
hoe wit moet het zijn?  
CBR en Inter-Beton tasten grenzen van wit beton af

CBr nam de coördinatie en de research van het siAt-project voor haar rekening en leverde de basisgrondstoffen aan inter-Beton. Ook de uitvoerder EMB-Miot 

werd geconsulteerd voor de optimalisatie van het betonmengsel. 

foto: EMB Miot
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noors wit, sneeuwwit
Samen met de witte muren en plafonds 

creëert de witte betonnen vloer het effect 

van één grote ruimte. Toch wilden de 

bouwheer en Stéphane Beel Architecten 

voldoende expressie in de vloer leggen. 

Door het gepolijste wit beton moest  

nog een zweem van het brute materiaal 

schemeren.

Yves Mataigne, Product Manager bij CBR: 

‘Dat effect krijg je door granulaten te 

verwerken in wit cement. Wij onderzochten 

de verschillende ‘kalibers’ van de granula-

ten Noors wit en snow white. Wij zijn tot 

stéphane Beel Architecten ontwierpen voor siAt nv een kantoor- 

gebouw met een buitenhuid uit gepolijste aluminiumplaten. Binnen 

geeft wit de toon aan: wit beton, wit gepleisterde muren en witte  

vilten plafonds. Maar hoe wit moet dat wit precies zijn? De Belgische 

cement- en betonspecialisten CBr en inter-Beton trokken alle registers 

open om voor de vloer de juiste nuance van wit beton te vinden.

op de kilo gaan kijken hoeveel we van elke 

fractie nodig hadden. Twee jaar lang heb-

ben we stalen geproduceerd en voorgelegd 

aan architecten en bouwheer, tot we het 

gewenste esthetische resultaat bereikten.’

Eén centrale, één dag
Het SIAT-project was op meer dan één 

vlak een uitdaging.

Yves Mataigne: ‘De esthetische oplos-

sing moest uiteraard ook toepasbaar zijn. 

Want het gebroken granulaat snow white 

met een kaliber van 16/25 is moeilijk 

verpompbaar, zeker naar een tweede ver-

dieping. Er kwam heel wat research aan 

te pas om het betonmengsel te optimali-

seren en stortklaar te maken. Regelmatig 

werd ook de uitvoerder (EMB Miot) hierin 

geconsulteerd.’

‘Het witte granulaatbeton is geprodu-

ceerd in een betoncentrale die één dag 

lang alleen voor dat doel gebruikt werd. 

Die centrale werd eerst grondig gereinigd 

om contaminatie met ander beton te 

vermijden. Ook de kuipen van de beton-

mixers die het witte beton naar de werf 

brachten, werden vóór het laden schoon-

gemaakt en geïnspecteerd.’  

Yves Mataigne, product manager 

CBr zal tijdens de Concrete Day 

van 17 oktober over dit onderwerp 

een workshop geven.
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Vorst en dooi? 
Zo biedt beton weerstand

Vorst-dooicycli en dooizouten: ze hebben de voorbije, bijzonder strenge winters heel wat schade aan onze 

Belgische wegen aangericht. nochtans biedt ter plaatse gestort beton – in de meeste gevallen – weerstand 

tegen de effecten van vorst. hier volgen enkele tips waarmee u rekening kan houden tijdens het ontwerp  

en de uitvoering van kwaliteitsbeton.

Boosdoener
Water dat tot ijs bevriest, neemt door de vorst 9% in volume toe. Maar dit fenomeen 

is niet de voornaamste boosdoener. Vooral de druk door de beweging van het water in 

het beton veroorzaakt beschadiging. Hoe vermijdt u dit?

Voorzorgsmaatregelen
1. Beperk de verhouding W/C van uw 

beton. Deze parameter beïnvloedt de 

weerstand tegen scheurvorming. Als de 

verhouding W/C verlaagd wordt, dan 

vermindert de porositeit van het beton 

(en dus de hoeveelheid water die kan 

bevriezen) en neemt de mechanische 

sterkte toe. De verhouding W/C wordt 

best beperkt tot 0,55 of 0,50.

