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FEBE reikt voor de tiende maal de FEBE Elements Awards uit 

 

Op donderdag 27 oktober verzamelden meer dan 200 specialisten uit de bouw- en 

prefabsector voor de uitreiking van de FEBE Elements Awards.  FEBE, de Federatie van de 

Betonindustrie, koos het prachtige gebouw van BNP Parisbas Fortis op de Brusselse 

Warandeberg als decor voor deze jubileum-editie.  De jury beoordeelde 71 projecten 

verdeeld over 5 categorieën:  

• Precast in Buildings - Gebouwen gekenmerkt door het gebruik van prefab beton 

• Precast in Structures - Bovengrondse constructies. Het kan gaan over allerlei soorten 

bouwwerken of gebouwen waarvan de conceptuele en functionele aspecten 

dominerend zijn. 

• Precast in Landscape - Prefab betoninstallaties voor de (openbare) ruimte 

• Precast in Infrastructure - Ondergrondse constructies met prefab beton  

• Outstanding Precast Service to Society - Uitstekende dienstverlening aan de 

samenleving 

 

"Deze editie van de FEBE Elements Awards toont eens te meer aan dat de prefab 

betonindustrie in staat is de hedendaagse uitdagingen aan te gaan", verklaart Vincent 

Kerkstoel, voorzitter van FEBE. Hij gaat verder: "De FEBE Elements Awards belichten al 10 jaar 

de evolutie die de bouwsector ondergaat.  Sinds 2012 werden 595 projecte ingediend en 

beoordeeld door onze jury. Elk project getuigt van de wijze waarop prefab beton de 

uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, techniek, esthetiek en/of levertijd aangaat. Ik 

moedig alle projectontwikkelaars aan om voor hun projecten steeds de optie ‘prefab beton’ te 

overwegen en zelf de onmiskenbare voordelen te ervaren”.   

 

Perscontacten: 

Sébastien RUSSO Sofie MAEYENS 

sebastien.russo@febe.be sofie.maeyens@febe.be  

Communication FEBE Communicatie FEBE 

0478 46 10 57 0492 11 34 57 
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Precast in Buildings 
 

Winnaar: Antwerp Tower – Antwerpen 
 

De Antwerp Tower is een iconisch gebouw naast de Vlaamse Opera in het hart van Antwerpen. 

De uit 1974 daterende kantoortoren werd voor zijn tweede leven tot op het betonskelet gestript en 

getransformeerd tot een woontoren met in de sokkel horeca, winkels en kantoren.  

Door toevoeging van vier woonverdiepingen, is de Antwerp Tower met zijn 100 m vandaag het tweede 

hoogste gebouw van de stad. 

De horizontale uitbreiding van de toren met 3 m is gerealiseerd door uitkragende wanden en 

kolommen alternerend boven elkaar te plaatsen. Hierdoor ontstaan vrije velden van circa 16 m die 

een grote flexibiliteit bij de indeling van de appartementen toelaat. 

In de nieuwe schil rondom het gebouw vormt zich een plek voor grote buitenruimtes. Deze inpandige 

terrassen zijn volledig met dunschalige terrazzo betonelementen afgewerkt. 

De terrazzo-gevelelementen zijn gemaakt van een wit gepolijst beton met witte natuursteen. De bijna 

9 m lange elementen geven uitdrukking aan de manier waarop de toren geconstrueerd is.  

De massieve knopen en elegante, afgeronde hoeken geven een nieuwe identiteit aan het gebouw. 

De betonsamenstelling van de grote prefab gevelelementen en van de dunschalige terrasafwerkingen 

is dezelfde als die van de terrazzo vloer- en wandafwerking binnen in het gebouw. Hierdoor ontstaat 

een homogeen beeld van zowel binnen- als buitenzijde. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: thv WAAB/ELD (Wiel Arets Architects - eld nv) 

Aannemer: thv Antwerp Tower (Democo nv - CIT Blaton sa) 

Studiebureau: Arcade Concept Engineering bvba 

Opdrachtgever: Matexi Projects nv 

Prefab betonelementen: Decomo sa 

Andere Partners: Stone nv - Opus Marble Belgium sa 

Mening van de jury: Het elegante silhouet van de vernieuwde Antwerp Tower vormt vandaag opnieuw 

een fier landmark in het historische centrum van de stad op de kruising van de Leien en de as die het 

Centraal Station en de Boerentoren verbindt. De geraffineerde grafische compositie van de gevels komt 

ten volle tot zijn recht door de materialisatie in glas en architectonisch beton. Het prefab beton is 

bijzonder verfijnd uitgewerkt. Door het polieren worden de ingekapselde granulaten, een gamma van 

fel witte over grijze tot zwarte gesteenten, zichtbaar. Het eindresultaat biedt de esthetische beleving 

van terrazzo. De gevelpanelen zijn uitermate verzorgd geproduceerd en gemonteerd. De hoeken van 

het gebouw tonen subtiele afrondingen, die het stoere gebouw toch een elegante fijnzinnigheid bieden. 

Het polieren van de gebogen vlakken is een technisch hoogstandje. Op vlak van duurzaamheid 

waardeert de jury de inspanningen die geleverd werden om het bestaande gebouwskelet in beton 

maximaal te behouden en te hergebruiken. Door technisch uitdagende ingrepen werd de bestaande 

structuur versterkt en uitgebreid. De voormalige kantoren werden getransformeerd tot 

appartementen. De voorheen volledig gesloten glazen gevel werd vervangen door een nieuwe 

ontdubbelde huid met ruime inpandige terrassen in architectonisch beton, verankerd aan de 

https://drive.google.com/drive/folders/1nPtdd37vs0QQwHeT9r-ZsOW5eXVHZy51?usp=sharing
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bestaande gebouwstructuur, een aanzienlijke technologische uitdaging. Zo krijgt dit historische 

monument een tweede leven. Zowel technisch als esthetisch is de getransformeerde Antwerp Tower 

een realisatie waarop het ganse team zeer fier mag zijn. 
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Genomineerd project: Imperial College - Sir Michael Uren Hub – London 
 

De Sir Michael Uren Hub is een onderzoekslaboratorium voor het Imperial College London in White 

City. Het biedt inspirerende werkplekken voor wetenschappers die werken aan geavanceerd 

biomedisch onderzoek, ten behoeve van de samenleving. 

