


Blokken, buizen, straatstenen, kolommen, trappen, gevels,

kelders... de toepassingen van prefab beton lijken allemaal zo

vanzelfsprekend dat we meestal niet goed beseffen wat het

materiaal écht allemaal in zijn mars heeft.

We bundelden de kwaliteiten van prefab beton daarom in dit 

handig boekje. Het overloopt wat architecten, ontwerpers,

ingenieurs, klanten, investeerders en milieuspecialisten zoal 

mogen verwachten van dit bijzonder materiaal.

Maak kennis met de 100 voordelen van prefab beton, en laat u

verrassen!

       100 X
  PREFAB

BETON

Gepre’fabriceerd beton’ of pre’fab beton’, o., 
      overkoepelende benaming voor alle in de
      fabriek vervaardigde betonproducten. 
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Van de straatstenen waarop we stappen over de palen die

onze wegen verlichten, de blokken waaruit onze huizen zijn 

opgetrokken tot de buizen waarmee ons leidingwater tot bij

ons wordt gebracht: prefab beton maakt deel uit van ons

dagelijks leven.  

Overal om ons heen

Prefab beton trappen zijn snel geplaatst. Muren opgetrokken

in betonblokken bevorderen het warmtecomfort in huis. En

een koele kelder in prefab beton wordt in één stuk geleverd. 

Voor tuin- en terrastegels wordt het moeilijk kiezen

uit het uitgebreide aanbod van de prefab betonsector.

In en rond het huis

l 6 7 l



Hele straten en pleinen worden aangelegd in prefab beton.

Het gevarieerde kleuren- en vormenpallet van de straatstenen 

zorgt niet alleen voor esthetiek en comfort, maar ook voor

een verkeersveilige leefomgeving.

Op straat...

Prefab beton is ook waar we het niet zien. In België liggen

meer dan 50.000 kilometer betonleidingen onder de grond.

... en eronder

l 8 9 l



Omdat met prefab beton alle vormen, afmetingen en textu-

ren kunnen gerealiseerd worden, kan het materiaal ingezet 

worden om geluid te doen afbuigen of te absorberen.

Zodoende biedt prefab beton een uitstekende akoestische

omgeving voor muziek, maar kan het ook dienst doen als

doeltreffende geluidsbarrière aan drukke verkeerswegen.

Beheerst geluid
Constructies zoals sportstadia en concertzalen zijn hevig

onderworpen aan trillingen veroorzaakt door geluid en

bewegingen van het publiek. Die kunnen hinderlijk zijn tijdens

een sport- of muziekevenement. Dankzij zijn massa kan

prefab beton deze trillingen dempen. Toepassingen zijn te

vinden in sporttribunes en auditoria.

Dempt trillingen

l 10 11 l



Beton kan zowel in hoge densiteit als in een lichte uitvoering

worden vervaardigd. Deze keuze bepaalt mede het warmte-

gedrag van het beton. 

In beide gevallen kan prefab beton dienst doen als warmte-

regulator of als warmte-isolator. In bepaalde gebouwen treft

men prefab beton aan dat beide functies vervult.

Thermisch efficiënt
De flexibiliteit van prefab beton komt duidelijk tot uiting in de 

toepassing als geleider voor verwarming of koeling, ongeacht

of die met lucht of met vloeistoffen werkt.

Men kan gebruik maken van de holle kernen in prefab vloeren,

of buizen kunnen in de vloerplaten worden gegoten.

Het betonoppervlak heeft een zeer efficiënte stralingscapaciteit, 

ruimtes kunnen optimaal benut worden zonder hinderlijke

radiatoren, en het verwarmings- of koelingsysteem zit veilig

beschermd.

Warm of koel

l 12 13 l



Prefab beton is een uitstekend materiaal voor recipiënten

allerhande. Voor grote spaarbekkens bijvoorbeeld, of voor

kuipen om regenwater in op te vangen, of om wijn in te laten

gisten.

Het bezit daarvoor de nodige sterkte en elasticiteit, net zoals

voor andere toepassingen zoals waterzuiveringsinstallaties.

Houdt het water vast...
In andere omstandigheden moeten we water kunnen af-

houden. Prefab beton is inzetbaar voor keermuren, rivier- en

zeedijken die moeten behoeden voor overstroming bij hoog

tij en storm.

In de woningbouw wordt prefab beton eveneens gebruikt

voor kelderverdiepingen waar robuustheid en waterdichtheid

een vereiste zijn.

...	en houdt het water af!

l 14 15 l



Door het gebruik van staalvezels in de prefab betonmix kan

men uiterst slanke elementen verkrijgen.

Dat betekent dat prefab beton in aanmerking komt voor 

structureel gewaagde projecten.

Dun...

In prefab beton worden tal van stoffen verwerkt, in verschil-

lende combinaties. Dat levert telkens beton met andere

eigenschappen op. Er is bijvoorbeeld prefab beton dat poreus

is en er is prefab beton dat waterdicht is; er is prefab beton dat 

drijft en ander dat zinkt. En naast zwaar prefab beton bestaat

er ook licht prefab beton. De mogelijkheden zijn gewoon

onbeperkt!

... en licht, of zwaar, of...

l 16 17 l
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... en elke dag sterker

Voor altijd...
Betonnen constructies van honderd jaar of

ouder doen vandaag nog dienst. Beton kan

tot 2000 jaar meegaan en er zijn inderdaad

heel wat kunstwerken die flink op weg zijn

naar die gezegende ouderdom...

