom 
moet het beton herkenbaar blijven. 
· De verticale belijning die het pand nu heeft, wordt benadrukt door de gevel op te delen 
in drie smalle banen en door lange smalle ramen te maken. 
· Schaduwwerking creeren door diepteverschillen aan te brengen. 
· Duidelijk onderscheid maken in de begane grond en de bovengelegen verdiepingen. 

Op de etages boven het koffiehuis zijn woningen gelegen. Deze ruimtes zijn dus erg 
prive. De ramen zijn vanwege dit karakter lang en smal en teruggelegd in de gevel. Het 
beton krijgt hier een ruwe structuur wat mensen nog meer afstoot. 

Proe f s t uk 
Er zijn twee proefstukjes gemaakt met glasscherven om de ruwe structuur te maken. Bij 
het eerste proefstukje is er in een helft van de mal een laag zand gelegd met daar de 
glasscherven in en in de andere helft alleen glasscherven. 
Bij het tweede proefstukje zijn er glasscherven, ingesmeerd met bekistingolie, in de mal 
gelegd. Toen dit gestort was zijn er in de stortzijde nog glasscherven geduwd. 
Na het ontkisten van de proefstukjes is er gekozen voor de glasscherven in zand. Zander 
zand loopt het beton namelijk onder de glasscherven. 
Het laatste proefstukje dat is gemaakt, is een glad element met latjes van hout ingestort. 
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De Kommel 



Inleiding 
----------

Locatie 
Het bestudeerde geveldeel is een erker van 
een reeds gerenoveerd gebouw. Het gebouw 
bevindt zich op het plein De Kommel. Wat 
meteen opvalt als je het plein opwandelt, 
is het monumentale kerkgebouw uit de 17• 
eeuw. Deze kerk bepaald voor een groot 
deel het straatbeeld en heeft in de loop 
van de tijd een grauw, verweerd uiterlijk 
gekregen. Dit uiterlijk is een typisch 
Maastrichts beeld; verwering treedt op 
naarmate de tijd vordert. 

Het oude gedeelte van Maastricht kenmerkt 
zich door smalle straatjes die meestal 
uitmonden op een plein. De straatjes worden 
begrensd door hoge, smalle, 
aaneengeschakelde panden. De gevels van 
deze panden hebben allen een eigen karakter, 
maar vormen een samenhangend geheel. 
De panden rondom de pleinen vormen in 
feite hetzelfde beeld. Het betreffende pand 
aan de Kommel heeft een afwijkend karakter 
vergeleken met het oude gedeelte van 
Maastricht. 

Het pand 
Het pand is gelegen op een centrale plaats 
op het plein en heeft een redelijk modern 
uiterlijk. Het vertoont een regelmatige en 
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gestructureerde gevelindeling, gerealiseerd 
door identieke raamopeningen. Er is extra 
aandacht gegeven aan de doorvalbeveiliging. 
Deze is duidelijk in het zicht gemaakt en 
fungeert als ornament aan het gebouw. 
Door de regelmatige structuur van de 
gevelindeling wordt de erker als een 
onderbreking hiervan beleefd. Daarnaast wijkt 
ook de gevelindeling van de erker af van 
de rest van het gebouw. 
Er zijn brede kozijnen toegepast waarvan 
de bovenste is voorzien van een luifel. Dit 
veroorzaakt een soort verrekijk over het plein. 

Conclusies 
· Het oude gedeelte van de stad is uitnodigend 
en gezellig en geeft het typerende beeld 
van de stad met de oude panden en smalle 
straatjes. 
· Het plein is zakelijk en ongezellig. 
· Het project heeft een gunstige ligging, 
maar valt niet op. 
· Het gebouw communiceert met de 
tegenoverliggende kerk. 
·De erker is een onderbreking van de 
gest ructureerde gevelindeling en fungeert 
als onderbreking van deze regelmaat. 
·De overmaatse erker geeft een 'knipoog' 
naar het plein. 
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Aranten als -o 