De gevels zijn bekleed met witte prefab vinnen. Elke vin is 4 m hoog. Er zijn er in totaal 1.300 in zeven 

basisvormen. Ze staan in regelmatige reeksen opgesteld, bieden schaduw en privacy, filteren het 

daglicht en creëren een ritmisch patroon dat verwijst naar de wetenschappen binnen in het gebouw: 

het samengaan van het kunstmatige met het organische. 

Wijlen Michael Uren was een Imperial alumnus, ingenieur en innovator. In de jaren ‘80 pionierde hij 

met het gebruik van gemalen gegranuleerde hoogovenslakken of GGBS ter vervanging van cement in 

beton. Bij Allies and Morrison vonden ze het belangrijk om de koolstofemissie te verminderen en om 

een verband te leggen met de opmerkelijke bijdrage van de weldoener. Daarom werd voor de prefab 

vinnen voor 50% hoogovenslak gebruikt, wat niet gebruikelijk is in architectonisch beton: het resultaat 

van een geëngageerd experiment tussen de klant, de fabrikanten en de ontwerpers.  

De vinnen maken hoge ramen mogelijk die de bewoners royaal daglicht verschaffen. Langs de 

buitenkant creëren ze een rustig maar rijk beeld voor de stad: soms zie je sterke omlijnde schaduwen, 

soms een zachte, mysterieuze gloed. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Allies and Morrison, UK  
Aannemer: IGS, UK  
Studiebureau: Buro Happold, UK  
Opdrachtgever: Imperial College, UK  
Prefab betonelementen: Loveld nv  

Mening van de jury: De jury was bijzonder onder de indruk van de technologische en ecologische 

prestaties van deze realisatie in Londen. Met name het feit dat het architectonisch beton, 1.300 

gevelelementen in gezuurd prefab beton, uitgevoerd werd met een samenstelling waarbij 50% van het 

cement vervangen werd door gemalen gegranuleerde hoogovenslak, wat de CO2 uitstoot reduceert 

met een factor 15, maakte een diepe indruk. Voor dit project betekent dit een reductie in CO2 uitstoot 

van niet minder dan 19.000 ton. Het gebouw behaalde, mede door deze ingreep, het BREAAM Excellent 

certificaat. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1ndIyw_sbjeU9p1KC3r9XCK8Z_mvs2Ipb?usp=sharing
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Genomineerd project: Residentie BTON – Sint-Elois-Winkel 
 

Bij residentie BTON werd gekozen voor een totaalconcept in beton. Het resultaat is een brutalistische 

woning in haar buitenschil, maar heel verfijnd vanbinnen. Een woning met een zee van licht en telkens 

veranderende perspectieven. 

Geprefabriceerde holle wanden worden op een niet-conventionele wijze toegepast. Naast hun 

dragende functie worden ze namelijk gebruikt als esthetisch element in een individuele woning.  

De structurele elementen zijn volledig weggewerkt in de holle wanden en in de opstort van de 

predallen. Hierdoor vind je in de woning geen zichtbare balken of kolommen die de ruimtes 

belemmeren. In dit project met hoge afwerkingsgraad komen alle mogelijke toepassingsgebieden van 

de holle wanden aan bod.  

Ze worden gebruikt voor de waterdichte uitvoering van de kelder, alsook voor de muren van het 

zwembad. Door de technieken op voorhand in te werken, kan er snel gewerkt worden met een mooie 

afwerking. De gevelpanelen met gestructureerde buitenschil en gladde binnenzijde worden bij 

productie reeds voorzien van het nodige isolatiepakket.  Daardoor voldoen ze aan de hedendaagse 

EPB-eisen. De combinatie van prefab elementen met in-situ beton biedt enorm veel mogelijkheden, 

zowel stabiliteit-technisch als architecturaal. De toepassing van de holle wand in dit project is daar 

een prachtig voorbeeld van. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: icoon.be architecten bvba – BOWBOW Totaalaannemingen bv - Monrow bv  
Aannemer: BOWBOW Totaalaannemingen bv  
Studiebureau: Stabilos bv  
Opdrachtgever: Mr. et Mme. Minne-Vanderheeren  
Prefab betonelementen: Prefaxis nv  

Mening van de jury: Deze stijlvolle woning is op alle vlakken indrukwekkend. Zowel in de gevel als in 

het interieur ademt deze woning beton. Door de perfecte en minimalistische uitvoering lijkt het prefab 

beton eenvoudig, maar technologisch is het een enorme uitdaging om dit resultaat te bekomen. De 

perfecte uitlijning van de prefab elementen, de gelijkmatige kleurschakering en de subtiele 

oppervlaktebehandeling tonen een enorme inzet, inzicht en vakmanschap van de ontwerpers en de 

uitvoerders.  

https://drive.google.com/drive/folders/1nn5V-XEApybZ01OhFqhY1OO8WP2LLqmy?usp=sharing
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Precast in Structures 
 

Winnaar: Tribune du Raidillon – Spa-Francorchamps 
 

Het project betreft de nieuwe tribune van de mythische ‘Raidillon’-bocht op het circuit van Spa-

Francorchamps. In het ontwerp en de schetsen werd getracht de positie, oriëntatie, helling en 

verhoudingen van de tribune te optimaliseren om het beste uitzicht te verkrijgen.   

