
Mallen maken & gieten

Mekano Online Workshops
Handige basiskennis om gereedschappen  
veilig te gebruiken.
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Inleiding gieten

Om een gietstuk uit de mal te krijgen moet de mal lossend zijn,  
anders moet je de mal deelbaar maken in twee of meer delen.

Om de lucht uit de mal te  
laten ontsnappen moet 
je ontluchtingskanaaltjes 
voorzien.

Gieten in mallen wordt al duizenden jaren gedaan. Het is een van de eerste methodes 

van (serie)reproductie van (kunst)voorwerpen. Je maakt één exemplaar, het origineel, 

waarvan je een mal maakt. In deze mal kun je zoveel exemplaren maken als je wilt.

Er zijn veel verschillende materialen waarvan je een mal kunt maken en waarmee je 

kunt gieten. De keuze is afhankelijk van veel factoren zoals kosten, aantallen, eisen 

aan sterkte, detaillering etc.

Wij beperken ons hier tot het eenvoudige ‘hobby-matige’ gieten. Voor industrieel 

gieten worden zeer kostbare mallen, matrijzen en processen gebruik. Het maken 

van een mal kan heel bewerkelijk zijn, dus het is belangrijk om te kijken of dit in 

verhouding staat tot de tijdswinst.

Of je een betonnen viaduct giet of een beeldje van een paar centimeter, er zijn altijd 

dezelfde basiseisen waaraan je mal of bekisting moet voldoen.

• De mal moet stabiel zijn:  

hij moet de druk van je gietmateriaal kunnen weerstaan

• Lucht moet eruit kunnen:  

waar je gietmateriaal komt, zat eerst lucht, die moet kunnen ontsnappen

• De mal moet lossend zijn: anders krijg je het gietwerk er niet uit
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Introductie gieten

Je kunt giettechnieken toepassen om één enkel exemplaar te gieten, maar gieten 

wordt meestal toegepast om meerdere exemplaren van één origineel te maken.

Je hebt niet altijd een origineel nodig om een mal te maken.  

Je kunt ook een bekisting maken, waarin je direct giet.

Een origineel kan echt van alles zijn:

• een lasergesneden en gegraveerde gevel of bestrating

• een 3D-print, gieten gaat sneller dan printen ;-)

• een in zand gemodelleerd origineel

• een sieraad

• een lichaamsdeel, gezicht

• een technisch onderdeel

• een kunstvoorwerp

• een structuur zoals grof weefsel, ruw hout

• een linosnede of ander gesneden reliëf

Als je gaat gieten, worden ALLE details van je mal overgenomen, dus barsten, krassen, 

doffe of juist glimmende plekken... alles zie je terug in je gietwerk....

Denk daar aan, zorg voor een goed origineel, en werk je mal eventueel bij, anders 

moet je elk afgietsel afzonderlijk bijwerken.
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Gietmethode - Delfts

Een mal of matrijs wordt gemaakt om het origineel heen. De mal kan herbruikbaar 

zijn, of slecht éénmaal worden gebruikt.

De eenmalige mal wordt vaak gemaakt van zand, Brusselse gietaarde (watergebonden 

gele leem) of Delftse gietaarde (oliegebonden), maar ook gips is een fantastisch 

materiaal. De methode met zand wordt gebruikt voor metaal gieten, van een zilveren 

sieraad tot een luidklok van een paar ton.

In een deelbare bekisting, ring of gietfles wordt het speciale zand 

aangestampt,waarna het origineel er voor de helft wordt ingedrukt. Dan volgt een 

laagje poeder, tegen het kleven, en wordt de tweede helft gevuld en aangestampt. 

De helften worden gescheiden, en het origineel wordt verwijderd. Dan worden een 

gietkanaal en ontluchtingskanaaltjes uitgestoken. Als je daarna de helften weer 

tegen elkaar past, heb je een mal met een holte waarin je het gesmolten metaal kunt 

gieten. Na afkoeling, de mal weer splitsen en je gietwerk eruit halen. Nu kun je de 

uitsteeksels van de giet- en ontluchtingskanaaltjes wegvijlen of -zagen. De mal kun je 

slechts éénmaal gebruiken. De gietfles of gietring kun je weer opnieuw vullen voor 

een volgend exemplaar.

Het vullen van een gietfles met Delftse gietaarde.

Gietring, Delftse gietmethode, afgegoten schelp.
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Mallen - Siliconen

Als je een mal vaker wilt kunnen gebruiken om bijvoorbeeld gips of polyurethaan (PU)

te gieten, kun je een flexibele mal maken.

Een flexibele mal heeft - door zijn flexibiliteit - het voordeel dat je de mal meestal 

makkelijk van je origineel en gietwerk af kunt halen. Een flexibele mal kun je maken 

van natuurrubber (latex) of siliconen, en is afhankelijk van de kwaliteit en complexiteit, 

een aantal malen te gebruiken. Dan kun je nog kiezen voor een volle mal of een 

dunne laag met een steunkap. Als je een steunkap gebruikt, bespaar je op de latex 

of siliconen, en je hebt een makkelijk afstroopbare mal. Een volle mal is voor kleine 

gietwerkjes vaak wat makkelijker.