Prefab beton wordt na het gieten almaar

sterker en dat gaat zo honderden jaren door.

Wat meer is: in al die tijd wordt het niet

bovenmatig geplaagd door krimp, krom-

trekking, vervorming of kruip. We kunnen

er dus op aan dat prefab beton jaar in jaar

uit zijn functie steeds beter vervult.

l 20 21 l



Slijtvast
Kunstwerken, gebouwen

en infrastructuur zijn onder-

hevig aan dagelijkse slijtage

en verwering.

Het harde, stevige oppervlak

van prefab beton kan tegen

een stootje. Intensief gebruik 

en weer en wind hebben er

nauwelijks vat op. 

Weerbestendig
Prefab beton is bestand tegen

regen en winderosie.

Het kan de vries-dooicycli van

vele opeenvolgende winters

probleemloos aan.

Dat kan niet gezegd worden

van andere materialen, die

door barstvorming snel kunnen

degraderen. 

l 22 23 l



Bestand tegen verrotting,
zwam- en schimmel-
vorming
Prefab beton heeft een hoge dichtheid,

is sterk en heeft van zwammen en

schimmels - vijanden van organische

materialen - dan ook niets te vrezen.

Prefab beton voorschrijven, is er op

vertrouwen dat de structuur in kwes-

tie niet zal wegrotten.

Oneetbaar voor ongedierte
Organische bouwmaterialen zijn dankbaar

    voedsel voor ongedierte en door de

      invloed van de klimaatsverandering

        op de flora en fauna in Europa zullen

         termieten ook hier een regelrechte

          bedreiging worden.

          Prefab beton is bestand tegen aan-

          vallen van termieten en ander onge-

         dierte zoals ratten en muizen.

l 24 25 l



Prefab beton is corrosievast en kan dus met een gerust hart

gebruikt worden in agressieve omgevingen. Zo zijn pieren van

prefab beton bestand tegen aantasting door anaerobe organis-

men die in bepaalde maritieme omgevingen voorkomen.

Bovendien kan men er na de strenge kwaliteitscontroles in

de productie op vertrouwen dat de versterkingsstaven doel-

treffend beschermd zijn.

Roest niet
Prefab beton smelt niet bij hoge temperaturen. Dat betekent

dat beschermende coatings of speciale isolatie overbodig zijn;

de afwerking blijft gewoon zoals de ontwerper ze heeft gewild.

Smelt niet

l 26 27 l



Bestand
tegen agressie door
chemicaliën
Voor standplaatsen, verkeers-

terreinen en andere verharde zones

is prefab beton een ideale keuze

wegens zijn brandstof- en

oliebestendigheid.

Het is bovendien gemakkelijk ver-

vangbaar en overal beschikbaar.

Blijvende elasticiteit
Prefab beton is stevig en duurzaam

en bestand tegen dagelijks onderhoud.

Maar het weerstaat ook intense druk.

Zo zijn rioleringsbuizen in prefab beton

bestand tegen hogedrukstralen (om

het systeem te reinigen) en tegen

agressieve stoffen. Het wegdek en

geplaveide zones van prefab beton zijn

duurzaam bestand tegen het slijtage-

effect van het verkeer.

l 28 29 l
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Vervaardigd in een 
efficiënte fabrieks-
omgeving
De huidige prefab fabrieken

zijn schoon en efficiënt. Zowel

de samenstelling, het mixen als 

het gieten gebeurt meestal

computergestuurd. Activiteiten

in een fabriek hebben sowieso

het voordeel dat de middelen

systematisch efficiënt worden

benut.

Herbruikbare
bekistingen
De bekistingen voor prefab beton

kunnen bewaard worden om

achteraf opnieuw te worden ge-

bruikt voor reproductie.

Ongeacht of men een dag, een 

week of pas een jaar later bij-

komende exemplaren nodig heeft.

l 32 33 l



Gietvormen kunnen flexibel ontworpen worden. Zo kunnen

er onderdelen aan toegevoegd of van weggenomen worden

voor de fabricage van elementen die lichtjes afwijken qua 

afmetingen of vorm. Dat is een economische manier om ge-

prefabriceerde wandplaten te personaliseren en het leidt tot

goed passende en compatibele units.

Personaliseerbaar
In prefab beton kan verregaande flexibiliteit worden inge-

bouwd. Niet alleen kunnen raam- en deuropeningen worden

gerealiseerd, de mogelijkheid bestaat ook om elementen

zodanig te ontwerpen dat de wapening in bepaalde zones

lichter is. Die zones kunnen later eventueel worden uitge-

sneden, bijvoorbeeld wanneer de klant tussen twee ruimtes

een extra deur zou willen.

Versnijdbaar

l 34 35 l



Prefab producten komen plaatsklaar op de bouwplaats aan,

desgewenst just-in-time, zodat zij meteen op de daarvoor

bestemde plaats kunnen worden gehesen. Dit maakt opslag-

ruimte op de werf en onnodige manipulatie overbodig.