De tribune staat zo dicht mogelijk bij de baan, zodat het aanvoelt als een totaalspektakel. De 

verhoudingen van het project, bestaande uit horizontale lijnen aan de voorzijde, ondersteunen het 

‘snelheidseffect’ van de baan. De verticale structuur aan de boskant regelt de circulatie en leidt de 

toeschouwers naar de verschillende ingangen. 

De structuur is bijna volledig geprefabriceerd.  Hierdoor kon het project in een recordtijd van vijf 

maanden en tijdens de winter in de Belgische Ardennen worden gebouwd. 

Het beton is overal zichtbaar wat de uitstraling van het bouwwerk bevestigt en het project duurzaam 

maakt. 

De prestaties van prefab en voorgespannen beton waren essentieel voor de stabiliteit. De uitdaging 

werd aangegaan, dankzij de inspanningen van allen: de ontwerpbureaus, de bedrijven en de 

prefabrikanten. 

De betonnen tribune laat een onmiskenbare indruk na. Op basis van deze positieve ervaring wordt 

deze winter een identieke tribune voor de 24H paddocks gebouwd. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Luc Nelles Architectes Associés scrl - Artau Architectures scrl  
Aannemer: sm Bodwarwé-Socogétra - ssm Wust-Serbi  
Studiebureau: JML Lacasse Monfort sprl - Bureau d’études Pierre Berger sa  
Opdrachtgever: Le Circuit de Spa-Francorchamps sa  
Prefab betonelementen: Prefer sa - Ets. Ronveaux sa - Ergon nv  
Andere partner: Seco Belgium nv  

Mening van de jury: De nieuwe tribune in prefab beton combineert technisch vakmanschap met een 

sober en functioneel maar tegelijk ook esthetisch krachtig ontwerp. De gradijnen en de luifel vormen 

een open en transparant geheel in het glooiende landschap omringd door een sparrenbos. De elegantie 

van de structuur schuilt enerzijds in de minimale maatvoering en anderzijds in de perfecte uitvoering.  

De afwerkingsgraad is bijzonder hoog en duidt op een zeer strenge en hoge kwaliteitscontrole bij de 

productie van de elementen. De ergonomische vormgeving van de zitelementen is resultaat van 

specifiek op maat gemaakte metalen bekistingsmallen. Het resultaat is bijzonder geslaagd. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1nv5aKrlnyXeFBSV6k4enw66mfFpmbLw1?usp=sharing
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Genomineerd project: Kartonfabriek Soenen - Lanklaar 
 

Op de voormalige Bekaert-site in Lanklaar werd vorig jaar aangevat met de bouw van een 

hypermoderne fabriek voor Soenen Golfkarton. Alles is er volledig gesloopt en er wordt een compleet 

nieuwe site ontwikkeld: 132.000 m² fabrieksoppervlakte op een terrein van 19 ha. 

Van bij de start wenste de bouwheer een volledige betonconstructie in prefab omdat hij daar goede 

ervaringen mee had. Vulsteke ging gezien de enorme omvang van het project een samenwerking aan 

met een fabrikant met voldoende productiecapaciteit die bovendien een volledig pakket kan 

aanbieden.  

Zowel kolommen, voorgespannen en gewapende elementen, TT-dakelementen, voorgespannen 

welfsels alsook de betonnen gevelpanelen zoals sandwichpanelen met silexafwerking en gladde 

betonpanelen werden er aangekocht.  

Het gebruik van prefab beton in combinatie met een excellente samenwerking tussen de partners van 

dit project resulteerde in een tijdige levering en een snelle en efficiënte montage. 

Ter uitbreiding van het 3D-model nam de leverancier het tekenwerk van de volledige prefab structuur 

op zich. Bovendien coördineerde hij de leveringen vanuit de verschillende productiesites.  

Dat maakt zo’n groot project beter behapbaar. In alle fases van het project was er een absolute 

kwaliteitscontrole en ook dat is een belangrijke meerwaarde.  

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Maxan Engineering & Architects bvba  
Aannemer: Vulsteke Bedrijfsgebouwen nv  
Studiebureau: Stabilogics bvba  
Opdrachtgever: Soenen Golfkarton nv  
Prefab betonelementen: Ergon nv - Schelfhout nv - Prefaco nv - Echo nv  
Andere partner: d-Concrete!  

Mening van de jury: De schaal en omvang van deze realisatie is ronduit indrukwekkend. Prefab beton 

wordt in dit project in alle mogelijke maten en vormen toegepast, van kolommen over balken, vloeren, 

dakelementen tot gevels. De keuze voor prefab beton is gestoeld op snelheid van realisatie enerzijds 

en de mogelijkheid tot maximale kwaliteitscontrole op de voorbereiding en de uitvoering anderzijds.  

Dit enorme nieuwe bedrijfsgebouw is een knap voorbeeld van de technische én logistieke capaciteiten 

van de prefab industrie zowel op vlak van engineering als op vlak van productie en plaatsing. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1o302mfUHj_r0nxBQOsSZ0pGrZ8jEOGaB?usp=sharing
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Genomineerd project: Voetgangersbruggen in UHSB – Schoten 
 

Naar aanleiding van de automatisering van de sluizen 6 en 8 in Schoten verbood De Vlaamse 

Waterweg het gebruik van de sluisdeuren voor het oversteken van het kanaal. Deze werden 

regelmatig gebruikt door de buurtbewoners om snel over te steken naar de andere kant van het 

kanaal.  