We gaan de mogelijkheden even bekijken.

Het eenvoudigst is een eendelige blokmal. Om zo’n mal te maken heb je een 

‘bekisting’ nodig, die kun je overal van maken. Vaak voldoet een klein doosje, een 

stukje buis, een plakbandrolletje of een bouwsel van LEGO-blokjes al. Het is belangrijk 

dat je origineel er goed in past, en er niet teveel ruimte overblijft.

Een lijmpistool (hotmelt) is heel handig als je dit soort mallen gaat maken.

Plak je origineel met een beetje hotmelt op een gladde ondergrond.  

Zet er een rand omheen, bijvoorbeeld een stukje buis en plak dit vast met hotmelt.  

Je kunt met restanten foamboard ook hele mooie bekistingen maken.  
Video gieten

Flexibele mal uit siliconen
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Mallen - siliconen

Het is belangrijk dat je bekisting niet lekt, vul dus alle hoeken en naden met hotmelt, 

plasticine* of kit. Maak je siliconen aan volgens de gebruiksaanwijzing en giet deze 

met een heel klein straaltje rustig over je origineel in de mal. Het is de bedoeling dat je 

zo min mogelijk luchtbelletjes krijgt. Gebruik zoveel siliconen, dat je origineel minimaal 

een millimeter onder de siliconen verdwijnt. Tik even met een schroevendraaier 

tegen de zijkant, zodat achtergebleven luchtbelletje boven  komen. Je kunt ook een 

trilplaatje gebruiken. In professionele gieterijen, wordt de aangemaakte siliconen in 

een vacuümketel gezet om alle lucht uit het mengsel te trekken.

Na uitharding, het beste wacht je 24 uur, kun je de ‘bekisting’ los trekken van de 

ondergrond, en het origineel uit de siliconen halen. Doe dit voorzichtig, om je 

origineel en je mal niet te beschadigen. Als je origineel niet goed te verwijderen is,  

kun je met een scherp mesje de siliconen insnijden.

Als je gaat gieten zorg je dat je mal waterpas staat. Als je de mal ingesneden hebt, 

plaats je deze terug in de bekisting, om hem goed in vorm te houden. Vul de mal 

met je gietmateriaal zoals gietgips of PU. Ook hier weer even kloppen om de lucht te 

verdrijven. Na uitharding kun je het gietwerk uit de mal halen ,en weer die opnieuw 

vullen, voor nog een exemplaar.

Siliconen mallen zijn herbruikbaar, houdbaar, geven geen krimp en hebben een zeer 

hoge detailweergave.

Eéndelige siliconen mal.

Siliconen zijn er in soorten. Als je een siliconen 

mal maakt om iets eetbaars in te gieten, zoals 

chocolade, dan MOET je voedselveilige siliconen 

kiezen en - na uitharding - in een oven een uur uit 

laten dampen op 100°C!

*  plasticine is een herbruikbaar boetseermateriaal dat door handwarmte zacht wordt,  
je kunt ook boetseerklei uit de speelgoedwinkelgebruiken.
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Mallen - siliconen

Als je een tweedelige mal wilt maken, omdat je model aan er alle kanten goed moet 

uitzien, ga je net even anders te werk.

Maak een doosje van bijvoorbeeld restanten foamboard. Vul dit voor de helft met 

plasticine/boetseerklei. Druk je origineel hierin, en werk de klei met een spateltje 

mooi vlak bij. Het is de bedoeling dat je origineel voor de helft in de klei verdwijnt. 

Maak een gietkanaal aan je origineel en zorg voor ontluchting. Druk rondom je model 

een paar deukjes in de klei, dit zorgt ervoor dat de twee vormhelften goed uitgelijnd 

kunne worden.

Maak je siliconen aan, en giet de bekisting tot twee millimeter boven je model vol. 

Nadat de siliconen uitgehard is, haal je de bekisting gedeeltelijk los, en verwijder je 

alle klei. Smeer je de bovenkant je siliconen heel zorgvuldig in met een lossingsmiddel 

(soort olie, laagje talkpoeder), laten drogen. Siliconen hecht heel goed aan verse 

siliconen. Plaats de bekisting,en vul je de tweede helft. Als je na uitharding de 

bekisting losmaakt, kun je de twee helften loshalen en je origineel verwijderen. Zorg 

dat de twee helften goed op elkaar liggen, liefst in de bekisting, en vul de vorm heel 

rustig met siliconen.

Voor speciale toepassingen kun je ook gebruik maken van kneedbare siliconen, deze 

vorm je om je origineel heen en laat hem vervolgens uitharden.

