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Met beton kun je bouwen. 
Kijk maar eens om je heen! 
Je ziet vast wel iets van beton. 
Beton is sterk en je kunt het in een vorm gieten. 
Zo kun je van alles maken. 
In dit boek lees je meer over beton. 
Je leest hoe beton vroeger gebruikt werd. 
Maar ook hoe beton nu gebruikt wordt. 
Verder lees je wat je allemaal nodig hebt om 
beton te maken. 
En je leert meer over het storten van beton. 

1. Beton 



Romeins beton 
Ongeveer 2000 jaar geleden bouw-
den het machtige volk de Romeinen al 
met beton. 
Het recept 
De Romeinen mengden water  (1), ge-
malen kalksteen (2), gebroken stenen 
(3) en gemalen tufsteen (4). 
Tufsteen is een steensoort die ont-
staat uit lava uit vulkanen. 
Er ging soms zelfs bloed van dieren 
(5) in en paardenhaar (6).  
Het natte mengsel werd langzaam 
maar zeker hard net als ons moderne 
beton. 
En het beton kon net als nu ook onder 
en in water gebruikt worden. 
Op de volgende bladzijde lees je meer 
over de bouwwerken waarin de Ro-
meinen hun beton verwerkten. 

2. De Romeinen 
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Waterbruggen 
De Romeinen hadden al een soort water-

leiding.  Hun water stroomde niet door bui-
zen, Door steden en dorpen liep een soort 
waterkanaal. Om het water door steden te 
laten stromen werden waterbruggen ge-
bouwd. Bovenop de brug liep een soort 
goot waardoor het water stroomde.  
Zo’n waterbrug werd een aquaduct (zeg: 
akwadukt) (1) genoemd. Ze werden soms 
van beton gemaakt, maar ook wel van 
gemetselde stenen. 

Gebouwen 
De Romeinen waren dol op het kijken naar 
spelen. Het was vooral veel vechten.  
Het gebeurde in een soort stadion.  
Zo’n beroemd stadion was het Colosseum 
(2) in Rome. Dit stadion was voor een groot 
deel van beton gemaakt. 
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Wegen 
De Romeinen legden ruim 2000 jaar geleden de eer-
ste wegen van steen aan. Die wegen moesten hun 
marcherende soldaten vlug van de ene naar de an-
dere plek in hun rijk brengen.  
Natuurlijk werden die wegen ook gebruikt om goe-
deren te vervoeren. De wegen waren vooral van 
platte stenen gemaakt. Er werd in sommige wegen 
ook wel beton gebruikt. 

Stenen in beton 
Veel bouwwerken van de Romeinen 
leken niet van beton. Dat kwam, 
omdat er kleinere stenen in het natte 
beton geduwd werden.  
Zo leek het op een bouwwerk van 
gemetselde stenen. Toch was het van 
beton, maar het zag er mooier uit dan 
alleen dat grijze beton. 



Het recept voor modern beton 
Voor het maken van modern beton heb je 
nodig: 
 Grind of  kiezelstenen 
 Zand 
 Water 
 Glaspoeder (maakt het beton hard) 
 Cement (fijngemalen steensoort) 

3. Modern beton 

Beton opnieuw uitgevonden 
Toen het grote Romeinse Rijk ophield te bestaan, 
werd er ook geen beton meer gebruikt. Waarom? 
In veel landen kon men niet aan as uit vulkanen 
komen. Langzaam vergaten mensen ook het 
recept voor het maken van beton. 
Het duurde tot rond 1850 voor het beton weer 
terugkwam. Dat was beton waarin geen vulka-
nische as zat. 
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Sterk. 
Toen mensen weer beton gin-
gen gebruiken veranderde er 
veel aan gebouwen. 
Gebouwen konden door beton 
veel sterker gemaakt worden. 
Het fundament is het deel waar 
het gebouw op staat.  
Dat fundament werd van ook 
beton gemaakt. 

Het fundament zit onder de grond. 

De hoogte in 
Gebouwen konden door beton ook veel 
hoger gemaakt worden. 
Toen men ook nog staal bij het beton ging 
gebruiken ging men echt hoog de lucht in.  
Na de uitvinding van de lift, werd de wolken-
krabber geboren. 

Staal en beton in wolkenkrabbers 



Bekisting 
Beton is eerst een soort pap. 
Die pap loopt alle kanten op. 
Daarom moet het in een vorm 
gegoten worden.  
Die vorm noem je de bekisting. 
De houten vorm houdt de beton-
pap tegen. 

