Slimme productiemethoden mbX aan de
basis iconische betongevel
In totaal 2900 betonnen gevelelementen sieren de gevel van het gigantische Westfield
Mall of the Netherlands. De vloeiende vorm van de witte betongevel is geïnspireerd op
een voile, die als het ware om het gebouw heen is gedrapeerd. mbX produceerde de
10.000 m2 aan elementen en gebruikte daarvoor bijzonder slimme en efficiënte
betonmal-technologieën.
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Je zou het misschien op het eerste gezicht niet denken, maar de witte, vloeiende gevel van
The Westfield Mall of the Netherlands bestaat uit betonnen gevelelementen.
Architectenbureau MVSA vond inspiratie in een foto van model Naomi Campbell en de voile
(dun weefsel) die zij daarop droeg. In het ontwerp van de gevel is dit vertaald naar een witte
gevelband die als het ware om het gebouw heen gedrapeerd is. Deze band zakt op
verschillende plaatsen helemaal naar het maaiveld toe en schiet ter hoogte van de diverse
ingangen horizontaal door om zo luifels te vormen. De hoofdingang en de ingang van de
bioscoop hebben spectaculaire diagonaal lopende luifels, waarvan de hoofdingang maar liefst
22,5 meter hoog is.

MVSA verkoos beton als gevelmateriaal boven composiet, wat minder robuust is en volgens
het bureau toch net iets te veel een plastic uitstraling heeft. Maar hoe produceer je al die
unieke betonelementen op een slimme manier? Het is immers te kostbaar en tijdrovend om
voor elk element een aparte mal te maken. Producent mbX beantwoordde die vraag door
slimme en efficiënte technieken toe te passen, waardoor de elementen met zo min mogelijk
verschillende betonmallen geproduceerd konden worden.

De witte betongevel van The Mall of the Netherlands zakt op verschillende plaatsen naar het maaiveld.
(Foto: Jacqueline Knudsen)

Standaard vs. uniek
mbX is niet onbekend met bijzondere betonontwerpen. Zo hebben zij onder andere de ronde
betonelementen aan de buitenzijde van het station in Arnhem gemaakt. Die ervaring namen ze
mee in de uitwerking van de gevel van Mall of the Netherlands. Dat uitwerken begint met
vaststellen welke gevelelementen met een standaardmal gemaakt kunnen worden en welke
uniek zijn. “De standaardelementen zijn vooral terug te vinden in de gewone gevelbanden”,
vertelt Bjorn van Overveld, directeur bij mbX. Daarvoor maakte de producent een mal met
een staalplaatkist voor de vlakke delen en een CNC-gefreesde mal voor de ronde delen. Door
de zijschotten van de mal meer naar binnen of buiten te plaatsen kon mbX variëren in de
lengte van de elementen. Van de in totaal 2900 gevelelementen, kwam de basisvariant 200
keer voor. Voor de overige 2700 elementen moest een andere oplossing gevonden worden.

De standaardelementen zijn gestort in een mal met een staalplaatkist voor de vlakke delen en een CNC-gefreesde mal voor
de ronde delen. (Foto: mbX)

Flexibele mallen
Het geheime wapen van mbX daarbij was de flexibele staalmal. Met deze mal kan mbX op
relatief eenvoudige wijze allerlei ingewikkelde gekromde vormen maken. “In principe is het
een staalplaat met daaronder 21 in hoogte verstelbare punten”, legt Van Overveld uit. “We
gieten eerst het element horizontaal en gedurende de uitharding blijft het beton een periode
kneedbaar. Daardoor kunnen we de plaat – 2 à 3 uur na het storten – met die verstelbare
punten naar de gewenste kromming duwen.”
Het beton is zo eenvoudig te vervormen omdat mbX hogesterktebeton gebruikt. Daar zitten
veel plastificeerders in en die zorgen ervoor dat het beton minder water nodig heeft, waardoor
het stroperig en kneedbaar wordt.

Van 3D naar 2D
Voor de stort worden eerst met een 3D-laser de contouren van het element op de staalplaat
geprojecteerd. Op de plek van de contouren worden kunststof schotjes met magneetblokken
vastgezet. De laser wordt ook gebruikt om de instortvoorzieningen, zoals bevestigingspunten,
op de juiste plaats te positioneren. Bij het uitzetten van het element speelt de engineering
vooraf een zeer belangrijke rol. Van Overveld: “Je moet een 3D-object in een 2D-vlak
projecteren. Een platgeslagen bol bijvoorbeeld heeft een heel andere uitslag dan de bol zelf.
Dat betekent dat je van tevoren het element in het 3D-ontwerp perfect uitgewerkt moet
hebben.”
Bij mbX wordt niets aan het toeval overgelaten, dus vindt er ook een controle na het storten
plaats. Het element wordt gescand en die scan wordt weer over een 3D-model gelegd om te
controleren of de vorm van het element overeenkomt. “We hoefden geen enkel element te

vervangen vanwege onjuiste maatvoering. De uitvoering matchte dus precies met het model
en dat is bijzonder.”