Een ander manier om een flexibele mal te maken is met een steunkap.

Tweedelige siliconen mal.

Er zijn twee types siliconen: condensatie en additie 
siliconen. De eerste is goedkoper, maar heeft als 
nadeel dat deze siliconen tijdens het reageren of 
uitharden materiaal (zouten) afgeeft. Dit proces blijft 
doorgaan; hierdoor is deze siliconen nooit echt schoon 
en krimpt hij ook door verlies aan materie.

De additieve siliconen werkt het fijnste en geeft het 
schoonste resultaat. 
 
Siliconen zijn er in verschillende hardheden van 
super zacht tot vrij stug. Ook zijn er siliconen van 
dun vloeibaar tot smeerbare pasta. Dit is allemaal te 
beïnvloeden met toevoegingen aan de siliconen.
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Mallen - steunkap

Als je een mal wilt maken die je van je gietwerk afpelt, heb je een steunkap nodig. Je 

maakt een dunwandige mal van siliconen of latex, waarna je van gips of epoxy een 

steunkap maakt. Deze steunkap moet je meestal in twee of meer delen maken.

Zet je origineel vast op een ondergrond met dubbelzijdige tape, secondelijm, 

plasticine of hotmelt. 

Je kunt voor de zekerheid je model eerst voorzien van een laagje lossingsmiddel. Nu 

kunt je het model insmeren met latex of siliconen. Latex zul je in een aantal lagen 

moeten opbouwen. Siliconen is verkrijgbaar in vloeibare, maar ook in een smeerbare 

versie. Deze kun je met een spatel mooi gelijkmatig aanbrengen. Als je uiteindelijk een 

redelijke, gelijkmatige dikte bereikt hebt, is het tijd voor de steunkap.

De steunkap maak je meestal in twee delen, voor complexe vormen vaak drie of meer 

delen. Als je dit niet doe, krijg je waarschijnlijk de steunkap niet van je mal af.

Voor een tweedelige steunkap maak je van plasticine een randje, waar het eerste deel 

van de kap eindigt. In deze rand maak je een paar deuken of inkepingen (‘sleutels’ 

of ‘keys’) om straks de helften goed te kunnen uitlijnen. Voor extra stevigheid kun je 

verbandgaas in je gipslagen verwerken of nog makkelijker gipsverband.

Nu bouw je op de eerste helft van je model een laag gips op; uiteindelijk minimaal 

4 mm dik. Voor grote modellen wordt deze laag dikker. Als deze laag helemaal 

uitgehard is verwijder je de plasticine. Nu moet je de rand, waar de plasticine zat goed 

insmeren met een lossingsmiddel, olie, was of vaseline. Nu herhaal je het aanbrengen 

van het gips voor de tweede helft. 

Voorbeeld van een steunkap (Fiona Zondervan)
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Mallen - steunkap

Zorg dat je straks een goed gietopening hebt om je gietmassa in te gieten.

Als alles goed gegaan is, kun je na uitharding voorzichtig de twee helften scheiden. 

Misschien moet je hier en daar even met een mes een beetje wrikken. Als de 

gipsschalen eraf zijn, kun je de rubber of siliconen mal van je origineel af stropen.

In plaats van gips voor de steunkap, kun je ook een speciale epoxy met vezels 

gebruiken, maar dat is een stuk duurder.

Nu plaats je beide gips helften weer tegen elkaar, met de flexibele mal ertussen. Doe 

er een paar elastieken omheen of gebruik de kleine gele lijmklemmen en zet hem met 

de opening naar boven op je werktafel. Nu moet je iets bedenken om je mal stevig 

waterpas neer te zetten. Een doos met droog zand (ophoogzand) kan dan handig zijn.

Maak nu je gips of PU of chocolade ;-) aan en giet deze rustig, zonder luchtbellen in de 

mal. Even wat kloppen of trillen tegen de luchtbellen. Na uitharden kun je de steunkap 

verwijderen en de flexibele mal van je model af stropen.

Je kunt ook een tweedelige siliconen of latex mal maken door de rand van plasticine 

direct op je model aan te brengen.

Alle materialen die je nodig zou kunnen hebben om te gieten en heel veel 
informatie en instructievideo’s vind je bijvoorbeeld bij  
siliconesandmore.com
Bij deze leverancier zijn vele materialen ook in kleine hoeveelheden te 
koop, maar er zijn natuurlijk veel meer leveranciers.

3-delig steunmal om een latex mal, met grote 
gietopening aan de onderkant.
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Alginaat gel

Een heel ander manier om een mal te maken is met alginaat.  

Dit materiaal bestaat uit een poeder dat je met koud water mengt. Wordt 

veelgebruikt voor afgieten van lichaamsdelen zoals handen of (zwangere) buiken.

Veel alginaat 3D gel is chromatisch. Het droge witte poeder wordt fel roze wanneer 

u water toevoegt. Zodra het product begint te stollen wordt het lichter roze en 

wanneer het weer wit is, is de mal klaar.