Snelle plaatsing op de bouwplaats

Met behulp van barcodestrips of geïntegreerde microchips

kunnen logistiek managers de prefab beton elementen gemak-

kelijker herkennen en zorgen dat elk element op het juiste tijdstip 

op de juiste bestemming komt. Deze technologie is voor de 

werfleiders ook een hulp om het bouwproces te versnellen én 

tegelijk de grootst mogelijke accuratesse te verzekeren.

Nóg sneller dankzij barcodes en e-tags

l 36 37 l



Bespaart op
arbeidskosten
De inkorting van de bouw-

tijd op werven die dankzij

prefab betonelementen

wordt bereikt, betekent

ook een aanzienlijke be-

sparing op de arbeidskost,

én een antwoord op het

tekort aan geschoold werf-

personeel waarmee de 

bouwsector kampt.

Kant-en-klaar
werkplatform
Prefab structuren en vooral

vloeren en trappen kunnen

onmiddellijk dienst doen als

veilig en ruim uitvalsplatform

voor de verdere werfactivi-

teiten. Dit solide uitvalsplat-

form kort de bouwtijd in en

geeft de werfleider de zeker-

heid dat zijn collega’s veilig

hun werk kunnen doen.

l 38 39 l



Aangezien de productie van prefab beton

nagenoeg volledig in de fabriek plaats vindt,

moet op de bouwplaats zelf alleen nog de 

montage worden verzorgd.

Dat betekent dat prefab constructie veel

minder te lijden heeft van oponthoud ten

gevolge van nat of koud weer of van zeer

hoge temperaturen.

Wat er ook gebeurt, de montage van prefab

elementen gaat gewoon door.

Niet weersafhankelijk 

l 40 41 l



Met prefab beton kunnen heel hoge gebouwen worden opge-

trokken wegens de goede structurele efficiëntie die bij lagere 

verdiepingshoogte wordt geconstateerd (lagere vloerdiepte

voor dezelfde spanwijdte als andere materialen).

Zo wordt het economisch haalbaar om meer verdiepingen te 

bouwen.

Hoog, hoger, hoogst…
Door de kwaliteit van ontwerp en productie zijn elementen

van prefab beton structureel uiterst efficiënt; de spanwijdte/

diepte-ratio is hoog. Bovendien voorziet EC2 (de Europese

berekeningscode) op bepaalde punten in verlaagde veilig-

heidsmarges voor prefab beton, gelet op de gecontroleerde

productieomgeving.

Structureel efficiënt

l 42 43 l



Omdat elementen van prefab beton vooraf worden vervaar-

digd, kunnen de ontwerpers en allen die bij de constructie

betrokken zijn alle verbindingsdetails en -voegen grondig

bestuderen. Dat kan een pluspunt zijn op de bouwplaats,

omdat prefab staat voor eenvoudige, gebruiksklare verbin-

dingen die de bouwsnelheid opvoeren en het foutrisico ver-

minderen.

Op en top compatibel

De combinatie van prefab beton met andere materialen

zoals stortbeton en staal bij gemengde betonbouw kan

kosten- en tijdsbesparend zijn. Prefab beton staat bij eender

welk hybride betonbouwproject garant voor accuratesse,

afwerking van hoge kwaliteit en korte bouwtijd.

Cruciaal in hybride betonbouw

l 44 45 l



Met het aantrekkelijke uitzicht en de robuustheid van prefab 

beton krijgen investeerders een betrouwbare return. Dank-

zij hun architecturale kwaliteit en hun voortreffelijke ken-

merken geraken prefab betonnen gebouwen vlot verhuurd.

Gemakkelijk verhuurbaar

Dankzij de verbazingwekkende structurele eigenschappen en

de functionele voordelen van gebouwen in geprefabriceerd 

beton komen de verzekeringspremies al snel lager uit dan bij 

andere gebouwen. Dat kan bijzonder tastbaar worden in

zones met verhoogd risico op overstroming, brand of inbraak.

Lagere verzekeringspremies

l 46 47 l



Doordat elementen van prefab beton

wegneembaar (of uitbouwbaar) zijn, is

het makkelijk om gebouwen opgetrokken

uit prefab beton te vergroten, of er een

extra vleugel aan toe te voegen.

Gewoonweg de eindelementen verwijderen

en vervolgens aanbouwen; na voltooiing

kunnen ze opnieuw worden geplaatst.

Gemakkelijk uitbreidbaar
                Veel gebouwen of kunstwerken die blootgesteld zijn

                aan weer en wind, moeten regelmatig opnieuw ge-

                schilderd worden om ze tegen corrosie te beschermen

                en hun esthetisch uitzicht te verbeteren.

                Voor constructies van geprefabriceerd beton is dit 

                overbodig. Dat is vooral voor wegen, bruggen en 

                moeilijk bereikbare signalisatiebruggen op autowegen 

                een groot voordeel.

           Lagere onderhoudskosten

l 48 49 l



Typisch voor beton is dat het na blootstelling aan de extreem hoge 

temperaturen van een brand zeer weinig herstelling behoeft. Veelal 

volstaat een lichte opknapbeurt.

Lagere rehabilitatiekosten na brand...
Gezien de hoge kwaliteit van prefab beton en het feit dat het

niet erodeert noch rot, is schoonmaken na een overstroming

een koud kunstje. Wie geconfronteerd wordt met het verwoes-

tende effect van overstromingen, kan moeilijke momenten

beleven. Prefab beton verzacht het leed.

