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Duurzame kaaimuren  
CEM III/B HSR: essentieel voor
uitbreiding Haven Zeebrugge

Hoogovencement met een gehalte van meer dan 65 % slak is perfect bestand tegen het zeewater.

Foto: Inter-Beton
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Druk, druk, druk
Via de kaaimuren van de zeehaven worden 

schepen gelost en geladen. Die muren 

moeten tegen tal van krachten bestand zijn: 

de grond achter de muur oefent druk uit, 

en er is de waterdruk van zowel het dok- als 

het grondwater.  

Ook de kade zelf vormt een belasting: het 

gewicht van opeengestapelde containers, 

verkeer, kraanlasten, … De kaaimuren 

vormen dus grote ondergrondse construc-

ties die voldoende stabiel moeten zijn om te 

weerstaan aan grote lasten.

Om klaar te zijn voor de nieuwste generatie containerschepen moet 

de haven van Zeebrugge uitbreiden. Dit betekent enerzijds werken aan 

de Albertkaai en anderzijds aan de containerterminal CHZ. kaaimuren 

worden verdiept en uitgebouwd. En daar komt CEM III/B HSR-cement 

aan te pas. Want dat is bestand tegen zeewater.

Albertkaai: 262 m kaaimuur
Aan de Albertkaai wordt het laatste deel 

van de zuidelijke kaaimuur gebouwd. Die 

heeft een lengte van 262 meter. Daarbij 

wordt er ook een kraanbalk van 386 meter 

lang gebouwd, aan de landzijde van het 

Albert II-dok in de westelijke voorhaven.

CHZ-kaai: versteviging over 1.000 m 

Van midden november 2011 tot januari 

2014 zijn er verdiepings- en renovatie-

werken aan de 1.000 meter lange kaai-

muur van de containerterminal Container 

Handling Zeebrugge (CHZ). Deze werken 

zijn belangrijk voor de groei van de haven. 

Containerschepen met een diepgang van 

15 meter en meer zijn dagelijkse kost in de 

kusthaven. De verdiepings-en renovatie-

werken zijn cruciaal om de huidige schepen 

van 10.000 tot 14.500 TEU nog efficiënter 

te behandelden. Ze zijn ook noodzakelijk 

met het oog op de nieuwste generatie 

containerschepen – 18.000 TEU-carriers 

die rederijen sinds 2013 inzetten op de 

handelsroute Europa-Azië.

De diepte wordt over een lengte van 600 

meter van de huidige 14,5 naar 16 meter 

gebaggerd. Om dit te doen, moet de kaai 

zowel boven als onder water verstevigd 

worden. Daarnaast wordt de infrastructuur 

aan en op de kaai vernieuwd (o.a. nieuwe 

fenders en bolders).

lees verder ->



Over de resterende lengte van 400 m, hier 

al 16m diep, krijgt de kaai een bodembe-

scherming en nieuwe fenders. De werken 

worden gefaseerd uitgevoerd. Zo onder-

vindt de commerciële activiteit van CHZ, 

vooral laden en lossen van Azië-schepen, 

nergens hinder.

Waarom CEM III/B HSR?
Dankzij CEM III/B HSR kunnen de kaaimu-

ren tegen een stootje. Tegen het zeewater, 

bijvoorbeeld. Dat bevat veel opgeloste 

zouten, zoals alkalichloriden en sulfaten. De 

agressie van het zee-water wordt nog ver-

sterkt door de erosie van golven en zand, 

vries- en dooicycli, kristallisatie-uitzetting 

van de zouten in de zones van het getijde-

verschil, …

CEM III/B- en CEM/III/C-cement met een 

slakgehalte van meer dan 65 % biedt vol-

gens de Europese norm efficiënt weerstand 

tegen sulfaten − dankzij de dichtheid van 

de hydraten die gevormd worden tijdens de 

hydratatie. Zo wordt de doorlatendheid van 

de cementpasta beperkt, net zoals het kalk- 

en tricalciumaluminaatgehalte. 

Maak die rechterhoek zichtbaar
Bij een bocht naar rechts moet een chauf-

feur heel wat in de gaten houden: het ver-

keer vóór hem en het verkeer dat van links 

komt. Ook wanneer hij manoeuvreert op 

de bouwplaats heeft hij onvoldoende zicht 

op de dodehoekspiegel aan de rechter-

kant. Belangrijk dus dat die rechterhoek 

zichtbaar wordt.