Als je de alginaat 3D-gel gaat gieten: kijk eerst hoeveel liter koud water er in de 

emmer/mengbeker/bak gaat. De mengverhouding is één deel alginaat (in gewicht) op 

4 delen koud water. Bij een vijf liter emmer is dit dan bijvoorbeeld 1 kilogram alginaat 

op 4 liter/kg. koud water. 

Als je gaat spatelen (gezicht, buik of handenkrans): gebruik een mengverhouding één 

deel alginaat (in gewicht) op drie delen koud water. Let op: de alginaat snel opsmeren 

en hoog houden totdat deze is uitgehard . Een dikte van 2-3 mm is al voldoende. 

Gebruik watten in het nog natte net aangebrachte alginaat om het alginaat beter aan 

gipsverband te laten hechten.

Eventuele klonten in het poeder eerst uit het pak te zeven alvorens water toe te 

voegen. Meng het alginaat met het water met een mixer in één keer tot een gladde 

pap. Meng NIET te lang, een paar klontjes is niet erg.
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Alginaat gel

Na het mengen duw je direct het gewenste lichaamsdeel met de juiste positie in het 

mengsel. Wrijf met de hand luchtbellen weg en houdt vervolgens het lichaamsdeel 

stil. Probeer nu zo min mogelijk te bewegen en zorg dat je nergens de randen van 

de mengbak raakt. Wacht vervolgens totdat het geheel in +/- 5 minuten compleet is 

uitgehard. De mal is nu klaar en kan worden afgegoten met gips, beton, was of vele 

andere gietmassa’s. De mal kan eenmalig worden gebruikt en heeft een levensduur 

van een aantal uren.

Versnellen: De verwerkingstijd (potlife) wordt veel korter als je lauw of warm water 

gebruikt. 

Vertragen: Wanneer je kouder water gebruikt of zout-arm water (gedemineraliseerd 

water) duurt de uitharding langer.

LET OP: 

Zorg dat de lucht altijd (schuin) naar boven weg kan. Als een vinger krom is kan dat 

niet. Dan moet de vingertop de handpalm raken, zodat de lucht via de handpalm toch 

naar boven kan. 

Je kunt met alginaat ook een mal maken door alginaat met de hand en een kwast of 

spatel aan te brengen, en daarna met gipsverband een steunkap te maken. Met deze 

methode kun je een gedeeltelijke of complete bodycast maken
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Gips

Gips kun je op veel manieren gebruiken: als materiaal voor je origineel, voor de mal, als 

steunkap en als eindmateriaal. Daarom een apart hoofdstukje over gips.

Gips is een natuurproduct. Het is de verbinding van calcium en sulfaat in de vorm van 

calciumsulfaat, CaSO4. De scheikundige naam van gips is calcium-sulfaat. De aardkorst 

bestaat voor meer dan 3% uit calcium. Door de re-actieve eigenschappen komt het 

niet in ongebonden toestand voor. Gips komt altijd voor in kristallen. Kristallen zijn 

deeltjes materiaal waarin de moleculen op een bepaalde manier zijn gerangschikt. 

Gips komt in verschillende kristalvormen voor. Er zijn mooi regelmatig gevormde 

kristallen en onregelmatige kristallen. De kristalvorm is van invloed op de hoeveelheid 

water die nodig is om een gietbare gipsbrij te kunnen maken. Vaak zijn in de kristallen 

moleculen water ingebouwd. Dit heet kristalwater.

Welke gips gebruik je?

Je moet MODELGIPS hebben – GEEN stucgips. Dus even opletten in de bouwmarkt.

In een winkel voor beeldhouwers materialen is het zeker te koop. Hier zijn meerdere 

soorten te koop, maar voor een beginner is de modelgips uit de bouwmarkt heel goed 

te gebruiken.

Je kunt ook gipsverband gebruiken. Dat is een verbandgaas met gips geïmpregneerd. 

Maak het nat en breng het aan. Uit laten harden... en klaar. Knip het eerst in kleine 

stukjes, dompel die één voor één in water, niet een hele rol in één keer.

Gipspoeder en gipsverband

E D U C A T I O N A L 

D E P A R T M E N T

24
/0

8/
20



Gips

Soorten gips

Molda – de zachtste – is geschikt voor beelden en gietmallen. 

Supraduro voor beelden en gietmallen

Hartvormgips voor afgieten van beelden (Deze gips ligt qua hardheid tussen de 

modelgips Molda en de Elfenbeingips in)

Elfenbeingips is een harde gipssoort met een zeer fijne korrelstructuur. Zeer geschikt 

voor het afgieten van beeldjes met fijne detailleringen

Duracast is een ivoorkleurige, zeer harde gipssoort op kunstharsbasis. Het bevat een 

toevoeging waardoor het materiaal water- en redelijk weerbestendig is; daardoor zeer 

geschikt voor kleinere tuinbeelden en gevelstenen.