… of overstroming

l 50 51 l
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Prefab producenten werken vaak met gespecialiseerde teams

voor de plaatsing van de elementen. Dat is een garantie voor

precies en betrouwbaar vakmanschap, waardoor men op

kwaliteitsservice kan blijven rekenen, ook nadat het product

de fabriek verlaten heeft.

...	en gemonteerd volgens precieze
specificatiesPrefab producten worden onder strikt gecontroleerde om-

standigheden in de fabriek vervaardigd. De temperatuur in

de fabrieksomgeving is constant, er gelden regelmatige shift-

patronen en de werknemers zijn toegewijde vakmensen.

Dat betekent dat er elke dag producten van hoge kwaliteit

gemaakt worden, ongeacht de weersomstandigheden.

In de fabriek vervaardigd…

l 54 55 l



Dankzij het fabrieksmatige productieproces zijn de wapenings-

staven consistent en correct afgeschermd, net zoals sterkte

en betonkwaliteit consistent en correct zijn.Vandaar dat duur-

zaamheid inherent is aan het geleverde product.

Gegarandeerde duurzaamheid
De prefab betonindustrie volgt nauwgezet de nationale en in-

ternationale normen (NBN en EN-normen). Klanten kunnen

dus zeker zijn van producten van de hoogste kwaliteit en

conform alle relevante normen. Veel fabrikanten volgen niet

alleen specifieke productstandaarden maar hebben ook een 

BENOR-certificatie of een certificaat uit de ISO 9000-reeks. 

Beter dan de norm

l 56 57 l



In de burgerlijke bouwkunde is vaak hogesterktebeton nodig.

Prefab beton kan zo geproduceerd worden dat het aan die

behoefte voldoet. Wanneer er van meet af aan nood is aan

hoge sterktewaarden, dan heeft men de keuze uit diverse

oplossingen, waaronder zelfverdichtend beton. 

Sterk

In ontwerpen met puntlasten (concentratie van druk op één

specifiek punt), of waar zich hoge draagspanningen kunnen

voordoen, is het absoluut noodzakelijk om prefab elementen

te voorzien in hogekwaliteitsbeton met hoge dichtheid.

Mooie voorbeelden hiervan vinden we zowel in industriële

toepassingen, nutsvoorzieningen als elektrische centrales.

Kan zware lasten torsen

l 58 59 l



Minder
spanningsverlies
De vormvastheid van construc-

ties is essentieel, en dat is net

een van de kwaliteiten van

prefab beton. Bepaalde materia-

len ‘verslappen’  na verloop van

tijd, wat moeilijk in het ontwerp

kan ingecalculeerd worden.

Prefab beton behoudt zijn vorm, 

afmetingen en eigenschappen.

Precies
De accuraatheid en de gecontro-

leerde productieomstandigheden

in een prefab betonfabriek schep-

pen ideale mogelijkheden voor

zeer precieze, scherpe details.

Het vakmanschap van de bekisters

is hier cruciaal; dank zij hun deskun-

digheid zijn zelfs de kleinste details

realiseerbaar.

l 60 61 l



Overal rond ons heen zijn prefab producten te zien: gebouwen, 

bruggen en andere kunstwerken staan voortdurend te kijk voor 

potentiële klanten. Elk jaar worden gebouwen van prefab beton 

met prijzen bekroond.

…	en gebouwen ook
Fabrikanten hebben vaak ruime staalassortimenten. De meesten

kunnen bovendien een model maken op reële schaal om aan de

klant en het vakteam te tonen. Dat is voor alle betrokkenen een 

goede manier om tot een akkoord te komen over de gewenste 

afwerkingen.

Producten	vooraf	te	bezichtigen...

l 62 63 l



Keer op keer
schitterende
resultaten
Bij de keuze van een bouwsys-

teem is vertrouwen essentieel.

Net op dat punt komen de

fabrieksmatige procédés van

prefab beton echt van pas. Men

kan er volkomen op vertrouwen

dat eender welk element repro-

duceerbaar is, ongeacht om het

om één, tien of 100 stuks gaat.

Gemakkelijk
herstelbaar
Ondanks de beste voorzorgen

zijn kleine deuken, beschadigingen

of vervuiling op de werf niet uit-

gesloten, waardoor de normaal

netjes geplaatste betonelementen

er wat minder fraai kunnen uitzien.

Maar dankzij hun voortreffelijke

oppervlakte-afwerking zijn prefab

elementen gemakkelijk schoon te

maken en te herstellen.

l 64 65 l
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... om producten voor de
lokale markt te creëren

Gemaakt van ter plaatse
overvloedig beschikbare
natuurlijke materialen...
Alle materialen die in prefab betonproducten

worden verwerkt zijn afkomstig van natuurlijke

bronnen of recyclage. Bijslag van steen of

riviergrind en water zijn stuk voor stuk voor-

radig in overvloedige hoeveelheden. Voor

prefab productie hoeven eenvoudigweg geen

materialen van duizenden kilometer verderop

te worden ingevoerd.

Onze prefab betonproducten zijn zoniet volle-

dig, dan toch meestal afkomstig uit eigen land.