In 2020 gaf de gemeente Schoten aan Ney & Partners de opdracht om twee loopbruggen te ontwerpen 

om deze verbindingen tussen de aangrenzende wijken te herstellen. Eén van de eisen van de 

opdrachtgever was dat de bruggen onderhoudsvrij moesten zijn. De keuze was snel gemaakt voor een 

betonconstructie, en meer bepaald in ultrahogesterkte (vezel)beton.  

De twee loopbruggen hebben een overspanning van 17 m en een nuttige breedte van 2,1 m. Ze 

hebben de vorm van trapbruggen, waarbij fietsers de constructie kunnen oversteken dankzij een 

fietsgoot. Beton met hoge prestaties vereist gecontroleerde verwerkingsomstandigheden die alleen 

verenigbaar zijn met prefabricage. De bouw van twee identieke loopbruggen maakt ook het 

hergebruik van bekistingen mogelijk, wat besparingen oplevert.  

De verschillende onderdelen van de 75 mm dikke structuren werden in de werkplaats 

voorgemonteerd, waardoor een optimale uitvoeringskwaliteit werd gegarandeerd. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Ney & Partners nv/sa  
Aannemer: E&C Van De Velde bvba  
Studiebureau: Ney & Partners nv/sa  
Opdrachtgever: Gemeente Schoten  
Prefab betonelementen: Enjoy Concrete nv  
Andere partner: Bekaert nv  

Mening van de jury: Hoewel bescheiden in omvang laten deze twee nieuwe voetgangersbruggen een 

diepe impact na door de verfijnde maatvoering van het ontwerp gestoeld op de innovatieve toepassing 

van UHSB of ultra hoog sterkte beton. UHSB biedt nieuwe mogelijkheden en geeft de ontwerpers de 

vrijheid om fijne en elegante elementen te ontwerpen.  

Het resultaat is duidelijk zichtbaar in deze realisatie. Het silhouet van deze bruggen is verrassend slank. 

Naast de merites die dit project biedt op vlak van technologische vooruitgang én esthetische verfijning, 

waardeert de jury ook de functionele impact op de omliggende woonkernen. De bruggen bieden de 

bewoners van beide oevers van het kanaal een vlotte en eenvoudige connectie die de gemeenschappen 

aan beide zijden van het kanaal letterlijk met elkaar in verbinding brengt. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1o8uwz_gBPu9grqDyXxndVnwwWfgB-Atn?usp=sharing
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Precast in Landscape 
 

Winnaar: Cityriver - Oostende 
 

De ‘Cityriver’ in Oostende combineert duurzaam waterbeleid met een innovatieve landschappelijke 

inrichting. De klassieke straatkolk ruimde plaats voor een heuse ‘stadsrivier’.  

Een stadsrivier die kan overstromen indien nodig, het water circulair gebruikt en laat infiltreren in de 

bodem. Met andere woorden een realisatie die klaar is om te gaan met de gevolgen van de huidige 

en toekomstige klimaatsveranderingen. 

De Cityriver maakt deel uit van het nieuwe stadsdeel ‘Oosteroever’ met bijzondere aandacht voor de 

vormgeving van de publieke ruimte. Voor de boordstenen en een deel van de stapstenen en de 

zitblokken viel de keuze op maatwerk prefab elementen in architectonisch beton. Dit vanwege het 

uitzicht, de mogelijkheid tot maatwerk en de onderhoudsvriendelijkheid. 

De grillige vorm van de Cityriver noopte tot de nodige creativiteit. De afboording van de rivier bestaat 

uit honderden L-wandjes in architectonisch beton die, precies omwille van de bedding van de rivier, 

geen standaardelementen zijn. In totaal werden maar liefst 1.200 elementen in prefab beton 

aangeleverd, in een 150-tal verschillende formaten.  

Het resultaat is functioneel en esthetisch. Een nieuwe blikvanger in Oostende, een stad met vele 

troeven… 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Farys cv - Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Oostende - SCAPE  
Aannemer: Daniël Seru & Zonen bv  
Studiebureau: Farys cv  
Opdrachtgever: Stad Oostende  
Prefab betonelementen: Ebema nv  

Mening van de jury: Dit project is een mooie en originele toepassing van prefab elementen met een 

grote aandacht voor esthetiek, functionaliteit en landschap. Dit leidde tot een unieke en attractieve 

realisatie met als resultaat een nieuwe trekpleister voor de stad Oostende. 

Niet alleen oogt het geheel mooi, het past ook in de aanpak van buffering, omgang met water e.d. Een 

voorbeeldproject dat bouwheren, producenten, aannemers en studiebureaus uitnodigt om 

meerwaarde te zoeken in projecten waarbij esthetiek en functionaliteit harmonieus worden 

samengebracht. Dit project toont hoe infrastructuur ingezet kan worden om beter om te gaan met de 

aanstormende gevolgen van de klimaatsveranderingen, waaronder de waterproblematiek. 

De jury is dan ook bijzonder trots om de award uit te reiken aan dit ambitieuze project. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1oG9zd57cysQ-DlgmNosbF4tNFY23OuSo?usp=sharing
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Genomineerd project: Geluidsschermen E40 - Aalter 
 

Het toenemende verkeer op de E40 en de N44 in Aalter veroorzaakte geluidsoverlast in de dorpskern 

en omliggende woonwijken. 

Om er de leefbaarheid te optimaliseren, werkten CLUSTER landschap en stedenbouw, in 

samenwerking met Witteveen+Bos en in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, een studie 

uit waarbij in twee fasen geluidsschermen geïnstalleerd werden over een lengte van 9,5 km. 

Een belangrijke randvoorwaarde vanuit het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Aalter 

betrof het esthetisch karakter van de geluidsschermen. De geluidsschermen langs Vlaamse wegen zijn 

vaak monotoon en weinig innoverend. 