Handmatig instellen
Voor een toch wel hightech bekistingstechniek wordt de juiste kromming van de elementen
op een opvallend lowtech manier bepaald. De verstelbare punten onder de elementen worden
namelijk vanaf een tekening met een handwiel op de juiste hoogte gesteld. “Dit doen we zo
omdat per project de hart-op-hart-afstand van de verstelbare punten varieert”, verklaart Van
Overveld. “Bij een volgend project kunnen we een totaal ander grid nodig hebben. Daarom
loont het niet voor ons om dat onderdeel te automatiseren.”
Het grote voordeel van deze productiemethode is dat de onderdelen van de mal opnieuw
gebruikt kunnen worden en dat met dezelfde mal een enorme variatie aan elementen mogelijk
is. Desondanks zijn er wel beperkingen. De mal kan niet in elke gewenste kromming gebogen
worden en zodra de radius van een element te groot is, moet een andere oplossing bedacht
worden. Bij mbX losten ze dit op door de mallen uit hout te frezen.

Detailfoto van de verstelbare punten onder de bekisting. (Foto: mbX)

Optimalisatie maakbaarheid versus vorm
De methode met houten mallen is kostbaar en minder duurzaam omdat er veel hout voor
nodig is. Daarom zocht mbX naar een optimum in het gevelontwerp waarbij de elementen
zoveel mogelijk met flexibele staalmallen gemaakt konden worden en zo min mogelijk met de
gefreesde mal – zonder daarbij afbreuk te doen aan het ontwerp. Dankzij eerder opgedane
ervaring bij het project in Arnhem en speciaal voor dit project ontwikkelde software in Rhino
en Grasshopper, kon mbX samen met MVSA zoeken naar een optimale balans tussen de vorm
en de maakbaarheid van de elementen. Als voorbeeld noemt Van Overveld de grote luifel bij
de hoofdentree. “Die hebben we als 3D-tekening ingevoerd en opgedeeld in verschillende
betonelementen waarvan we een aantal parameters kunnen aanpassen, zoals de afmetingen en

de kromming van het element. De computer rekent dan uit welke elementen bij welke
parameters met de flexibele stalen mal gemaakt kunnen worden en welke met een houten mal
gemaakt moeten worden.”
Daarbij was het voor mbX zoeken naar een balans die naar ieders tevredenheid is. Een model
met elementen die volledig met de flexibele mal gemaakt kunnen worden, zal niet voldoen
aan het ontwerp van de architect. Anderzijds zal een ontwerp met uitsluitend elementen die
met gefreesde mallen gemaakt moeten worden, te kostbaar zijn.

Optimalisatie van de elementen van de hoofdentree in een 3D-model. (Beeld: mbX)

Materiaalbesparing
In de optimalisatie van het aantal betonmallen ging mbX zelfs nog een stap verder door
meerdere verschillende elementen uit dezelfde houten mal te halen. “Dit doen we door
elementen bij elkaar te zoeken die qua geometrie in dezelfde categorie vallen”, legt Van
Overveld uit. “Dus: welke vormen lijken het meest op elkaar? Ook daar hebben we een script
voor geschreven, waarmee we parametrisch kunnen modelleren. De selectie van
gelijkvormige elementen leggen we in het programma bovenop elkaar. Op basis daarvan
bepalen we hoe dik de totale mal moet zijn. Dan frezen we de eerste vorm in de mal, en zodra
we met die vorm klaar zijn, frezen we de volgende geometrie erin. Zo gaan we door tot de
gehele massa is benut.”

3D weergave van houten mal met daarin meerdere gevelelementen bovenop elkaar gelegd. (Beeld: mbX)

Zo slim mogelijk produceren
Op deze manier lukt het mbX om houten mallen meerdere malen te gebruiken voor
verschillende vormen. “Afhankelijk van hoe dicht de vormen bij elkaar liggen, kun je wel tot
20 verschillende elementen uit zo’n mal hallen”, zegt Van Overveld. Als voorbeeld noemt hij
de ‘zakkers’ van de betongevel – daar waar de gevelband helemaal doorloopt tot aan het
maaiveld. “Zo’n zakker heeft 110 elementen. Daar hebben we 10 mallen voor nodig gehad.
Traditioneel zouden we er dus 110 mallen voor nodig hebben gehad. Dat is een enorm
verschil. Daarom proberen wij altijd zo veel mogelijk gebruik te maken van de informatie die
er is en op basis daarvan zo slim mogelijk te produceren. Dat maakt het project betaalbaar.”

De betonnen gevelband schiet op sommige plaatsen horizontaal door om zo luifels te vormen. (Foto: Jacqueline Knudsen)

Montage van de luifel. (Foto: mbX)

Meer weten over dit project? Lees dan het artikel 'Metamorfose met voile in beton' in
Bouwwereld #04 2021.
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Bekijk via deze link een video over de productie van de elementen:
https://youtu.be/BgW5Ema72tA