Ontwerp 
Bij het betreffende pand overheersen de dichte delen ten opzichte van de open delen. 
Vanwege het uitzicht is het belangrijk dat de erker juist een open karakter krijgt. Daarnaast 
zal de erker als onderbreking van het regelmatige ritme van het gebouw dienen. 
Tevens wordt de orientatie naar de straat en het plein verbeterd. De gevellijn wordt tot 
aan het trottoir geplaatst waardoor de erker ongeveer 1 meter naar voren komt en de 
confrontatie met de gevel grater is. 
Een kenmerkende eigenschap van Maastricht is het 'vertikalisme' (smalle, hoge panden). 
Om dit terug te laten komen, in plaats van het nu heersende horizontalisme op het plein, 
wordt het glas doorgetrokken tot aan de huidige dakrand en wordt het beton doorgetrokken 
tot ongeveer een halve meter boven de dakrand. De onderzijde van het betonelement 
wordt doorgetrokken tot aan het trottoir. 

Beton 
In de omgeving zijn er veel verwijzingen naar de oudheid, met name door de kerk op het 
midden van het plein. Het zou daarom toepasselijk zijn als er met het beton een vingerwijzing 
gerealiseren kan worden naar de oudheid. Het beton zou een reliefstructuur moeten 
krijgen die aan een verweerde rotsblok doet den ken. Deze structuur komt door de schaduwwerking 
het best tot zijn recht als het beton een lichte kleur krijgt. 
Rotsblokken zijn altijd grate monolieten elementen en dat moet het betonelement ook 
worden. Voegen zijn dus ongewenst. 

Proefstuk 
Het proefstuk is gemaakt met een mal waar krantenproppen ingeplakt worden. Er zijn 
twee verschillende resultaten te zien. Op de voorgrond is de krant voorzien van een folie. 
Daardoor kan het beton niet tussen de krantenproppen lopen en blijft het beton krantvrij 
na ontkisten. Op het achterste deel van het proefstuk is deze folie weggelaten waardoor 
de kranten niet verwijderd kunnen worden na het ontkisten. 
Door het relief zal de verwering versterken omdat vuil zich makkelijker kan ophopen. Een 
ander voordeel is dat de structuur aan de zijkanten van het betonelement doorgezet kan 
worden. De gewenste onduidelijke begrenzing van het betonelement wordt op deze 
wijze gerealiseerd . 
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stucwerk 
Kalkzandstaen 100mm 
I solatia 100mm 
Vochtkerende laag 
Betonelem er11 oomm 
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Verander1nq in de tijd 

Them a 
De gevel heeft als thema 'verandering in de tijd'. Dit thema is ontstaan door een aantal 
elementen in de omgeving zeals de kerk, het plein en de bomen. De kerk veranderd door 
de tijd heen op zowel korte als lange termijn. Dit gebeurt onder invloed van het weer, 
maar ook door renovaties en onderhoudwerkzaamheden en de vervuiling tegen de gevel. 
Het plein veranderd met de tijd door variatie in drukte en beweging door auto's, fietsers 
en wandelaars. Als laatste de bomen die onder andere veranderen van kleur en grootte. 

Ontwerp 
In de oude situatie komt de erker niet geed naar voren en veroorzaakt het onrust in de 
gehele gevel. Door een vierkant raster, een andere kleur en een afwijkend raampatroon 
toe te passen wijkt de erker meer af en valt daardoor beter op. De gevel komt naar voren 
zodat deze erker tot aan stoephoogte komt en niet meer op een sokkel staat en los komt 
van het achterliggende gebouw. 

Beton 
De erker zal gemaakt worden in een rood-bruine kleur. Doordat de gevels van de aanliggende 
straat wit zijn steekt de erker nog verder uit. De structuur is een soort van maanlandschap. 
Een onheilspellend, spontane, grove, met de tijd vuil wordende gevel. 

Proefstuk 
In de proefstukjes is geprobeerd de bomen welke op het plein staan terug te Laten komen 
in de gevel, gecombineerd met het maanlandschap en het thema verandering in de tijd. 
Geexperimenterd is op de volgende wijzen: ingedrukte eikeltjes, ingedrukte dennenappels, 
mal van piepschuim en halve dennenappels. 
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Middeleeuw~se gebouwen 

Con c ep t 
Kijkend naar Maastricht, de typische kenmerken daarvan en het straatbeeld van de Kommel 
zijn er een aantal uitgangspunten ontstaan die bepalend zijn geweest voor het antwerp; 
verwering, oudheid, verwijzing naar de tegenoverliggende kerk en straat en een verduidelijking 
van de aanwezigheid van de erker. 

