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Bijlage 2: Monolitisch afgewerkt spuitbeton  
 
In Nederland bestaat voor het maken van skatevoorzieningen onvoldoende 
ervaring met in het werk storten van beton. Dit komt door een combinatie van 
gebrek aan kennis, een effectieve marktbewerking van leveranciers van 
modulaire speeltoestellen en onvoldoende ambitie om een professionele en 
unieke skatevoorziening te realiseren.  
 
De Europese verkenning van professionele skateparks toont aan dat 
hoogwaardige skatevoorzieningen een gemiddelde vierkante meterprijs van 
circa € 400,- hebben. Deze vierkante meterprijs is het resultaat van de 
verdeling van het totaalbudget (inclusief fundering, lichten, 
groenvoorzieningen en alle overige kostenposten) over het totale aantal 
vierkante meters. Voor alle berekeningen in het plan van een 
‘Urbansportszone’ is gebruik gemaakt van een gemiddelde vierkante 
meterprijs van € 450,- /m2 waarvoor het skatepark ‘turnkey’ wordt opgeleverd. 
Voor een professioneel skatelandschap is de design & construct methode de 
enige denkbare optie.  
 
Werken met monolitisch afgewerkt spuitbeton kent vijf hoofdfasen: 
 

1 Graaf- en grondwerk 
2  Bekisting maken & vlechtwerk  
3 Spuitbeton aanbrengen 
4 Afsmeren beton 
5 Detaillering aanbrengen 
 

 

 
De bouw van het ‘design & construct’ project in Brixlegg, Oostenrijk (2001) 
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Voorafgaand aan de bouw van de 
skatevoorziening wordt met een 
sonderingsrapport vastgesteld op 
welke diepte het grondwater zich 
bevindt. Het precieze niveau van het 
grondwater is maatvoerend voor de 
hoeveelheid grond die wordt 
afgegraven en de hoeveelheid die 
boven maaiveld wordt aangebracht 
om de gewenste hoogten te bereiken. 
 
Conform de hoofdlijnen van het 
conceptontwerp wordt het terrein met 
kleine graafmachines uitgegraven 
waarna een grondplaat wordt 
aangebracht. Deze grondplaat bestaat 
uit twee lagen; een laag van 0-8 mm 
zand van circa 20 centimeter dik 
waarin ook de buizen voor afvoer van 
regenwater worden aangelegd. Hier 
bovenop wordt een laag van 0-45 
zand van circa 50 centimeter dik 
gestort.  
 
Volgende stap betreft het aanbrengen 
van de houten contouren en 
bekistingen en het op deze 
bekistingen vastzetten van het 
staalwerk. Dit staalwerk wordt 
horizontaal en verticaal in de juiste 
kromming met elkaar vervlochten en 
aan de bekistingen verankerd.  
 
Het staalwerk wordt van een eerste 
laag spuitbeton voorzien en kan 
afhankelijk van de 
weersomstandigheden direct als 
toplaag worden afgesmeerd of als 
onderlaag dienen waarop nog een 
laatste dunne laag ter afwerking wordt 
aangebracht. Het gladstrijken van het 
spuitbeton is precisiewerk waarvan de 
kwaliteit van het eindresultaat 
afhankelijk is. Niet alleen moet het 
spiegelglad worden afgestreken, het 
moet in exact de juiste kromming 
worden gesmeerd om kuilen of bulten 
te voorkomen.  
 

            Graaf- en grondwerk 

 
 
      Bekisting maken & vlechtwerk 

  
 
           Spuitbeton aanbrengen 

 
 
                Afsmeren beton 
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Om scheuren in het beton te voorkomen wordt het gladgesmeerde beton in 
plastic verpakt, dit zodat het niet te snel indroogt en de tijd krijgt om langzaam 
uit te harden. Wanneer het aangebrachte beton eenmaal voldoende is 
ingedroogd kan de detaillering  worden aangebracht zoals de bovenrand en 
platformen waarmee het landschap compleet wordt gemaakt. 
 
 

 Detaillering aanbrengen 
 

 
 

 

 
De hierboven omschreven methode van monolitisch afgewerkt spuitbeton is 
een arbeidsintensief en nauwkeurig proces. De kwaliteit van het eindresultaat 
kan alleen worden gegarandeerd wanneer het smeerwerk door deskundigen 
met veel ervaring wordt uitgevoerd. In Nederland is nauwelijks kennis 
aanwezig om een professioneel gesmeerd betonnen skatelandschap te 
maken, daarom is het aantrekken van buitenlandse expertise noodzakelijk. 
De bouw van de Urbansportszone moet Europees worden aanbesteed, de 
vereiste van buitenlandse expertise is daarom geen belemmering. 
 