Prefab beton was omwille van zijn akoestische prestatie een logische keuze.  Om aan de esthetische 

eisen te voldoen, ontwikkelden CLUSTER een methode waarbij standaard absorberende elementen in 

houtvezelbeton in diagonale richting werden versneden en opnieuw samengevoegd tot een 

ruitvormig patroon van genuanceerde kleurtinten.  

Door de lichte en donkere tinten af te wisselen wordt een optische illusie van diepte gewekt. Op die 

manier wordt het effect van een lange kaarsrechte muur visueel onderbroken en wordt het geheel 

levendig.  

De grootte van de ruiten werd bepaald aan de hand van simulaties opdat bestuurders het patroon 

vanuit een rijdende wagen niet als ‘te druk’ zouden ervaren.  

Het resultaat is een mooie combinatie van functionaliteit en esthetiek, binnen het vooropgestelde 

budget. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: CLUSTER landschap en stedenbouw  
Aannemer: BAM Contractors nv  
Studiebureau: Witteveen+Bos Belgium nv  
Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer - Oost-Vlaanderen  
Prefab betonelementen: Omnibeton nv  

Mening van de jury: Het creatieve gebruik van prefab beton leidt hier tot een aangenaam ontwerp 

van een klassieke toepassing. Door de combinatie van diverse elementen, die als een puzzel in elkaar 

worden gelegd, wordt een interessant patroon bekomen. Geluidsmuren zijn maar al te vaak structuren 

die door hun eentonige karakter weinig bijdragen tot een visueel aangename omgeving. Deze 

toepassing geeft een mooie meerwaarde waardoor deze muren niet een verstoring van de reis 

langsheen de E40 worden maar mee de beleving van de verplaatsing ten goede komen. Functionaliteit 

en esthetiek worden gecombineerd. 

De jury is verheugd dat er de laatste jaren hier meer en meer aandacht voor is en wenst deze goede 

evolutie door deze nominatie extra kracht bij te zetten. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oRDWhOAKE3rMOOPvnIyPbhBG7mgmIx8E?usp=sharing
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Genomineerd project: Mercatoreiland – Rupelmonde 
 

Het ontwerp voor het Mercatoreiland herstelt het contact met het water en het culturele en nautische 

erfgoed. Een grindparking aan de Schelde werd omgetoverd tot een groene ontmoetingsplaats.  

Langs de nieuwe waterkering biedt een verhoogd plateau een panoramisch zicht over de rivier waar 

je in de zomer van de zonsondergang kan genieten. 

In het park is er een ontmoetingsplaats met betonnen zitelementen onder de bestaande treurwilg en 

kan je afdalen naar een steiger tot bij het water van de Vliet.  

Voor een aantal van deze elementen werd gekozen voor beton met een aardse kleur, met 

oneffenheden en een bijzondere oppervlaktestructuur van gestraald architectonisch beton. 

Het resultaat? Opvallende doch serene rustpunten, in harmonie met de natuurpracht. Grillige, 

betonnen elementen die het landschap niet overheersen, maar net meer allure en vrijheid geven.   

Organische elementen met reliëf en doorleefdheid. Het lijkt alsof de verhardingselementen er al 

honderden jaren liggen … omarmd door de natuur. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Landschaap gcv  
Aannemer: Hertsens Infra nv  
Studiebureau: Landschaap gcv  
Opdrachtgever: Gemeente Kruibeke  
Prefab betonelementen: Ebema nv  

Mening van de jury: Het ontwerp van het Mercatoreiland herstelt het contact met het water en het 

culturele en nautische erfgoed. De trap wordt een sculptuur en de betonelementen zijn perfect 

geïntegreerd in hun omgeving. Dit project biedt ruimte voor ontmoeting en beleving. 

De jury nomineert dit project omwille van de sereniteit en het elegante gebruik van de prefab 

elementen in het ontwerp. De relatie met de natuur zal in de toekomst nog versterkt worden als het 

beton doorheen de tijd, onderhevig aan de elementen, verder ‘verweert en vergroent’ waardoor het 

beton op deze manier nog meer zal opgaan in het landschap. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1odHPgJ5GZXk4zYQmkmkaP2thJeGlJXQj?usp=sharing
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Precast in Infrastructure 
 

Winnaar: Vleermuizenhotel – Schoten 
 

In maart van dit jaar bouwde Willemen Infra een ‘vleermuizenhotel’ in opdracht van de Vlaamse 

Waterweg. Het concept werd in overleg met Agentschap Natuur & Bos en het studiebureau 

OMGEVING uitgewerkt en het werd landschappelijk ingepast in de aanloophelling van de nieuwe 

Hoogmolenbrug over het Albertkanaal.  Het Albertkanaal is namelijk een belangrijke corridor voor 

vleermuizen. 

Omdat vleermuizen graag in een complexe constructie rondvliegen, werd er gekozen voor een 

verblijfplaats opgebouwd uit vier grote geprefabriceerde betonnen kamers, on site met elkaar 

verbonden en met een totaalvolume van meer dan 100 m³.  Verder werden aan deze kamers poreuze 

betonbuizen gekoppeld die dienen als zijkamers.  

Deze poreuze buizen zorgen niet enkel voor een betere grip voor de vleermuizen, ze zijn ook uiterst 

geschikt om vochtige plaatsen te realiseren, het ideale klimaat voor deze bedreigde diersoort. 

Door goede afspraken tussen de aannemer en de producent van het prefab beton werd dit 

winterverblijf op vier dagen gebouwd, waardoor ook de deadlines van de bouw van de nieuwe brug 

over het Albertkanaal werden gerespecteerd. Time is money!  