90 % minder risico
Camera’s verminderen het risico op onge-

vallen met liefst 90 %. Het camera-initia-

tief past helemaal in de beleidsvisie van de 

HeidelbergCement Group om maatschap-

pelijk verantwoord te ondernemen. Wij 

nemen onze maatschappelijke rol ten volle 

op: de veiligheid van onze chauffeurs, 

onze medewerkers en de andere wegge-

bruikers op de baan en de bouwplaats is 

voor ons een topprioriteit.

3 camera’s
Eind juni 2013 zullen al onze vrachtwagens 

uitgerust zijn met een 3-camerasysteem. 

Eén camera komt rechts vooraan, om de 

dode hoek te verkleinen. Twee andere 

camera’s verhogen de zichtbaarheid aan 

de linkerzijkant van de vrachtwagen en bij 

het achteruitrijden. Hierdoor vergroot de 

veiligheid aanzienlijk, zowel voor wegge-

bruikers als voor onze medewerkers. 
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Camera’s helpen vrachtwagens veiliger door het verkeer

CBR & Inter-Beton 
leveren …

• 36.000 m3 beton (inclusief de diepwanden)  

 voor het Albert II-dok,

 met CEM III/B 42.5 N LH HSR.

 Deze werken zijn zo goed als uitgevoerd:

 er komt nog 1.000 m3 bij voor de

 kraanbalk in 2013.

• 35.000 m3 beton, met HSR-cement,

 voor de CHZ-kaai. 11.800 m3 werd al   

 geleverd in 2012. Het project loopt over

 3 fasen, vermoedelijk tot half 2014.

Technische fiche
• Opdrachtgever

 Vlaamse Overheid, afdeling Maritieme Toegang 

• Aannemer Albertkaai 

 Antwerpse Bouwwerken 

 Herbosch Kiere – Besix 

• Aannemer CHZ

 Besix – Depret 

• Cement • Beton

 CBR Inter-Beton Zeebrugge

vervolg van pagina 1

De zowat 600 vrachtwagens van Heidel-

bergCement Benelux worden tegen eind 

juni uitgerust met het 3-camerasysteem.

75 % van de ongevallen met vrachtwagens gebeurt omdat de 

chauffeur onvoldoende zicht heeft op de rechtervoorkant. Veiligheid 

staat bovenaan op de prioriteitenlijst van CBR. Daarom voorzien wij  

al onze vrachtwagens met een 3-camerasysteem.

Foto : Carvision

Foto: Inter-Beton



Renoveren met respect
De stad Oostende schreef een wedstrijd uit 

om het monumentale postgebouw om te 

vormen tot een bruisend cultuurhuis. 

Het collectief B-Architecten haalde de op-

dracht binnen. Uitgangspunt: een nieuwe 

bestemming geven ‘door zo weinig moge-

lijk te doen’, met respect voor de originele 

architectuur van Gaston Eysselinck. Het 

nieuwe gedeelte moest complementair zijn 

met het oude.

Openluchttheater tussen
oud en nieuw
B-Architecten ontwierp tussen de oude en 

nieuwe volumes een binnenplaats met een 

openluchttheater. Transparante loopbrug-

gen, de zogenaamde ‘tubes’, rijgen oud en 

nieuw aan elkaar. Het openluchttheater is 

een ontmoetingsruimte en vormt de spil 

tussen de verschillende tentoonstellings-

ruimtes, de productie- en repetitielokalen 

en de kantoren.

Wit cement activeert
Voor het openluchttheater en de daarop 

aansluitende gevel werd wit-cementbeton 

gebruikt. Vanwaar deze keuze?

B-Architecten: ‘Zo sluiten het amfithea-

ter en de gevel perfect aan op elkaar. De 

nieuwe ingreep die je als een T kunt zien, 

past zich op nagenoeg natuurlijke wijze 

in het bestaande U-vormige postgebouw 

in. Op die manier respecteren we het 

oorspronkelijke monument. Maar dat is 

niet de enige reden om voor wit cement te 

kiezen. Veel heeft met kleur en lichtreflec-

tie te maken: lichte materialen reflecteren 

het zo unieke ‘zee-licht’ uitstekend en 

activeren de gesloten binnenruimte. Deze 

ingrijpende maar subtiele toevoegingen 

voorkomen dat dit een donkere put zou 

worden.’