In België zijn er meer dan 250 producenten

van prefab beton. Gezien het lokale netwerk,

zijn de reisafstanden en het brandstofverbruik

voor transport tot een minimum beperkt.
l 68 69 l



Een afwerking van goede kwaliteit onderstelt dat bij de ver-

wijdering van het prefab beton uit de gietvorm of het bed een 

zuiver vlak ontstaat. Voor het losmaken uit die vorm kunnen 

plantaardige agentia worden gebruikt in plaats van oliederivaten, 

wat de globale invloed op het milieu vermindert.

Dat maakt meteen ook dat beton minder dan

organische materialen gevoelig is voor de stijging 

van olie- en gasprijzen.

Niet afhankelijk van oliederivaten

Prefab beton kan, zonder probleem voor de veiligheid, materialen 

bevatten zoals hoogovenslak (van de ijzer- en staalindustrie) en

vliegas (van kolengestookte stroomcentrales): producten die

anders gewoon bij het afval terechtkomen en dus verloren gaan. 

Zulke materialen kunnen de eigenschappen van prefab beton

verbeteren en kunnen gedeeltelijk ter vervanging van gewone 

cementsoorten worden benut.

Gebruikt nevenproducten van andere	
industrieën

l 70 71 l



Zoals alle betonproducten zal prefab beton tijdens zijn

levenscyclus, maar vooral bij afbraak en recyclage, een

belangrijk deel van de bij productie gevormde (inclusief

grondstoffen) koolstofdioxide herabsorberen. Meer nog: de 

prefab productie vergt achteraf nooit enige bodemhermine-

ralisering (rehabilitatie van door intensieve exploitatie kaal-

geslagen gronden).

Tijdens het gebruik zelf werkt prefab beton door zijn ther-

mische eigenschappen energiebesparend.

Geringe energie-inhoud
Zelfs kleine hoeveelheden puin of procesafval kunnen gere-

cycleerd worden. Cement, slurrie en proceswater worden

in de fabriek gerecycleerd en brokstukken worden vaak

vermaald en hergebruikt.

Minimaal productie-afval	

l 72 73 l



Zelfs indien op de bouwplaats niet alles volgens plan verloopt, 

blijven er in het geval van prefab beton uitwegen bestaan.

Ongebruikte elementen kunnen altijd elders worden gebruikt. 

Brokstukken die op de bouwplaats ontstaan kunnen vergaard, 

gebroken en als nieuwe toeslagstoffen gebruikt worden.

Geen verlies van bouwplaatsafval
De natuurlijke bronnen grondiger benutten is ook econo-

misch zinvol. Door te werken met kant-en-klare prefab

producten voorkomt men kosten voor afvalberging.

Voorkomt hoge afvalopslagkosten

l 74 75 l



          Zoals vele betonproducten is prefab beton

                 gemakkelijk recycleerbaar tot toeslagstof.

      De vraag naar ‘reeds gebruikte’

         materialen zoals deze neemt jaar na

            jaar toe, en de overheid moedigt

              het gebruik ervan via leveranciers-

              en afnemernetwerken aan.

Wanneer een structuur het einde van zijn

levenscyclus bereikt, kunnen de elementen van

prefab beton volledig herbenut

worden (vloerplaten bijvoorbeeld

kunnen volledig worden terug-

gewonnen). Die elementen kunnen

eventueel in hetzelfde gebouw

herbruikt of vervoerd worden met

het oog op hergebruik in een vergelijk-

bare constructie.

Kan herbruikt…                  ... of gerecycleerd worden
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Vermindert het
overstromingsgevaar
In duurzame stedelijke afvoersyste-

men wordt gebruik gemaakt van

waterdoorlaatbare prefab beton 

straatstenen, buizen en zinkputten.

Doordat zij het water op een meer

natuurlijke wijze doorlaten, dragen

zij ertoe bij dat niet alle hemelwater

onmiddellijk van de wegen en paden

afstroomt. Vloed- en keermuren van

prefab beton beschermen anderzijds

rivieroevers.

Loogt niet uit
Prefab betonproducten vormen een

inerte productfamilie; zij geven

tijdens hun gebruik geen schadelijke

chemische stoffen af. Zij zijn dus in

alle veiligheid bruikbaar voor toepas-

singen zoals drinkwatervoorziening.

Ook voor de opslag van potentieel

schadelijke vloeistoffen, is prefab beton

uiterst geschikt.
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Dankzij een spitsvondige nieuwe materiaalontwikkeling kan 

prefab beton de schadelijke uitlaatgassen in de stad gedeel-

telijk absorberen. Op het beton wordt daartoe een speciale

laag van dit nieuwe materiaal aangebracht.

Via het zogenaamde fotokatalyse-proces worden de SOx- en

de NOx-deeltjes vastgehouden. Bij de eerste regen worden

ze weer losgelaten en zonder gevaar afgevoerd.

…	en beperkt de schadelijke gevolgen	
van verkeersuitlaatgassen

De lichte kleuren die aan de afwerking van prefab beton

kunnen worden gegeven, zorgen voor grotere weerkaatsing

van het licht zodat het ’s nachts op straat helderder en veili-

ger wordt. Op warme dagen weerkaatsen ze het zonlicht en

houden ze de gebouwen zo koeler.

Het ‘stedelijk hitte-eiland-effect’ krijgt geen kans.

Vermindert het energieverbruik
in de stad
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Prefab beton is een thermisch inert materiaal. Het zorgt ervoor

dat thermische energie wordt opgeslagen en later geleidelijk

wordt afgegeven. 