Ont wer p 
Voor de vorm ligt de inspiratie in de oudheid en dan met name de middeleeuwse gebouwen. 
Om de relatie met de tegenoverliggende straat te verbeteren is er gewerkt met dieptewerking. 
Bij de bepaling van de structuur is er gekeken naar door erosie gevormde rivieroevers en 
rotsen. De kleur van het geveldeel is bepaald door de tegenoverliggende kerk, deze is 
opgebouwd uit mergelsteen welke een typische kleur bezit. Tevens is dit gebouw in de 
loop der jaren sterk vervuild, wat een uniek kleurenpatroon met zich meebrengt. 

Re s ultaa t 
Het antwerp is qua vorm en afmeting gelijk aan het bestaande gebouwdeel. Het nieuwe 
geveldeel is echter een meter naar voren gekomen om de aanwezigheid ervan te versterken. 
Het geheel wordt omlijnd door een "poortconstructie" die bestaat uit betonnen gevelelementen. 
De elementen bezitten veel relief en een schijnbare aanwezigheid van scheurvorming. 

Proe fst uk 
De mal is van schuim, waar gedurende lange tijd vrij stevig met een ronde metalen staaf 
op is geslagen waardoor golven en scheuren ontstaan. Bij het storten ontstaat een structuur 
welke een gevoel van een rots oplevert, maar wat geen kopie van een bestaande situatie 
is. De mergelkleur werd bereikt door het toevoegen van kalk en gele kleurstof. 
Het tweede element is wat Lichter van kleur geworden, door de toevoeging van meer kalk. 
Vlak voor het storten is er zwart poeder in verwerkt dat lichtjes gemengd en daarna direct 
gestort is. Het resultaat is een "schimmeleffect" wat qua gevoel overeeokomt met de 
tegenoverliggende kerk. 
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Verwering door de ~ij'r:~ 

De visie 
Het karakteristieke uiterlijk van de kerk werd door de jaren heen gevormd door de natuurlijke 
elementen. De verwering is in contrast met het steriele witte uiterlijk van het project. 

Uitgangspunten 
De panden aan het plein komen rustig over. De erker is evenals een zijbeuk van de kerk 
een afwijkend en daar door opvallend element op het plein. Dit afwijkende gedrag zal 
gehandhaafd blijven om de communicatie met het kerkgebouw te behouden. De huidige 
erkergevel is nogal rommelig en zal in zijn geheel rustiger gemaakt worden. 

Ontwerp 
De erker zal behangen worden met 9 grote betonnen platen (3x3 meter) die elk afzonderlijk 
kunnen worden bewogen. Het totaal zal bestaan uit een glazen gevel waarbuiten de 
betonnen platen aan een eigen staalconstructie opgehangen worden. De lichtinval speelt 
met de platen en hierdoor ontstaat er een nieuwe vorm van communicatie met het plein. 
De platen zullen een verweerd uiterlijk krijgen welke zich in de loop van de tijd zal 
manifisteren door de materiaaleigenschappen en de natuurlijke elementen. De plaat zal 
eruitzien alsof er een wapeningsnet uit willos komen wat structuur en verwering geeft. 

Proefstuk 
De structuur is verkregen door het plaatsen van diverse soorten gaas op de bodem van de 
bekisting wat direct na het ontkisten wordt verwijderd uit de betonelementen. 
De kleur is gemaakt met ijzeroxidepoeder wat een donker uiterlijk veroorzaakt dat gewenst 
is vanwege de verweerde kleureigenschappen. 
De zo verkkregen tegel is ook nog zelf als mal gebruikt waardoor een positief-negatief 
effete bereikt wordt. Dit had meer het gewenste resultaat dat het gaas gevoelsmatig uit 
de tegel komt. 
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Gevelelementen 



Ontwerpen 
Na de hiervoor beschreven uitgebreide studies 
naar het materiaal beton en de variaties 
ervan in toepassing, kleur en/of vorm zijn 
er twee gevelelementen 1:1 gemaakt die 
te bewonderen zijn aan de STEW-woning 
op het DUBO-park van de TU/e. 