4. Beton storten 

Betonijzer 
Als beton hard wordt, is het niet heel erg 
sterk. Daarom moet het sterker gemaakt 
worden. 
In het beton komt een vlechtwerk van dikke 
ijzeren draden te zitten. De betonpap wordt 
daar overheen gegoten. Het beton gaat 
drogen. Het ijzer binnen in zorgt voor de 
stevigheid. Je noemt dit beton met ijzer 
ook wel gewapend beton. In het beton zit betonijzer 

de bekisting beton in de bekisting 



Betonmolen 
Beton wordt soms op de bouwplaats ge-
maakt, maar meestal komt het uit een 
fabriek. De betonpap moet dan vervoerd 
worden. Dat gebeurt in een grote mixer op 
wielen. Zolang de pap ronddraait, wordt 
het beton niet hard.  
Op de bouwplaats wordt beton soms in een 
kleine betonmolen gemaakt. 

Storten 
Vanuit de betonmolen komt de pap in een beton-
kubel. Die kubel zit vast aan een hijskraan. Het is een 
soort grote trechter met een schuif. 
Met de kubel kunnen de werklui het beton op de 
goede plek storten. Als er genoeg beton gestort is, 
gaat de schuif  onderaan de kubel weer dicht. 
Beton kan ook gestort worden via een dikke slang. 
Door de slang stroomt het beton naar de goede plek. 

betonmolens 

de betonkubel 



Lucht 
Hierna wordt de betonpap verdicht. 
Verdichten betekent dat alle lucht 
uit de pap gehaald wordt. Die lucht 
maakt het beton zwakker. 
Dat verdichten gebeurt met een 
dikke naald die trilt. Door het trillen 
ontnapt alle lucht bovenuit de be-
tonpap. 

Drogen 
Nu moet het beton alleen nog drogen. 
Na een paar dagen is het beton al hard, 
maar nog niet sterk genoeg. 
Het duurt een paar weken voor het 
beton echt heel sterk is. 
Als het beton droog is kan de bekisting 
weggehaald worden. 

Het beton is droog en hard 

De trilnaald haalt lucht uit het beton 



Beton wordt voor van alles gebruikt: 
heipalen (1), gebouwen (2), betonblokken (3), 
viaducten (4), stoeptegels (5), vliegvelden (6) 
en bruggen (7). 

5. Het gebruik van beton 
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Betonrot 
In gewapend beton zitten ijzeren dra-
den. Die draden kunnen na heel veel 
jaren gaan roesten. Bij het roesten 
worden de draden iets dikker. 
Door die kracht kunnen er stukken 
beton barsten en afbreken. 
Dit wordt betonrot genoemd. 

6.Betonweetjes 

De vuurtoren 
Het eerste moderne beton werd tussen 1757 en 1759 
gebruikt voor het bouwen van een vuurtoren. 
De Engelsman John Smeaton ( zeg: Smieton) vond een 
recept voor een goed soort beton.  
Er werden grote stenen mee aan elkaar gemetseld. 
Daarna smeerde men op de buitenkant een laag beton. 
In 1884 werd de vuurtoren opnieuw opgebouwd op een 
andere plaats. ( zie foto) 



Dam 
Een dam houdt water uit bijvoorbeeld een 
meer tegen.  Dammen worden gemaakt 
van beton. In zo’n dam gaat heel veel 
beton zitten. 
De dam op de foto kun je vinden in Noord-
Amerika.  De dam is bijna 1600 meter lang 
en 168 meter hoog. Dat is heel veel beton 
natuurlijk. Stel je voor dat je klaslokaal tot 
het plafond vol gegoten wordt met beton. 
Dan gingen er in deze dam bijna 55.000 
lokalen vol met beton. 

Afbreken 
Soms wordt een bouwwerk van beton 
afgebroken. Dat is een hele klus. Vooral het 
draad in het beton maakt het moeilijk.  
Het beton wordt kapotgemaakt en de 
draden moeten doorgensneden worden. 
Dat opruimen van het draad is nog het 
meeste werk. 



7.Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-klokhuis-bouwt-beton/

#q=beton  

Klokhuis: over beton 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-klokhuis-bouwt-beton/#q=beton
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-klokhuis-bouwt-beton/#q=beton
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-klokhuis-bouwt-beton/#q=beton






Bronnen en foto’s 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_concrete 

http://en.wikipedia.org/wiki/Concrete 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Beton 
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