Houd er wel rekening mee dat gips een natuurproduct is, hierdoor kunnen er soms 

geringe variaties in de kwaliteit te bemerken zijn. Gips moet wel echt droog, koel en 

donker bewaard worden.
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Gips

Aanmaken van gips

Bij het werken met gips is het van belang dat men een goede verhouding 

van gips en water aanhoudt.

Een redelijke gips/water verhouding krijg je als het gips rustig instrooit 

in het water totdat er midden in je emmer een ”eilandje” ontstaat. NIET 

ROEREN tijdens dit instrooien. Het eilandje ontstaat als de verhouding 

verzadigd is. Extra handje gips voor de zekerheid en dan mag je roeren. 

Zorg er nu voor dat alle klontjes goed zijn opgelost. Gewoon met je handen 

roeren werkt het beste. Wel ringen af doen!

Nu zal de gips in zo’n 20 minuten hard worden. Zaak is dus om niet te veel 

tegelijk aan te maken. Je kunt uithardende gips niet weer vloeibaar maken 

door water toe te voegen. Als het uitharden begint is er geen weg terug.

Als je wilt gieten kan dat meteen. Wil je boetseren dan moet je het eerst 

“lobbig” laten worden – dat wil zeggen eerst wachten tot het begint te 

harden. Dat betekent dat je daarna extra snel moet werken om het op je 

beeld te krijgen. Groot werkstuk? Werk samen met iemand zodat je 2x zo 

snel op kunt brengen.

Nu moet de gips verder uitharden. Het moment waarop de chemische 

verandering plaatsvindt wordt de gips warm. Dat is goed te voelen en 

meteen geruststellend want je weet dat het nu goed gaat. Tijdens het 

uitharden zet gips een beetje uit (±2mm/m).

De uitgeharde gips kun je eventueel verder bewerken. Aangemaakte 

gips wordt eerst warm door de chemische reactie met het water, na het 

uitharden voelt het koud aan door de verdamping van het restwater.  

Als de gips niet meer koud aanvoelt is het volledig uitgehard en droog. 

Snijden en schaven in gips kan al als de gips nog niet volledig droog is,  

maar raspen en schuren moet je pas doen als de gips volledig droog, 

dit duurt een paar dagen. Als het gips nog vochtig is, zal je rasp of 

schuurpapier direct vollopen en niet meer werken.  

Draag een stofmasker bij schuren!
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Gietmassa

Je kunt gieten met verschillende materialen.

Gips

Gips is het goedkoopste, en geeft een mooi wit 

resultaat dat je naar behoefte kunt schilderen of 

voor het gieten met een pigment kleuren. Het 

mooiste resultaat krijg je met speciale gietgips 

of porceleingips, dat extra hard wordt.

Gips heeft ook als voordeel dat er geen 

chemische dampen vrijkomen, alleen even 

oppassen met ronddwarrelend gipspoeder. 

Draag een maskertje als het veel stuift.

Acrylhars

Alternatief voor gips is acryl hars, verwerkt 

vrijwel hetzelfde als gips, maar is na uitharding 

en een coating met acryl sealer ook heel goed 

buiten toepasbaar.

Polyurethaan

Je kunt ook gieten met polyurethaan (PU), een 

twee-componenten materiaal dat snel uithardt 

tot een stevige kunststof Is in naturel uitvoering 

bijna wit, maar vergeelt naar verloop van tijd. Je 

kunt PU inkleuren met speciale pigmenten die je 

door een van de componenten mengt. Gebruik 

niet te veel, want dat kan ervoor zorgen dat de 

PU gaat schuimen.

Epoxy en polyester

Nog wat chemischer wordt het als je epoxy 

of polyester gaat gieten. Door de grote 

hoeveelheid chemische dampen die hierbij 

vrijkomen willen we dit niet adviseren, 

tenzij het niet anders kan. Je werkt dan 

vluchtige oplosmiddelen, waarbij het dragen 

van adembescherming en veel ventilatie 

noodzakelijk is.

Toevoegingen

Je kunt vrijwel alle gietmaterialen voorzien 

van hulpstoffen en toevoegingen om de 

eigenschappen of het uiterlijk te veranderen.

Je kunt aan polyurethaan bijvoorbeeld 

bronspoeder toevoegen om je gietwerk een 

bronzen uiterlijk te geven.

Hier is de siliconen mal van 
binnen bestoven met heel 
fijn bronspoeder, waardoor 
het gietwerkje van een heel 
dunne laag echt brons is 
voorzien.
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Beton

Een ander veel gebruikt materiaal is natuurlijk beton. Ook al zeer oud, rond 6500 v Chr 

werd al beton-achtig materiaal gebruikt door de Nabatea, een nomadisch volk in het 

huidige Jordanie. 

Het moderne beton is een mengsel van water, bindmiddel, toeslagmateriaal en 

hulpstoffen.

