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Introductie
André Burger
Directeur Cement&BetonCentrum

Ideeënprijsvraag In de kiem gescoord
• Sinds enkele jaren organiseert het
Cement&BetonCentrum de ideeënprijsvraag
In de kiem gescoord met een jaarlijks wisselend thema.
• 2009: Groen Beton
• 2010: Nieuwe Fietspaden
• 2011: Thermisch Actieve Gebouwen
• 2012: Speels beton

•
•
•
•
•

Juryoordeel: Jan van Ginkel, juryvoorzitter
Eervolle vermeldingen
Genomineerden / nominaties
Bekendmaking winnaar
Uitreiking van de prijs

‘Speels beton’
Het Cement&BetonCentrum is op zoek naar ideeën die
een stimulans kunnen geven aan de innovatie in
ontwerp en toepassing van beton als functie in de
openbare ruimte.
En… dat hebben we geweten...
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Samenstelling van de Jury

Juryoordeel

Voorzitter:

Jan van Ginkel
Gemeentesecretaris/Alg.directeur Gemeente Schiedam

Jan van Ginkel
Juryvoorzitter

Secretaris:

Ineke Westerbroek
Projectmanager bij CROW

Leden:

Han Thijssen
Partner MTD Landschapsarchitecten

Arie-Cees de Jong
Bureaumanager Regie afd. Stadsbeheer Zoetermeer

Ruud Kuijer
Kunstenaar

Randvoorwaarden

Jurysessie

• Speels: zowel letterlijk als figuurlijk op te vatten,
zowel qua vorm, materiaal als gebruik;
• Beton: als belangrijkste materiaal.
• Het idee moet toepasbaar zijn in de openbare ruimte
buiten, ten dienste van infrastructuur of gebruikers
van de openbare ruimte.

6 december 2012

Beoordelingscriteria
•
•
•
•
•

originaliteit
haalbaarheid
bijdrage aan duurzame toepassing van beton
relevantie voor functionaliteit in de openbare ruimte
innovatiegehalte

Inzendingen
• 99 inzendingen !!
• Grote diversiteit aan ideeën
–
–
–
–
–

nieuwe ontwerpen
andere toepassingen
vernieuwende materialen
bijzondere combinaties
veel verrassende ideeën voor 30x30

+ jury: beton als middelpunt
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Compilatie inzendingen

Indeling naar categorieën
kracht & eenvoud
duurzaam & ecologie
proces & experiment
schakelsystemen
groots & maatschappelijk
verbinding interieur/exterieur

Eervolle vermeldingen

Categorie: kracht & eenvoud
Repla, Frank Immerzeel, Immerz. stedebouw architectuur

Het vernieuwende betreft de modulaire
toepassing die snel, eenvoudig en
flexibel te plaatsen is.

Categorie: schakelsystemen

Eervolle vermelding

Eervolle vermelding

•
•
•
•
•
•

Make the bead, Huub Looze en Marjan Ketner, buro HBLZ

-

een familie van objecten die samenwerken
zitten, spelen, afwateren, beplanten, afscheiden
eindeloze reeks van variaties
boven en
maaiveldniveau toe te passen
onder
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Categorie: groots & maatschappelijk
Strandopgang Noordwijk, Gerwin de Vries, Alexander Herrebout,
Floor van Wulfften Palthe en Toon Roozen
LINT Landscape Architecture en XML Architecture Research Urbanism

Eervolle vermelding

Eervolle vermelding
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Categorie: verbinding interieur/exterieur
Straatkamers, Lena van der Wal
De Straatkamers zijn eigenlijk woonkamers op straat,
gevormd rondom het bestaande straatmeubilair.
Geïnspireerd op woonkamers uit de wijk zijn
huiselijke toevoegingen gemaakt met als doel deze
gezelliger, persoonlijker en vooral een stuk leuker te
maken. Perfecte plekken om af te spreken of
misschien zelfs nieuwe mensen te leren kennen.

De strandopgangen worden langzaam opgenomen in de groeiende duinstrook, waarmee ze slim anticiperen op de noodzakelijke kustversteviging

Genomineerden
Ballonbeton, Kees Valentijn

Nominaties

Watertegels, Kathlijn de Booij

Ballonbeton
Een kunstzinnige betonnen ballon met een
diversiteit aan mogelijkheden: klimbol, rotstuin,
gedenksteen, vogelvriendelijk.
Jury:
Vooral het proces trok de aandacht van de jury.
Door met water en lucht te werken, ontstaan unieke
vormen. Ook de verschillende mogelijke
toepassingen zijn interessant. De jury is nieuwsgierig naar de verdere uitwerkingsmogelijkheden.

Nominaties

Nominaties

Kleine beestjes, groots effect, vanPlan vormgevers

Watertegels
De Watertegels zijn 15 verschillende 30×30 tegels,
die een plein, terras of speelplaats veranderen in
een rivierdelta. De tegels met glooiingen en geultjes
kunnen in allerlei patronen gelegd worden.
Jury:
Een prachtig voorbeeld dat op een bijzondere
manier, op reguliere plaatsen in de openbare ruimte
ingezet kan worden. Het (starre) rasterpatroon van
de tegels wordt op luchtige wijze doorbroken door
de (schijnbaar) toevallige loop van het water.
Creativiteit kan in iets heel kleins zitten en in iets wat
iedereen kent!
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Kleine beestjes, groots effect
De instandhouding en groei van verschillende
insectensoorten kan worden gesteund door het
bouwen van betonwanden als variant op de steeds
bekender wordende insectenhotels of -muren.

en de winnaar is ……

Winnaar

Jury:
In de categorie ‘duurzaam & ecologie’ een
verrassend ontwerp. Een alternatief voor (groen)
wallen. Door de eenvoud leent het zich voor verwering, wat de toegankelijk voor flora en fauna
vergroot. De jury zou het concept graag breder
ingezet willen zien dan alleen voor insecten.
Bijvoorbeeld voor meer flora en fauna.

Watertegels
Kathlijn de Booij
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