Comfortabele temperaturen…
In de zomer draagt prefab beton ertoe bij dat de woning niet

overhit raakt. De opgeslagen warmte wordt in de tijd verdeeld

en airconditioning wordt overbodig.

’s Winters wordt zonne-energie in het beton opgeslagen en

nadien weer afgegeven.

… zomer en winter
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Met zijn eenvoudige lijnen en zijn zachte hoeken kan prefab

beton gemakkelijk worden schoon gemaakt en op het harde,

gladde oppervlak blijft stofophoping, die

astma nog erger maakt, achterwege.

Draagt bij aan een gezonde omgeving…
Prefab beton is in het dagelijks gebruik volkomen inert en geeft

dus geen gassen, giftige stoffen of vluchtige organische com-

ponenten af.

Dit betekent dat allergiepatiënten gemakkelijk kunnen ademen,

net omdat prefab beton niets doet wat het ‘sick building syn-

drome’ kan bevorderen.

… zonder stof
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Door hun hoge dichtheid staan prefab elementen in gebouwen

borg voor een vredige leefomgeving. Zij garanderen privacy en

dempen het geluid doeltreffend.

Daarom is metselwerk in beton, vooral voor woningen, een 

ideale keuze. Het biedt als geen ander bouwmateriaal antwoord

op de strenge eisen van de nieuwe geluidsnormen.

Rustig in huis

De montage van prefab betonnen

structuren gaat niet gepaard

met trillingen, er hoeft niet te

worden gezaagd en er vinden

evenmin andere lawaaierige

processen plaats. Daardoor is het op de bouwwerf veel stiller,

iets waar zowel omwonenden als arbeiders baat bij hebben.

… en op de werf
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Een hulp voor visueel 
mindervaliden…
Getextureerde geprofileerde tegels

bij oversteekplaatsen voor voet-

gangers zijn vandaag overal te zien

in het straatbeeld.

Dankzij ‘voeltegels’ kunnen visueel

mindervaliden hoogteverschillen

onderscheiden en mogelijke geva-

ren van voorbijrijdend verkeer of

andere risico’s inschatten.

… en anderen
De textureringstechniek kan even-

eens worden toegepast om de

glijweerstand van het oppervlak van

prefab elementen te verhogen.

Dat kan bijzonder nuttig zijn op druk

gebruikte bestrate zones, trappen

en hellingen, om slip- en valpartijen 

- bijvoorbeeld door ijsplekken - te

vermijden.
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De gedroomde vorm…
Prefab beton wordt in een gecontroleerde

fabrieksomgeving gegoten. Daarbij wordt een

beroep gedaan op de vaardigheden van de

vormmakers en bekisters om eenvoudige,

of net heel ongebruikelijke en ingewikkelde

vormen te creëren. De prefab fabrikanten

adviseren hoe bouwkundig moeilijke vormen

het best worden gerealiseerd.

… zelfs zwevend!
Prefab betonproducten zijn niet zwaar en log.

Zo kunnen prefab balkons en bruggen zonder

de minste onderstutting behoorlijke afstanden

overspannen: vrijdragend én elegant.
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Op architecturaal of historisch belangrijke sites moeten nieuwe

gebouwen vaak naadloos bij bestaande gebouwen aansluiten,

of er minstens mee samengaan.

Door de grondstoffen bij de prefab producent zeer zorgvuldig

uit te kienen en modellen te maken, kunnen nieuwe elementen

perfect bij oudere aansluiten.

Integratie...
Daarnaast biedt prefab beton door zijn ‘vormbaarheid’ nog een 

ander pluspunt: het is een uitstekend materiaal voor imitatie.

Of het nu gaat om het kopiëren van klassieke details,

zoals sluitstenen en kapitelen, dan wel om het nabootsen van

materiaaloppervlakken zoals dat van verweerde steen...

het kan allemaal.

… of imitatie
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Bij buitenmuren of bekledingselementen spreekt men in

verband met de vorm van een prefab element van een 

‘profiel’. Voor dit soort toepassingen is een grote ver-

scheidenheid aan profielen noodzakelijk.

Geen probleem: het productieproces is uitermate flexibel.

Recht of gebogen…

De graad van detaillering op een muur of gevel wordt de

articulatie genoemd. Met deze term duidt men dus de

mate van complexiteit op een oppervlak aan. Door prefab

beton te gieten in zorgvuldig geconstrueerde vormen kan 

men zeer fijn gearticuleerde platen vervaardigen.

…	of uiterst gedetailleerd
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Veelkleurig…
Bij prefab beton kunnen verschillende

toeslag- en vulstoffen worden bijge-

mengd, onder andere afhankelijk van

de gewenste kleur. Ontwerpers krijgen

hierdoor ruime mogelijkheden om

subtiele of contrasterende kleuren en

motieven te realiseren.

… of in zwart/wit
Dramatische bouwkundige projecten

vragen om dramatische kleuren.

En met prefab beton kan men witte,

crème of zwarte schaduw realiseren.

De kleuren in prefab beton zijn uiterst

duurzaam en de fabrikanten kunnen

voor elke toepassing steeds adviseren

welke kleur het best past.
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Voor bepaalde structurele elementen in geprefabriceerd

beton kan schilderen een meer voor de hand liggende keuze

zijn. Geschilderde prefab elementen zijn gemakkelijk te

onderhouden en de kleurmotieven kunnen gewijzigd worden

waar en wanneer men maar wil. Prefab elementen zijn glad

en de verf kan gemakkelijk en rechtstreeks op het beton-

oppervlak aangebracht worden.