Het water gaat een chemische reactie aan met het cement (bindmiddel). De 

dosering van water is belangrijk; te weinig water en niet alle cement reageert, te 

veel water en je krijgt slechte kwaliteit beton. Cement is er in verschillende soorten, 

ieder met specifieke eigenschappen. Het meest bekend zijn portlandcement en 

hoogovencement.

Het toeslagmateriaal bestaat uit zand, grind,steenslag soms nog aangevuld met 

vulstof (gemalen baksteen), vliegas, silicium oxide voor de stabiliteit en beter vloei-

eigenschappen van de beton.

De verdere hulpstoffen en toevoegingen verhogen de verwerkbaarheid, versnellen 

of juist vertragen de uitharding of zorgen voor luchtiger beton. Er kunnen ook nog 

pigmenten toegevoegd worden om de kleur aan te passen.

Zoals je ziet, bestaat beton uit veel, zware componenten: beton is gemiddeld 2,4 keer 

zo zwaar als water. Een emmer beton weegt dus al gauw 25 kilo! Dit gewicht is ook in 

belangrijke mate van invloed op de constructie van je mal of bekisting, waarin je het 

beton wilt storten.

Pantheon, voorbeeld van Romeinse betonconstructie.

Door I, Jean-Christophe BENOIST, CC BY 2.5
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Beton

Als je iets in beton wilt maken, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet 

houden.

• Beton is zwaar

• Beton heeft een grote druksterkte

• Beton heeft heel weinig treksterkte

• Beton is niet per definitie waterdicht

• Beton droogt niet op, maar gaat een chemische reactie aan met het water

• Beton krimpt tijdens het uitharden, maar ook bij lagere temperaturen

Deze eigenschappen stellen eisen aan je ontwerp, je mal, aangebrachte wapening en 

de verwerking van het beton.

Omdat beton weinig flexibel is, en er al snel trekkrachten ontstaan, moet je beton 

altijd wapenen. Voor klein ‘kunst-objecten’ wil een stuk kippengaas of textiel nog 

voldoen, mits goed aangebracht. Als je iets groters maakt moet je al snel gebruik 

maken van betonijzer, waarmee je een intern skelet in elkaar zet. Het betonijzer moet 

een dikte hebben die past bij de afmetingen van je object. Het ijzer wordt gebogen 

en op maat geknipt, waarna de delen stevig met elkaar verbonden worden met 

ijzerdraad of door middel van lassen. Betonijzer moet overal door een redelijke laag 

beton bedekt worden, anders breekt het uit of gaat het roesten, waardoor je object, 

langzaam maar zeker uiteen zal vallen. 

Door de wapening in het beton, zullen de trekkrachten 
worden opgevangen, en breekt het niet.
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Beton

Er bestaan ook betonmengsels met staalvezels of kunststofvezels die ervoor moeten 

zorgen dat het beton van zichzelf een grote treksterkte heeft. Dit type beton wordt 

veel gebruikt voor bijvoorbeeld industrievloeren.

Beton met kunststofvezels (aramide) wordt ook wel gebruikt voor organisch 

gevormde betonnen meubelen. Ze worden dan meestal op of in een mal gespoten en 

handmatig afgewerkt.

Als je beton niet gaat spuiten, hier is speciale apparatuur voor nodig, kun je het 

storten in een mal of aanbrengen met een spaan op een (metalen) frame of geraamte 

van betonijzer en gaas of weefsel. Tijdens het uitharden is het glad te strijken en na 

uitharding kun je het schuren. Bij bewerken van uitgeharde beton komen al snel veel 

stof en rondvliegende scherpe splinters voor. Draag altijd voldoende bescherming als 

je beton gaat bewerken.

Voor het gieten van beton heb je een mal of bekisting nodig.  

De mal moet: 

• waterbestendig zijn

• waterdicht zijn

• het gewicht van het beton zonder vervormen kunnen dragen 

• liefst uitneembaar zijn

• lossend zijn

Stoel van gespoten beton tegen een gladde mal, de buitenzijde is ruw gelaten.

Bij werken met cement of beton komen veel 

stof en scherpe korrels vrij, draag altijd afdoende 

bescherming!
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Beton

Je kunt verschillende soorten bekisting maken; voor eenmalig gebruik, herbruikbaar,  

of verloren bekisting, die achterblijft in je betonnen object.

Voor ontwerpen met voornamelijk vlakke oppervlakken gebruik je het best betonplex 

gebruiken. Betonplex is watervast plaatmateriaal voorzien van een speciale 

afwerklaag. Deze afwerklaag vormt een waterdichte en harde afwerking (film) 

waardoor de plaat aan de voor en achterzijde geen nabehandeling nodig heeft. De 

platen worden gemaakt van multiplex. In een bekisting van betonplex kun je met hout 

of PS-schuim vormen of uitsparingen aanbrengen.