Met deze volledig ondergrondse geprefabriceerde betonnen vierkamerconstructie werd zo één van 

de grootste en duurzaamste winterverblijven voor vleermuizen ter wereld geplaatst. 

Download hier de foto’s van het project. 

Aannemer: Willemen Infra nv  
Studiebureau: OMGEVING cv  
Opdrachtgever: De Vlaamse Waterweg nv  
Prefab betonelementen: Tubobel Group bv  
Andere partner: Agentschap Natuur & Bos  

Mening van de jury: Hoewel de prefab elementen die hier gebruikt worden heel klassiek zijn, springt 

dit project in het oog. Op een snelle en efficiënte manier werd een vleermuizenhotel gerealiseerd 

waarbij de betonelementen de ideale structuur vormen om de natuurlijke habitat van de vleermuis te 

reconstrueren. Het eindresultaat is een complexe structuur die bestaat uit diverse eenvoudige prefab 

betonelementen.  

Het creatieve gebruik van deze elementen wordt gesmaakt door de jury en vormt een mooi voorbeeld 

waar door creativiteit klassieke prefab betonelementen een origineel gebruik krijgen.  Eigenlijk jammer 

dat een dergelijke toepassing op het einde niet meer zichtbaar is voor de passanten. 

Een knap staaltje van out of the box denken wat door de jury graag met deze award in de bloemetjes 

wordt gezet. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1owWmlc427dSwm5zoWR58_UR5-jpc4AMV?usp=sharing


PERSDOSSIER 
FEBE ELEMENTS AWARDS 2022 

Genomineerd project: RWA-as Oost Turnhout 
 

Bij het leggen van een nieuwe as voor de regenwaterafvoer in Turnhout speelden prefab elementen 

een sleutelrol omwille van enkele belangrijke redenen. 

Om te beginnen werd de hinder voor de omwonenden gereduceerd. Door te werken met prefab 

putten en buizen voor de aanleg van de riolering, bleef de niet berijdbare zone beperkt tot een 50-tal 

meter. De onderdoorpersingen zorgden ervoor dat het verkeer op de ringlaan niet tot stilstand kwam 

en dat de activiteiten van de lokale garage niet werden verstoord. 

Prefab betonnen vervalputten creëren ook een veilige werkomgeving voor de arbeiders. De nieuw 

aangelegde straten werden op hun beurt veiliger door het hanteren van prefab symbooltegels en 

drempelelementen. 

En last but not least leidde het gebruik van prefab beton tot een klimaatrobuustere omgeving. In de 

Tijl- en Nelestraat wordt het regenwater van de weg hergebruikt voor de nieuw aangeplante bomen.   

Een juiste dimensionering van de ruimte die zo’n boom onder de grond nodig heeft, zorgt voor grote 

boomkruinen.  Mede daardoor kunnen we zeggen dat we een CO2-neutrale straat aanleggen, zonder 

in te boeten aan mobiliteit.  

Samengevat: waar minder hinder, veiligheid en klimaatrobuustheid belangrijke factoren zijn in een 

wegenisontwerp, zijn betonnen prefab elementen een vaste waarde geworden. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Infrabo nv  
Aannemer: DCA nv  
Studiebureau: Infrabo nv  
Opdrachtgever: Aquafin nv - Stad Turnhout  
Prefab betonelementen: Tubobel nv - Lithobeton nv  
Andere partners: Ebema nv - Kemper Beton B.V. - Windmolders beton nv  

Mening van de jury: De sterkte van dit project zit in de diversiteit van de betonnen prefab elementen 

die gepresenteerd worden. Deze worden als een puzzel in elkaar gelegd en geven de aannemer de 

mogelijkheid om de uitvoeringstermijn te verkorten met meer veiligheid en minder hinder op de werf 

als gevolg. Deze diverse elementen kunnen eveneens bijdragen tot het klimaatrobuuster maken van 

infrastructuurprojecten en het creëren van mogelijkheden om groen en waterbeheersing nog beter te 

integreren in het totaalontwerp. 

De jury nomineert dit dossier als een totaalproject waar het gebruik van de prefab betonelementen de 

hinder voor de omwonenden en passanten sterk reduceert. Het zoeken naar oplossingen in functie van 

minder hinder e.d. verdienen een dergelijke nominatie en geven een significante maatschappelijke 

meerwaarde. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1p26QU1v8qOnKNWR90AutKa4ZsEwLZ4AV?usp=sharing
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Genomineerd project: Buffer- en infiltratiebekken – Hoogstraten 
 

Voor de infiltratie van hemelwater op een industrieterrein in Hoogstraten voorzag de 

omgevingsvergunning een wadi. Enkele omwonenden reageerden echter sceptisch, niet enkel uit 

esthetisch oogpunt. De ruimte zou niet meer voor andere toepassingen kunnen worden benut en men 

vreesde dat het open water ongedierte zou aantrekken.   

Innovatieve ‘watertafels’ bleken alle knelpunten weg te werken. Modulaire geprefabriceerde 

elementen laten een zeer snelle realisatie van een ondergrondse ruimte toe zonder dat de bovenbouw 

op termijn gaat verzakken of instabiel wordt. Er gaat dus geen bovengrondse ruimte verloren. 

De robuuste tafels worden in de fabriek in één fase gestort, essentieel voor de stevigheid van het 

geheel, zeker als je weet dat ze voldoen aan de eisen van een verkeersklasse D400 met een dekking 

van 25 centimeter. Maar ook hogere belastingen vormen geen probleem. 

De tafels worden op prefab funderingselementen geplaatst en omsloten met prefab wanden. Het 

geheel wordt omhuld met infiltratiewanden uit gerecycleerd kunststof.   Zo kan men op flexibele wijze 

een ondergrondse ruimte realiseren voor buffering en infiltratie.  Mangaten laten inspectie en een 

vlotte reiniging toe zodat de goede werking verzekerd blijft.  