Het was moeilijk om uit het grote aanbod 
aan ideeen en oplossingen het definitieve 
ontwerp vast te stellen. In een lange 
vergadersessie is er uiteindelijk een compromis
ontwerp tot stand gekomen waarin zeer 
selectief een aantal textuur- en vormvoorstellen 
zijn opgenomen. 
Verwering is een van de hoofdthema's in 
vele ontwerpen. Getracht is dan ook dit terug 
te laten komen. Vereisten zijn een duidelijk 
relief, lichte kleur en toepasbaarheid in grote 
schaal. 
Het on twerp moet een vrij ongecontroleerd 
uiterlijk krijgen zonder strakke grenzen wat 
past bij de structuurkeuze. Gekozen is daarom 
voor een vlek van van grijs beton op een 
blauwe achtergrond. 
Als texturen is er onder andere gewerkt met 
glas en papier (respectievelijk te zien op 
pagina 20 en 42). 

A 1 
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Bek.isting 
De bekisting met de verschillende 
textuurvlakken wordt ontworpen en gebouwd. 
Waarna de mallen naar de bouwplaats vervoerd 
worden alwaar ze worden neergelegd en 
geprepareerd voor het storten. 
Het raam is zo geplaatst dat het kozijn uit 
het zicht blijft. Hiervoor is de opening in 
het element naar binnen afgeschuind wat 
de nodige problem en oplevert met betrekking 
tot de bekisting die natuurlij k wellossend 
meet zijn. 

Alvorens de betonmixer komt met het blauwe 
beton worden de krantenproppen en het 
glas aangebracht en worden de delen die 
niet blauw worden handmatig gestort met 
een grijze beton. 

1 1 





Storten 
De aan komst van het blauwe beton en het 
storten hiervan is voor zowel de ervaren 
als de onervaren bouwer een bijzonder moment 

Het sturen van de stroom beton, het aantrillen 
en het afrijden wordt met vereende krachten 
uitgevoerd. Hierna volgen enkele dagen geduld 
voor het uitharden. 





Ontkisten 
Plaatsen Enkele delen van de bekisting moeten 

zorgvuldig met de hand worden verwijderd. 
Voor het lassen van de bodemplaat wordt 
gebruik gemaakt van een hijskraan en een 
houten stellage. Na het lassen moeten de 
elementen hier en daar nog ontdaan worden 
van de materialen die in de bekisting waren 
aangebracht. 
Uiteindelijk kunnen de elementen aan de 
STEW-waning worden bevestigd. 

1 
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De gevel 
Als laatste wordt het bovenste gevelelement 
bevestigd. 
Het eindresultaat is daar; een op schaal 
1:1 door studenten bestudeerd, ontworpen, 
uitgedacht, uitgewerkt en uitgevoerd 
gevelconcept. 

1 1 





Binnenstebuiten denken 

Ver s lag van een con str u ctieve wo rk shop 

De workshop had als doel de studenten te stimuleren om binnenstebuiten te denken. Binnenstebuiten denken is 
namelijk een van de belangrijkste voorwaarden om goed met beton om te kunnen gaan. Het ontwerpen van een 
betonnen object is het omgekeerde van het maken van datzelfde object. Beton veronderstelt een mal, een bekisting. 

Bin nenstebuiten den ken is complex. Een wand is nog tot daar a an toe, maar met iedere uitsparing of hoek wordt 
het Lastiger. Het is een vorm van ruimtelijk den ken die niet Los staat van het maken. Het is den ken door te doen. 
BE CONCRETE! 

Om dit idee van het binnenstebuiten den ken nog verder uit te buiten is gekozen voor het thema 'betonbehang'. 
Beton wordt geconfronteerd met het tegenovergestelde. Beton is zwaar, constructief, grijs, gaat Lang mee en 
gespecialiseerd werk. Behang daarentegen is Licht, versiering, kleur, tijdelijk en doe-het-zelf. Maar bij schoon 
beton vallen deze twee aspecten samen. Deze twee aspecten met elkaar verzoenen levert natuurlijk een aantal 
problemen op, maar ook een heleboel uitdagingen. Oat was het doel van de workshop. 

Het binnenstebuiten wordt nog op een derde manier opgenomen in de workshop. De opgave van de workshop was 
namelijk het ontwerpen van een gevelelement. Dit betekent dat het behang in deze opgave aan de buitenkant zit. 