Zet de bekisting met schroeven of klemmen in elkaar, zodat je hem makkelijk kunt 

verwijderen en hergebruiken. Voorboren en netjes schroeven geeft het beste 

resultaat.

Om ervoor te zorgen dat de bekisting waterdicht is, kun je de naden dichtsmeren met 

was, hotmelt (lijmpistool) of acrylaatkit afdichten. 

Je kunt je bekisting ook maken van PS-schuim platen, dit is eenvoudig te verwerken. 

Let wel op de dikte. Als je er beton in giet moet het wel heel blijven natuurlijk. Je kunt 

de bovenranden verstevigen met hout en koppellatten.

Als je bekisting klaar is behandel je alle oppervlakken die met beton in aanraking 

komen met een lossingsmiddel zoals (meubel)was of vaseline. Het is niet noodzakelijk 

betonplex in te smeren; die is zo glad dat beton er niet aan hecht.

Hier zie je dat met koppellatten de bekisting 
stabiel gehouden wordt.
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Beton maken

Cementsoort

Welke soorten cement gebruikt kunnen 

worden voor welke doeleinden is af te lezen in 

onderstaande tabel.

Hoogovencement vs Portlandcement

Voor toepassingen waarbij geen bijzondere 

eisen aan het beton worden gesteld, zijn zowel 

portlandcement als hoogovencement geschikt.

Portlandcement is zeer geschikt voor een 

snellere verharding.

Hoogovencement wordt ook gebruikt in 

constructies waaraan wel bijzondere eisen 

worden gesteld, zoals mestsilo’s of constructies 

aan zee. Hoogovencement is beter bestand 

tegen aantasting door sulfaten die voorkomen 

in zeewater, afvalwater en mest.

Deze cementsoorten kunnen ook met elkaar 

worden gemengd.

Kleur

Hoogovencement geeft een lichtere kleur beton 

dan portlandcement. Direct na ontkisten is 

hoogovencement felblauw, portlandcement is 

grijs. 

Toeslagmateriaal

Voor eenvoudig betonwerk wordt verder 

betonzand gebruikt en grind 4/16 en/of 

4/32. Dit is grind met respectievelijk een 

korrelgrootte van 4 tot 16 mm of 4 tot 32 mm. 

Als aanmaakwater wordt leidingwater gebruikt.

Samenstelling van de betonspecie

Voor de samenstelling van betonspecie kan 

gebruik worden gemaakt van het zogenoemde

1-2-3-beton.

Samenstelling betonspecie in volu me  delen voor 

eenvoudige betontoepassingen:

1 deel cement, 2 delen zand en 3 delen grind.

Hoeveelheden

Hoeveel heb je nodig voor 1 m³ beton?

Mengverhouding 1-2-3 beton

Cement 325 kg = 13 zakken (25kg)

Zand 660 kg = 0,5 m3

Grind 1300 kg = 0,75 m3

Water 160 kg = 0,160 m3

Gebruik bij kleine hoeveelheden een kant-en-

klaar product zoals Beamix.

Mengen van de betonspecie

Het is belangrijk de betonspecie goed te 

mengen, zodat een homogene massa ontstaat 

zonder klonten. Hiervoor kan het beste een 

vrijeval betonmenger worden gebruikt.

Mengvolgorde

Eerst moeten het grind en het zand droog 

worden gemengd. Vervolgens voegt men hier 

het cement aan toe en tot slot water. Als er te 

veel water wordt toegevoegd, neemt de sterkte 

van het beton af.

Bron: http://www.cementenbeton.nl/
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Probeer eens wat uit...

Naast deze bekende gietmethoden, kun je natuurlijk ook gaan experimenteren met 

andere materialen voor je mal of om mee te gieten.

Mallen

• Je kunt een kleine mal maken door je origineel in een plak plasticine te drukken.

• Als je een plat voorwerp bedekt met een laag hotmelt uit een lijmpistool krijg je na 

afkoeling een heel bruikbare mal

• Een aantal dunne lagen houtlijm voldoen ook als herbruikbare mal

• Je kunt een stuk textiel, of grof weefsel gebruiken om mortel of gips op te 

pleisteren

• Dit kun je ook doe op een plastic (skippy-)bal

• Vochtig zand is ook bruikbaar als mal

• In plaats van gietsiliconen kun je ook eens proberen met goedkope siliconenkit uit 

de bouwmarkt een mal te maken

Gietmateriaal

• Diezelfde siliconenkit kun je ook gebruiken om een mal te vullen

• Je kunt veel gietmaterialen nog wat extra vulstoffen meegeven zoals zaagsel, gruis, 

glaspoeder, zand, glitter... probeer altijd eerst een klein beetje

• Met snel hardende gietmaterialen kun je ook hol gieten, door je mal tijdens het 

uitharden rond te draaien, zodat overal gietmassa komt

Voor een uitgebreide tutorial kun je ook eens kijken naar: 

 https://www.instructables.com/lesson/Introducti-

on-to-Mold-Making-Casting/

Een printbare pdf vind je hier:

https://drive.google.com/drive/folders/1auWZ95HcE8-yQ_

PHw706VoGuvJ7Xbryd?usp=sharing
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Veiligheid

Gieten op zich is nauwelijks gevaarlijk. Er zijn echter wel een aantal punten waar je 

rekening mee moet houden.