Degelijk met prefab
B-Architecten: ‘De samenstelling van het 

beton was essentieel. Samen met de fabri-

kant BWK Sierbeton hebben we intensief 

gezocht naar de ‘juiste’ kleur. Die kleur 

moest passen bij het licht aan de kust en 

bij de andere materialen – baksteen en 

natuursteen. Daarnaast liet prefab toe 

om te spelen met de textuur: die is licht 

uitgewassen en heeft een iets grovere 

korrel. Door te kiezen voor prefab kon de 

ideale afwerkingskwaliteit gegarandeerd 

worden.’

En over 100 jaar …
De keuze voor beton was ook een duur-

zame keuze. B-Architecten: ‘Over 100 

jaar moet de binnenplaats van CC De 

Grote Post er nog altijd even mooi en de-

gelijk uitzien. Prefabbeton is hiervoor een 

goede keuze. De drie toegepaste materi-

alen in de binnenruimte hebben trouwens 

dezelfde esthetische duurzaamheidseigen-

schappen. En ten slotte: renoveren gaat 

gemakkelijker met beton dan met andere 

plaatmaterialen.’ 

Het postgebouw van de Belgische kuststad Oostende, een monument 

van het naoorlogse laat-modernisme, stond jarenlang te verkommeren. 

Daar kwam vorig jaar verandering in. B-Architecten transformeerde 

‘De Grote Post’ tot een cultuurcentrum met een indrukwekkend 

openluchttheater. Wit-cementbeton integreert zich perfect in dit 

amfitheater. Vanwaar de keuze voor dit materiaal?

In zee met wit cement
‘De Grote Post’ in Oostende
transformeert in cultuurtempelW
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ISO 14001:
responsible sourcing
Beter voor het milieu,  
beter voor uw resultaten
Grondstoffen winnen en transporteren, bouw-

materialen produceren: het heeft een grote 

impact op het leefmilieu. Hoe kunnen klanten, 

opdrachtgevers en leveranciers er zeker van zijn 

dat een producent rekening houdt met het milieu? 

Als hij een milieuzorgsysteem kan voorleggen én 

een ISO 14001-certificaat, de basis van ‘responsible 

sourcing’. Zo’n milieuzorgsysteem, wat houdt dat 

precies in? 

Milieu minder belast
Een milieuzorgsysteem is nodig om de belasting van het milieu te 

beheersen en waar mogelijk te vermijden. Het is een geheel van 

beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen. 

Dankzij haar milieuzorgsysteem kan een onderneming

• de milieuaspecten beheersen door duidelijke interne afspraken

• de wetgeving en vergunningen opvolgen en respecteren

• milieuzorg introduceren in heel de organisatie

• milieuprestaties cijfermatig in kaart brengen

Prestaties voortdurend verbeteren
Waarom kiest een onderneming voor ISO 14001?

• Ze krijgt een goed inzicht in de eigen milieuprestaties.

• Ze kan haar milieudoelstellingen heel concreet maken.

• Ze kan haar milieuprestaties voortdurend verbeteren.

Voor de beoordeling van bouwwerken
De ISO 14001-certificering is ook belangrijk met het oog op 

milieubeoordelingssystemen voor bouwwerken, zoals Breeam 

en Dubocalc. En er is meer: zorgen voor het milieu levert directe 

economische voordelen op. Omdat een onderneming minder

materiaal nodig heeft, minder energie verbruikt en de

afvalstroom vermindert, leidt milieuzorg ook tot een hoger

economisch rendement. 

- ISO 14001-certificaat voor milieuzorgsystemen
- ISO 9001-certificaat voor kwaliteitssystemen
- OHSAS 18001-certificaat voor veiligheidssystemen

Wat doet CBR op dit vlak?
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Het amfitheater en de gevel sluiten perfect 

aan op elkaar dankzij het wit-cementbeton.

Foto: Christophe van Couteren
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Sinds de oprichting in 1923 is  
Ets. Ronveaux blijven groeien. 
Waar ligt de kracht van Ronveaux?
Françoise Belfroid, CEO Ets. Ronveaux: 

‘In onze mensen: de passie van onze 

ingenieurs voor hun vak, het métier van 

onze techniekers en de ambitie van onze 

arbeiders om goed werk te leveren. In een 

familiaal bedrijf als het onze laten we aan 

iedereen voelen dat wij hen nodig hebben. 