In Hoogstraten wordt het waterpeil permanent gemonitord wat vandaag al vanzelfsprekend zou 

moeten zijn. Op termijn zal dit systeem een uitstekende, duurzame oplossing bieden voor een brede 

waaier aan toepassingen. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Architectenbureau Van Laer & Van Erck bv  
Aannemer: Anders Beton nv  
Studiebureau: Trewatin BV  
Opdrachtgever: VDV immo bv  
Prefab betonelementen: Anders Beton nv  

Mening van de jury: Het project is een mooie toepassing van een buffer- of infiltratiesysteem ten 

behoeve van de waterproblematiek waar we de laatste jaren in België, net zoals in de rest van de 

wereld, helaas meer en meer mee geconfronteerd worden. Prefab betonelementen dragen op deze 

manier bij tot een constructieve oplossing. De meerwaarden van dit systeem zijn het modulaire 

karakter, het beperken van de uitvoeringstermijn in functie van minder hinder voor de omwonenden 

en de eventuele mogelijkheden tot hergebruik van het regenwater. Dit systeem vormt een mooi 

alternatief voor ter plaatse gestorte betonconstructies of andere uitvoeringsmethoden en geeft extra 

mogelijkheden aan ontwerpers om creatieve oplossingen te vinden voor waterbuffering en - infiltratie. 

De jury nodigt de producenten dan ook uit om hier verder op in te zetten en ondersteunt met deze 

nominatie graag dergelijke oplossingen. We kijken er alvast naar uit om volgend jaar nog meer 

dergelijke projecten te mogen ontvangen. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1p3aU6pWbXXlqoouIllo99Sxv_Rdj300R?usp=sharing
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Outstanding Precast 
 

Winnaar: Tuinstraat - Antwerpen 
 

De stad Antwerpen werkt aan een toekomstgerichte visie op zijn publieke ruimte. In deze tijden van 

klimaatopwarming en wateroverlast is ‘vergroenen’ en ‘verblauwen’ de boodschap. En dat mag 

letterlijk genomen worden: een betere waterbeheersing, meer planten, meer gras en bloemen, zorgen 

voor een aangenamere omgeving. 

Door ruimte te creëren voor beplanting en water, wenst de stad een klimaatrobuust te worden. Reeds 

in verschillende Antwerpse districten werden intussen tuinstraten aangelegd. Dat zijn straten die 

werden onthard, maar vooral ook slim verhard.  

Oude tegels werden verwijderd en vervangen door waterdoorlatende bestrating en grasbetontegels. 

Voetgangers en fietsers behouden hun wandel- en rijcomfort terwijl het regenwater doorheen de 

verharding kan infiltreren.  

Door in te zetten op hergebruik, buffering en infiltratie van regenwater ter plaatse wordt de straat 

‘blauwer’. Zo weinig mogelijk water vloeit nog af naar de riolering.  Opdrachtgevers van publieke 

werken zoeken in deze stad steeds naar een combinatie van esthetische mooie en technisch geschikte 

materialen. Prefab beton biedt een uitstekend antwoord op onze wensen voor zo een klimaatrobuuste 

stad. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: Stad Antwerpen  
Aannemer: Verbruggen BV – AGBb bvba  
Opdrachtgever: Stad Antwerpen  
Prefab betonelementen: Ebema nv  
Andere partner: Aquafin nv  

Mening van de jury: In deze tijden van klimaatsverandering is vergroenen en waterbeheersing de 

boodschap. Het doordachte gebruik van diverse materialen, waar ook de prefab betonelementen hun 

plek verdienen, leidde tot een totaal andere invulling van de straat ... Het is een knap project met vele 

facetten. Zo werd een traditionele grijze straat omgetoverd tot een ontmoetingsplaats voor de 

omwonenden waar ze rustig kunnen kuieren of simpelweg genieten van de groenere omgeving. 

Tegelijkertijd wordt het hemelwater gestockeerd, zodat het (d.m.v. een handmatige regenwaterpomp) 

door de omwonenden kan gebruikt worden voor het bewateren van de groenzones en hun eigen 

bloemen en planten.    

De jury nomineert dit project omdat het een heel mooi voorbeeld is van hoe de openbare ruimte in de 

stad ten dienste kan staan van de omwonenden. De jury ziet dit project als een voorbeeld voor andere 

herinrichtingsprojecten. Dergelijke manier van werken dient een referentie te worden voor alle 

Belgische infrastructuurdossiers. 

 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1pBRZxIik_GOKH4kZKqYApwcd67-2X1Rv?usp=sharing
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Genomineerd project: GO! talent – Dendermonde 
 

GO! talent, voorheen bekend als het Koninklijk Technisch Atheneum van Dendermonde, is een 

technische en beroepsschool die voorziet in opleidingen in de zorg, de commerciële en de industriële 

sectoren. 

Het project bestaat uit twee delen: de renovatie van het bestaande Ariagebouw en een nieuwbouw. 

De nieuwbouw maakt deel uit van een totaal vernieuwde schoolsite met een sportzaal, die ook na de 

schooluren door de buurt gebruikt kan worden. 

Vanaf de conceptfase was de ambitie van dit project om een levendig gebouw met zoveel mogelijk 

open en vrije ruimte te creëren. Dit om zowel kwaliteit als vrijheid in gebruik te waarborgen. De 

rijkdom aan ruimte biedt de leerlingen de kans om experimentele projecten te bedenken waarin 

schaal geen beperkende factor hoeft te zijn. 