• Bijna alle materialen die je gebruikt voor het maken van mallen en het gieten zijn 

niet echt goed voor je huid. Sommige materiaal zoals cement, drogen je huid erg 

uit. Andere materialen, zoals siliconen, secondelijm en epoxy zijn nauwelijks van 

je handen te verwijden. Weer andere materialen zijn giftig en kunnen via de huid 

opgenomen worden. Draag dus goede (wegwerp) handschoentjes. Gips kun je met 

blote handen verwerken. Was wel vaak grondig je handen, en droog ze zorgvuldig.

• Veel materialen die je moet mengen bestaan uit minsten één droge component die 

kan gaan stuiven, draag in dat geval een geschikt stofmasker. Je wilt dat spul niet 

diep in je longen krijgen.

• Epoxy, polyester, polyurethaan, siliconen... allemaal materialen die mooi uitharden 

als ze goed aangemaakt zijn, maar de losse componenten blijven indien ongemengd 

vaak kleverig en zijn moeilijk te verwijderen. Bedek je werkplek altijd met een stuk 

plasticfolie, en draag handschoentjes, en oude kleding of een schort.

• Polyester, waar we liever niet mee werken, heeft tijdens de verwerking intensieve 

ventilatie nodig. De  dampen zijn giftig en explosief/brandbaar. Als je er serieus 

mee aan de slag gaat is een volle/half gelaats masker met de juiste filters geen 

overbodige luxe. Dit is meteen de reden dat wij er niet mee werken.

Handschoentje

Gelaatsmasker met  
verwisselbare filters

Stofmasker FFP2

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

zijn in de Mekano zeer beperkt 

aanwezig, het beste breng je je eigen 

handschoentjes en stofmaskers mee.

E D U C A T I O N A L 

D E P A R T M E N T

24
/0

8/
20



Do’s & Don’ts

Veel gemaakt fouten

• veiligheidsbril in het haar

• bekisting of mal lekt

• luchtbellen in je gietwerk 

 

• missende details in de uiteinden van gietwerk

• barsten in gips of beton

• zwak gietwerk gips of beton 

• wapening zichtbaar

• kleurverschillen

• krijg gietwerk of origineel niet uit de mal 

• kunsthars hardt niet uit 

• verstopte afvoer 

Hoe wel

• veiligheidsbril op je neus

• dicht alle naden af met was, hotmelt of kit

• meng je gietmassa rustig, zodat je lucht in je mengsel slaat, giet met een 

dunne straal vanaf enige hoogte, klop tegen je mal om luchtbellen te 

verdrijven

• zorg voor voldoende ontluchtings kanaaltjes in je mal

• laat je gietwerk rustig uitharden en drogen, zorg voor enige wapening

• gebruik niet tevel water; je kunt aangemaakt gips of beton  

niet verdunnen!

• zorg voor een voldoende dikke deklaag

• beter mengen

• zorg dat je mal lossend is, en breng een losmiddel (vaseline, was, spray) 

aan in je mal

• zorg voor schoon materiaal en neem de juiste mengverhouding; gebruik 

een maatbeker of goede electronische weegschaal

• spoel geen resten door de afvoer. Gips, cement, silconen, PU... harden 

allemaal uit, ook in water. Een afvoer zit dus zomaar dicht.
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Opdracht gieten

Zoek een klein voorwerp, maximaal 10x10x10 cm, dat je kunt afgieten. Let op dat het 

niet te ingewikkeld is, anders wordt je mal ook complex.

Bedenk een plan, hoe je dit zou kunnen afgieten. Leg dit voor aan je docent of de 

medewerker in de Mekano.

Maak een ‘bekisting’voor je mal. Dit kan echt een kistje zijn, maar een (zelfgemaakt) 

kartonnen doosje, een leeg ijsbakje of een stuk pvc buis kan ook voldoen.

Giet de mal in het gekozen materiaal. Na uitharding haal je je origneel eruit en contro-

leer je de mal. Eventueel bijwerken. 

Nu kun je gaaan gieten. Bespreek probleempjes met de medewerker vóórdat het 

problemen worden. Denk er om dat veel gietmaterialen niet goedkoop zijn en ga er 

economisch mee om: maak een compacte bekisting, kijk of je hol kunt gieten, zorg dat 

een extra mal hebt waar je bijvoorbeeld een rest siliconen of PU in kunt gieten.

Werk schoon en zorgvuldig, gieten kan snel een knoeiboel worden.

Als je klaar bent ruim je alles weer schoon op.
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