Oat was de theorie, nu volgt de praktijk. Het behang bleek een goede toevoeging te zijn aan het beton want al 
snel werd duidelijk dat men eigenlijk maar op zoek was naar een ding, namelijk gezelligheid. Gezellig beton! Oat 
is niet bepaald een standaard product. Gezellig beton krijg je niet door middel van een bepaalde samenstelling. 
Dit is de uitdaging die is opgepakt tijdens deze workshop. 

Gezelligheid is nauwelijks te vatten in een materiaal. Het gaat om de manier waarop het materiaal wordt ingezet. 
Het is een woord waar de meeste ontwerpers, op z'n zachtst uitgedrukt, grote moeite mee hebben. Dus ook wij 
hebben grenzen verlegd tijdens deze workshop. 

Maar het is gelukt. Het beton bleek heel gewillig. Het voegde zich naadloos naar de mal waarin een nauwelijks te 
definieren vorm was aangebracht die voorzien was van proppen papier en afgedekt met folie. Voeg vervolgens een 
babyblauwe kleurstof aan het beton toe en complementeer dit met bier (of fris) en appelflappen en er ontstaat 
vanzelf zoiets als gezelligheid. Alhoewel iedereen tevreden was met de manier waarop de elementen uit de kist 
kwamen leek niemand echt van plan zoiets nog ooit te bedenken. 

Nee, de echte conclusie van deze workshop is dat het werken met beton een tijdelijke en intense ervaring kan zijn. 
Het is voorbij voordatje het door hebt. Maar de resultaten zijn duurzaam. De ontdekking hoe je kunt den ken met 
je handen zal de beroepsuitoefening definitief veranderen. 

Dennis Kaspori, themazecorporation 





Bedrijvig met cement en beton 

De betonsector is de grootste toeleverancier aan de Nederlandse bouwnijverheid. Er is een enorme bedrijvigheid 
met cement en beton. In de bouwkunde opleidingen a an de Technische Universiteiten is de aandacht voor ontwerpen 
in beton relatief bescheiden. 
Reden voor ENCI, marktleider op het gebied van cement in Nederland, initiatief te nemen voor een programma 
'beton in architectuuropleiding~ Wij bieden de opleidingen aan een betonworkshop te organiseren en begeleiden. 
Als intermediair tussen bedrijfsleven en opleidingsinstituten fu nctioneert het bureau themazecorporation. 
De ervaring leert dat elke betonworkshop weer uniek is, in prog ramma en resultaat. Wat constant blijft, is ons 
motto: 'Materialen moet je voelen, ruiken en proeven: 
ENCI kan en wil dit niet alleen do en. De workshop a an de TU/e is rui m en enthousiast ondersteund door betonbouwspedalisten 
in de omgeving van de TU/e: 
Beamix, Eindhoven, met droge mortels voor modelstudies 
Mebin, Eindhoven, met betonmortel voor de gevelelementen 
Hurks Beton, Veldhoven, met betontechnologie en prefabricagetechniek 
Delphi Engineering, met constructieve expertise voor prefab beton 
Hijstrans, Veldhoven, met transport en montage. 

Studenten krijgen met deze workshops een unieke leerervaring aangeboden. De kosten blijven meestal onzichtbaar. 
Tach is het wel interessant te weten welke kosten door de bedrijven worden gemaakt. 
De kosten van geleverde materialen en diensten bedroegen: 
- droge martel: (50 x 5 kg beeldengietmortel) fl 500,-
- bekistingsmaeriaal: (platen en baddingen) fl 600,-
- verankeringen en wapeningsstaal: fl 200,-
- betonmortel: fl 750,-
- kleurstof: fl 300,-
- transport en montage: fl 600,-
De kosten van voorbereiding en begeleiding bedragen een veelvoud hiervan. 

Rekensommen met deze bedragen zijn op zich niet zo interessant. Belangrijk is dat de bedrijven random cement en 
beton bereid zijn het bouwkundejarchitectuur onderwijs te ondersteunen met producten en diensten. Met het 
vertrouwen dat de nieuwe bouwkundig ingenieurs enthousiast en vakkundig zullen ontwerpen en bouwen met 
be ton. 

Hans Kohne, ENCI 
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