Schilderbaar
Net zoals bij natuursteen kan men op prefab beton door te

polijsten een gladde of zelfs reflecterende afwerkingslaag ver-

krijgen. Bijmenging van aantrekkelijke toeslagstoffen of mica

in de betonmix kan het prefab beton zelfs aan het fonkelen

brengen, wat alweer iets extra toevoegt aan de afwerking van

het kwaliteitsbeton.

Glad
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Plug and play
In prefab beton kunnen allerlei faciliteiten en

voorzieningen worden geïntegreerd: communicatie,

sanitair en zelfs vensters! Bepaalde faciliteiten

kunnen rechtstreeks in een prefab element inge-

goten worden en in betonplaten kunnen

kant-en-klare aansluitpunten worden geïntegreerd

voor verwarmings- of verlichtingsapparatuur.

Wi-fi compatibel
Gebouwen van geprefabriceerd beton veroorzaken

geen interferentie met radiosignalen, lokale wi-fi of

internetnetwerken. Daarmee mag prefab beton ook

een technologievriendelijk materiaal voor woningen

en kantoorruimtes genoemd worden.
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Bij het gieten van prefab beton in de fabriek kan men in de vorm 

verschillende lagen gekleurde toeslagmateriaal aanbrengen. 

Wanneer men het bewuste oppervlak achtereenvolgens onder 

verschillende hoeken toont, komen de kleuren werkelijk tot leven. 

Daardoor kan op een relatief kleine oppervlakte een spectrum 

van effecten ontstaan.

Speciale effecten

Door middel van een speciaal procédé - de zogenaamde fotogra-

vure - kunnen prefab betonelementen omgetoverd worden tot

reusachtige fotoalbums. Een puntenmatrix van de gewenste foto

of afbeelding wordt op het oppervlak van het element efficiënt

gereproduceerd zodat het mettertijd niet kan verbleken of

afgewassen raken. Deze techniek wordt vaak gehanteerd voor 

dramatische effecten.

Dramatisch
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Wanneer men titaniumdioxide aan wit cement toevoegt, krijgt

het prefab product daardoor niet enkel een witte kleur.

Het uiteindelijke product zal ook gemakkelijker schoon blijven.

Dat komt omdat het titaniumdioxide vuile deeltjes vastgrijpt,

om ze bij regen los te laten zodat ze wegspoelen.

Zelfreinigend

Door thermochromatische kleurstoffen in prefab beton in te

bouwen, zal de kleur van het beton veranderen in functie van

de temperatuur. Een leuk gadget dat evenwel ook ernstige toe-

passingsmogelijkheden biedt. Zo kan men van de kleur afleiden

of het beton niet te koud of te heet is om aan te raken.

Mysterieus
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Transparant beton is doorweven met optische vezels

waardoor het materiaal licht doorlaat.

Een spectaculaire innovatie met nieuwe mogelijkheden

voor binnenhuisdecoratie.

Dit doorschijnend beton kan zowel voor binnenmuren

als voor buitenmuren gebruikt worden.

Door een lichtbron achter het beton te plaatsen is het

effect ervan nog groter.

Transparant
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Of het nu om huizen, industriële of commerciële gebouwen

of om gevangenissen gaat: prefab beton biedt beveiliging tegen 

inbraak en tegen uitbraak, en is uiterst schokvast.

… en buiten
Door zijn structurele sterkte en zijn hoge dichtheid is prefab beton

een ideale keuze voor schuil- en noodruimtes in huizen…

Veilig binnen…

l 116 117 l



Prefab beton is brandvast. Het houdt de verspreiding

van vuur tussen kamers of panden tegen, vat zelf geen

vuur, brandt niet en er kunnen geen gesmolten deeltjes

van afdruipen. Bij proeven is gebleken dat beton een

zeer goed brandgedrag toont en dat - na een brand -

kleine herstellingen meestal volstaan om het materiaal

in zijn originele toestand te herstellen.

Beschermt tegen brand...

Bij ontwerpen voor extreme toepassingen kunnen

eisen worden gesteld aan de explosievastheid van de

materialen. Extra dikke prefab elementen met voldoende

versterking zijn hier een geschikte oplossing.

… en tegen explosies
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Prefab betonnen stootbanden langs verkeerswegen schermen

de arbeiders veilig af van het snelle verkeer en vangen ook de 

schok op wanneer ze worden geramd door wagens die van de 

weg afwijken.

Beveiligt arbeiders op de wegen
Prefab beton is bestand tegen zware schokken, zelfs tegen inslagen

van vliegtuigen. A fortiori is het materiaal dus ook geschikt voor 

dagelijkse toepassingen zoals verkeersgeleiders: prefab elementen 

kunnen schokken van een rammend voertuig absorberen, en het

zo afremmen.

Absorbeert schokken
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Bij erg gevoelige toepassingen kan men microchips - ingebed

in het prefab beton - een signaal laten uitzenden wanneer

een structuur buitensporig beweegt of een extreme schok

ondergaat. Dat is vooral nuttig bij bruggen en hoge gebouwen.