Zo moedig je mensen aan.’

Ronveaux heeft meerdere 
uitvindingen op z’n naam staan. 
Is er vandaag nog ruimte voor 
innovatie?
Françoise Belfroid: ‘Natuurlijk! We heb-

ben net de S-paal en de super-S-paal ont-

wikkeld. Deze masten in voorgespannen 

beton zijn respectievelijk 32 en 46 meter 

hoog. Ze zijn bestemd voor het netwerk 

van Elia – om elektriciteit te transporteren 

die gerecupereerd wordt van windmo-

lens, zonnepanelen en biomassa.’ ‘De 

uitdaging was om deze sterke masten te 

maken voor zware bekabeling en met een 

hoge bestandheid tegen torsie. Na uitge-

breide studies hebben we de S ontwikkeld 

en eind 2012 op de markt gebracht. De 

super-S wordt momenteel nog getest.’

Hoe belangrijk is export voor 
Ronveaux in 2013?
Françoise Belfroid: ‘Wij produceren geen 

standaardproducten – en bovendien 

uiterst zware producten. Die zijn niet 

echt geschikt om uit te voeren. Daarom 

beperken we ons tot Frankrijk (Parijs, 

Metz), Luxemburg en een klein deel van 

Duitsland.’

‘Maar onze knowhow, die voeren we wél 

uit. In 1998 hebben we een contract af-

gesloten met Vinaconex, een Vietnamees 

bedrijf, voor de productie van voorge-

spannen beton. In 2000 startte een fa-

briek op bij Hanoi, later nog twee andere 

bij Ho Chi Minstad. Onze ingenieurs heb-

ben daar het studiebureau opgezet, en 

we hebben lokale mensen opgeleid voor 

het labo, de studiebureaus, en productie 

en ontwerp – hier bij ons.’

Hoe integreert Ronveaux duur-
zaam bouwen en ondernemen in 
zijn beleid?
Françoise Belfroid: ‘Duurzaamheid speelt 

bij ons in het productieproces en in het 

product zelf. Door wijzigingen aan te 

brengen aan onze installaties hebben we 

het energieverbruik in ons proces met 

30 % verminderd in twee jaar tijd. Op 

productniveau gebruiken we zelfverdich-

tend beton om palen en tegels te maken. 

We moeten het beton niet meer vibreren, 

waardoor het comfortabel werken wordt 

– zonder lawaai – en waardoor onze 

uitrusting langer meegaat.’ ‘We geven 

ook voorrang aan lokale grondstoffen. Zo 

doen we momenteel onderzoek op hoge-

sterktebeton met lokale aggregaten.’

Wat zou u vandaag adviseren aan 
jonge ondernemers?
Françoise Belfroid: ‘Laat je niet tegenhou-

den om ervoor te gaan. Omring je goed 

en durf te luisteren. Als jonge ondernemer 

kun je altijd een beroep doen op netwer-

ken, zoals “Réseau Entreprendre”

www.reseau-entreprendre.org. Ze helpen 

je, ze begeleiden je. Want wie kan er nu 

beter een jonge ondernemer begeleiden 

dan een bedrijfsleider?’ 

Ja, het is crisis. En nee, we weten niet wanneer die ten einde zal 

zijn. Wat we wél weten, is dat het loont om te blijven investeren. 

Dat bewijst Ronveaux, met 450 medewerkers een begrip in de 

bouwwereld. ‘Prestaties zitten ons in het bloed’, luidt het in Ciney. 

Dus blijft Ronveaux investeren. En presteren.

’Laat je niet tegenhouden’
Ronveaux: investeren in crisistijden loont

Françoise Belfroid is CEO van de groep Ronveaux. 
Daarnaast is ze ook lid van het Directiecomité van 
het Verbond van Vlaamse Ondernemingen en lid 
van de Raad van Bestuur van Business & Society 
Belgium.

• Bouw: concept, studie, industrialisatie in de  

fabriek, transport en montage van bouw-

elementen, bruggen en windmolens in 

voorgespannen beton, …

• Elektriciteit: aanleg van leidingen, concepten 

voor krachtcentrales en automatisaties, 

toegangscontrole, installatie, onderhoud en/of 

exploitatie van leidingen voor teledistributie en 

voor telecommunicatienetwerken, …

•  Renovatie: renovatie en reiniging van gevels, 

historische monumenten, betonherstellingen, …

De drie domeinen 
van Ronveaux

Foto: Ronveaux



CBR is
Top Employer 
2013!
CBR heeft zopas de officiële certificatie 

Top Employer 2013 behaald. Dat label 

beoordeelt de kwaliteit van de arbeids-

omstandigheden en van de HR-processen 

van een onderneming.