Om deze ambities mogelijk te maken was het gebruik van prefab beton een logische keuze. Prefab 

betonnen wanden, balken en kolommen in combinatie met betonnen metselwerk vormen letterlijk 

de bouwblokken van het architectuurconcept.  

De creatie van grote, open ruimtes die tegelijk robuust zijn en lawaai absorberend, zijn dankzij 

moderne betontechnieken mogelijk geworden.   

Als dusdanig maken de aandacht voor detail en de appreciatie van hedendaagse industriële 

betontechnologieën dit project tegelijk opmerkelijk en relevant. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: B-architecten nv - OMGEVING cv  
Aannemer: Artes Roegiers nv  
Studiebureau: UTIL cvba - Cenergie nv - Daidalos Peutz bv  
Opdrachtgever: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  
Prefab betonelementen: Kerkstoel 2000+ nv - Ergon nv - Coeck Betonfabriek nv-  Artes Prefab nv  

Mening van de jury: De originele opdracht voorzag een volledige sloop en nieuwbouw op deze site. De 

ontwerpers stelden deze keuze in vraag vanuit een kritische bekommernis omtrent de negatieve impact 

van sloop, en meer bepaald de ecologische impact daarvan. Deze kritische houding leidde ertoe dat de 

beslissing omtrent sloop herzien werd en er besloten werd om de bestaande gebouwen alsnog te 

bewaren en opnieuw ten dienste te stellen voor verder toekomstig gebruik. De nieuwbouw uitbreiding 

werd op die manier aanzienlijk in omvang herleid. De jury waardeert de inspanningen en kritische 

houding van het ontwerpteam. De maatschappelijke relevantie bestaat uit het streven naar een zo 

duurzaam mogelijke oplossing die finaal de levenskwaliteit verbetert.  

In de nieuwe uitbreiding werd maximaal gebruik gemaakt van prefab beton elementen omwille van 

het robuuste aspect van het materiaal. Betonnen elementen kunnen tegen een stootje, wat in de 

context van een technische school meer dan wenselijk is. Ruwbouw, is hier afbouw. De kwaliteiten van 

prefab beton worden op die manier ten volle benut.  

Ten slotte biedt deze school ook een extra stimulans op vlak van welzijn van de gebruikers door de 

implementatie van overmaatse circulatieruimtes. Deze grote, hoge en brede ruimtes zijn niet louter 

functionele circulatiegangen, maar bieden door hun overmaatse proportie mogelijkheid tot gebruik als 

sociale ontmoetingsruimtes. Om dit binnen het beperkte investeringsbudget te kunnen realiseren 

werden deze circulatieruimtes uitgewerkt als omsloten en beschutte buitenruimtes vanuit het principe 

https://drive.google.com/drive/folders/1pD6ObgXA8cavQQ9i_8SG70rO2_CH8pAH?usp=sharing
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bigger and cheaper. Ook deze ingreep beschouwt de jury als een lovenswaardige poging om de 

levenskwaliteit en het welbevinden van de brede schoolgemeenschap te verhogen. 
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Genomineerd project: Elzenhof – Elsene 
 

Het project betreft een onderdeel van de verbouwing van de historische site van het 

gemeenschapscentrum Elzenhof gelegen in een zogenaamde ‘probleemwijk’ in Brussel.  

Elzenhof is een plek om samen te komen, een lichtpunt dat zorgt voor de sociale cohesie in de wijk. 

De architecturale aanvulling naar de tuin toe, een enorm buitenterras, is er een van een ingetogen 

sfeer waarin het prefab beton de serene en tijdloze aanvulling in de verf zet en zo perfect in interactie 

gaat met het historische monument. De aanvulling vloeit tevens samen met de omliggende stadstuin.  

De keuze van prefab beton is niet louter een esthetische keuze maar ook een functionele. De beperkte 

toegankelijkheid van de site maakte het leveren van de producten immers complex. Snelheid en 

efficiëntie waren in dit moeilijk bereikbare gebied een must. De maatwerkmogelijkheden waren erg 

belangrijk. De keuze voor prefab beton maakte just-in-time leveringen mogelijk. 

Het verhoogde terras en de betonnen tribune staan centraal en willen aanzetten tot culturele en 

sociale activiteiten. Beton werd eveneens gebruikt voor de bestrating, de verticale wanden, de 

hoogteverschillen en de zitbanken.  

Bijna alle materialen zijn op maat gemaakt in zelfverdichtend beton. Het geheel resulteert in een 

aangename ontmoetingsplek die de leefkwaliteit in de hele buurt ten goede komt. 

Download hier de foto’s van het project. 

Architect: dMVA architecten bvba  
Aannemer: Van Poppel nv  
Opdrachtgever: Gemeenschapscentrum Elzenhof vzw  
Prefab betonelementen: Ebema nv  

Mening van de jury: Het gemeenschapscentrum Elzenhof in Elsene biedt de buurtbewoners een groene 

oase als ontmoetingsplek. Een omvangrijk buitenterras in prefab beton vormt een rustpunt omgeven 

door een mooie stadstuin met statige bomen. Buurtbewoners kunnen hier van de natuur en de rust 

genieten en deelnemen aan allerlei sociale activiteiten. Prefab trappen zijn royaal ontworpen en 

vormen tevens een tribune die kan inspireren tot culturele en sociale events. De binnenruimte is 

intelligent verweven met de tuin via zitplekken, trappen en wandelpaden. Een moes- en kruidentuin 

bieden buurtbewoners met groene vingers de mogelijkheid om samen te tuinieren. Het terras en de 

tribune in prefab beton, vormen als het ware de drager voor deze nieuwe sociale ontmoetingsplek. Een 

verrijking voor de leefkwaliteit van de ganse buurt. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1pKaaN7zXSOIEkC_T-U1a0RhWHKhR1py-?usp=sharing