Kan gevaar signaleren

De sterkte en elasticiteit van kunstwerken in prefab beton zorgt 

ervoor dat extra veiligheid altijd ingebouwd is, vaak meer dan

wat de ontwerpvoorschriften bepalen. Dat voordeel kan levens-

reddend zijn.

Hoge veiligheidsmarges
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101, 102, 103,...
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De prefab betonsector is permanent in ontwikkeling en innoveert 

volop. Goed mogelijk dus dat dit overzicht ondertussen niet

meer volledig is. Raadpleeg regelmatig onze website voor de meest 

recente ontwikkelingen: www.febe.be

De Belgische BetoninDustrie    kerncijfers

Aantal ondernemingen 255

Aantal werknemers 6.800

Productie 12.000.000 ton

Omzet 1 miljard EUR

Federatie	van	de	Betonindustrie	
FEBE is de federatie van de Belgische prefab betonindustrie.
Onze 80 lidbedrijven - verspreid over 110 productiezetels - 
nemen 85 % van de  omzet van de sector voor hun rekening.

Raadpleeg www.febe.be voor een overzicht van het producten-
gamma van onze leden en voor hun contactgegevens. 



Dienstverlening	FEBE
Het standpunt van de prefab betonindustrie laten horen en ver-
dedigen op technisch, sociaal, economisch en juridisch vlak. Dat
is de kerntaak die FEBE ten harte neemt.
Daarnaast helpt de federatie haar lidbedrijven met deskundig en
praktisch advies in volgende domeinen:

Sociale aangelegenheden
• Intersectoraal overleg

• Advies en informatie rond sociale reglementering
Opleidingen
• Organisatie van technische opleidingen
Veiligheid
• Sensibilisering voor een veiliger werkomgeving
Technisch 
• Opvolging en advies rond normalisatie en regelgeving
Promotie en communicatie
• Informeren via het tijdschrift BETON, de ledenwebsite Members 
   Only en FEBE News en tal van publicaties van de verenigingen

• Promoten van de kwaliteit van prefab betonproducten

• Informeren en adviseren van voorschrijvers en gebruikers van
   prefab betonproducten 

Verenigingen
De verschillende prefab beton productgroepen beschikken over 
specifieke eigenschappen en vragen daarom een afzonderlijke
benadering. Deze wordt geboden door de verenigingen van FEBE,
die de fabrikanten van eenzelfde productfamilie verenigen:

• AgriPrefab (producten voor de landbouw - www.agriprefab.be)

• CREAMUR (zichtmetselstenen in betonmetselstenen)

• FEBEFAST (structuurelementen voor gebouwen en bruggen     
   - www.febefast.be) 

• FEBECEL (cellenbeton)

• FEBEFLOOR	(vloerelementen - www.febefloor.be)

• FEBELARCH	(architectonisch beton - www.febelarch.be)

• FEBELCO (leidingselementen en toebehoren - www.febelco.org)

• FEBEO (zuiveringsstations)

• FEBESTRAL (bestratingsproducten en lineaire elementen
   - www.febestral.be)

• FEBREDAL (breedplaten - www.febredal.be)

• Metselstenen

• Palenl 126 127 l



Voltastraat 12, 1050 Brussel - Tel. +32 2 735 80 15 - Fax +32 2 734 77 95

mail@febe.be - www.febe.be

! Nieuw adres vanaf augustus 2008:

Vorstlaan 68, 1170 Brussel - Tel. +32 2 735 80 15 - Fax +32 2 734 77 95 

Foto-credits
• p. 34 - Telindus, Heverlee – arch. Jo Crepain, Antwerpen

• p. 56 - Pirana Concepts

• p. 62 - Faculté des Métiers, Evry – arch. Lehous et Phily, Paris

• p. 96 - de Colonel, Maastricht - arch. Kollhoff und Timmermann, Berlin

• p. 110 - Jubilee Church/Dio Padre Misericordioso, Rome - arch. R. Meier

Raphaël Thys

• p. 16 - Nycomed, Brussel - arch. James Abrahams, Brussel

• p. 43 - Virga Jesse Ziekenhuis, Hasselt - arch. De Gregorio & Partners, Hasselt

• p. 46 - Atos Origin, Utrecht - B+M Architecten, Den Haag

• p. 60 - Campus AZ Groeninge, Kortrijk - TV FDA Architecten & Ingenieurs

  Baumschlager & Eberle, Antwerpen

• p. 93 - Insee, Lille - arch. Douat Harland et Associés, Paris

• p. 98 - Eurotoren, Breda - PBV Architecten, Wassenaar

Met dank aan de FEBE-lidbedrijven voor het ter beschikking stellen van fotomateriaal.

Niet alle rechthebbenden van de gebruikte foto’s konden worden achterhaald.
Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met FEBE.

Verantwoordelijk uitgever: Eddy Dano, Voltastraat 12, 1050 Brussel
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FEBE dankt de Britse zusterfederatie British Precast voor het ter beschikking stellen
van het materiaal uit haar uitgave ‘A little book of Concrete’, waarop deze uitgave
ruim is geïnspireerd.
British Precast
60 Charles Street - Leicester, LE1 1FB
www.britishprecast.orgl 128 129 l

Nog meer weten over prefab beton? 

Vraag een abonnement aan op ons 

tweemaandelijks tijdschrift BETON via 

www.febe.be

federatie van de Betonindustrie 

partner van 