Top Employer kijkt verder dan de primaire 

en secundaire arbeidsvoorwaarden: en 

heeft ook oog voor de opleidings- en

carrièremogelijkheden en voor de

bedrijfscultuur. Deze erkenning is voor 

al onze medewerkers een stimulans om 

verder topwerk te blijven leveren.

Gezonde samenwerking
leidt tot BIA Clear:
luchtzuiverende gevelsteen
Een bouwsteen die schadelijke stoffen uit de lucht haalt? Dat is BIA Clear, een 

innovatieve bouwsteen, samengesteld op basis van TioCem®, cement dat de 

lucht zuivert. Het geheim zit ‘m in de titaandioxide in het TioCem®-cement:

dat gedraagt zich als een fotokatalysator. Het afbraakproces van stikstofdioxide 

wordt geactiveerd door licht in de vorm van UV-stralen en vindt plaats aan de 

oppervlaktelaag van de gevelsteen.

BIA Clear-gevelstenen zijn toe te 

passen zoals gewone gevelstenen. 

Ze werden samengesteld in

samenwerking met CBR/ENCI. 

John Giltjes, marketing manager 

BIA: ‘In onze samenwerking draait 

het niet alleen om techniek en 

kennisuitwisseling. Met ENCI/CBR

staan we ook sterk in het

vermarkten van het product.’ 

Hoezeer waardeert u onze producten? Wat denkt u over onze dienstverlening?  

Daaraan hecht HeidelbergCement Benelux veel belang. Daarom houdt CBR in juni 

2013 voor de vierde keer een klantentevredenheidsenquête. Vanzelfsprekend gaan wij 

daarna aan de slag met uw mening. Op basis van de ingestuurde antwoorden maakt 

CBR analyses die uitmonden in een lijst van acties voor verbeteringen. Wij houden u 

uiteraard op de hoogte.

Digitale
klanten-
enquête

CBR
DIEnST ADMInISTRATIE 
VERkOOP 
BRuSSEL
Tel.: 02 678 34 56
Fax: 02 678 34 60
www.cbr.be
E-mail: cbr-sales-admin@cbr.be

Bestellingen cement Gent
DISPATCH GEnT
Tel.: 0800 17 712 (B)
Tel.: 0800 0220 380 (NL)
Tel.: 0800 91 68 88 (F)
Tel.: + 32 (0)9 326 75 56
Fax: + 32 (0)9 342 00 51
E-mail: dispatch.gent@cbr.be

Bestellingen cement Harmignies
DISPATCH HARMIGnIES
Tel : 0800 177 14 (B)
Tel : 0800 022 7002 (NL)
Tel : +32 (0)65 324 737 (andere)
Fax: +32 (0)65 586 979
E-mail: dispatch.harmignies@cbr.be 

Dispatch
Lixhe

Expeditie
Lixhe

Dispatch
Gent 

Expeditie
Gent

Dispatch
Harmignies 

Expeditie
Harmignies 

Normale openingstijden   10.00 – 18.00   06.00 – 21.00   08.00 – 18.00   04.45 – 20.45  08.15-17.00  05.15 – 16.30  

Pasen Maandag 1 april gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Feest van de Arbeid Woensdag 1 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

O.L.H. Hemelvaart Donderdag 9 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Vrijdag 10 mei open open open open open open

Pinksteren Maandag 20 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Openingsuren

Bestellingen cement Lixhe
DISPATCH LIxHE
Tel.: 0800 17 710  (B)
Tel.: + 32 (0)4 379 93 55
Fax:+ 32 (0)4 379 94 44
E-mail: dispatch.lixhe@cbr.be
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Vanaf dinsdag 2 april 2013 zullen onze diensten Bestellingen en Expeditie in de fabriek van CBR Harmignies geopend zijn tijdens de hieronder vermelde uren. 
Bestellingen: 8.15 – 17.00 uur - Expeditie : 5.15 – 16.30 uur (afsluiten lading voor 17.00 uur)