2. Gebruik vorstbestendige granulaten

3. tril het beton correct na het storten en 

bescherm het onmiddellijk daarna tegen 

uitdrogen

Bijkomende maatregelen
Wordt beton blootgesteld aan vorst 

terwijl het verzadigd is door water (zoals 

betonnen wegdekken), neem dan bijko-

mende maatregelen.

1. Beperk de verhouding W/C 

tot 0,50 of 0,45

2. Voeg een luchtbelvormer toe 

De hoeveelheid luchtbellen hangt af 

van de hoeveelheid mortel en van het 

maximumkaliber van de granulaten in de 

samenstelling.

3. Vermijd dat water op het beton blijft 

staan. Neem tijdens de ontwerp- en 

uitvoeringsfase al maatregelen: horizon-

tale of verticale helling, kantelen, water- 

afvoer, …

Wanneer gebruikt u welk beton?
Om te bepalen welk type beton u in welke 

omstandigheid gebruikt, onderscheiden de 

normen NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 

drie milieuklassen:

1. EE2: vorst, maar geen contact met regen

2. EE3: vorst en contact met regen

3. EE4: vorst en dooiproducten

 

De klasse EE4 is een speciaal geval omdat er 

twee types beton voorgeschreven kunnen 

worden:

- beton zonder luchtbellen: T (0,45)

- beton met luchtbellen: T (0,50)A voor 

niet-gewapend beton en T (0,45)A voor 

gewapend beton of spanbeton

 

Belangrijk: als de aanwezigheid van lucht-

bellen niet expliciet opgelegd wordt, dan 

moet het beton steeds zonder luchtbellen 

uitgevoerd worden. In sommige gevallen 

is het bovendien mogelijk om een water-

absorptieklasse door WAI-immersie voor  

te schrijven.  

Opnieuw een strenge winter in het 

vooruitzicht? Wapen uw beton tegen 

vorst en dooi.

Foto’s: shutterstock



Waarom lichtgewichtbeton? het antwoord van de architect
Jan Moens, architect(-expert) van Bureau Bouwtechniek: ‘Vandaag wordt er vooral 

gedacht in laagjes: om te isoleren, om waterdicht te maken, om te dragen, … 

Zo krijg je buitenmuren met 3 tot 10 lagen. Met lichtgewichtbeton heb je één laag 

van 60 cm die alle functies vervult. Die eenvoud is formidabel. Het is een heel 

goede oplossing voor toepassingen in het open veld. Door de dikte van 60 cm lijkt 

lichtgewichtbeton mij minder geschikt voor bouwconstructies in de stad.’

Bureau Bouwtechniek is, in samenwerking met architectenbureau Baukunst in  

Brussel, uitvoerend architect voor een project met lichtgewichtbeton in Spa.

Voor dragende lichtgewicht- 
constructies
Lightmix® is een lichtgewichtbeton met 

een volumieke massa tussen 800 en 

2.000 kg/m3. Als toeslagmateriaal worden 

geëxpandeerde glaskorrels gebruikt. Resul-

taat: een beton met een lage densiteit  

(± 800 kg/m³), hoge isolatiewaarde 

(lambda <0,28) en druksterke van 

9 N/mm2 − voldoende voor dragende licht-

gewicht constructies. Om tot een optimale 

betonsamenstelling te komen, deed  

Inter-Beton een beroep op de expertise van 

de Technische Universiteit in Eindhoven en 

het Betonlabo van CBR-ENCI. 

Getest en goedgekeurd
Lightmix® werd niet alleen in labo-om-

standigheden, maar ook op het terrein 

uitvoerig getest. Johan Baeten: ‘Lightmix® 

is een primeur voor België. Nieuw voor ons, 

nieuw voor de aannemer. Maar het product 

is grondig getest. De proefwand is niet te 

onderscheiden van een klassieke beton-

wand: hij heeft dezelfde oppervlaktestruc-

tuur. In Duitsland en Zwitserland wordt 

lichtgewichtbeton met geëxpandeerd glas 

trouwens al langer succesvol toegepast.’

Duurzame voordelen en tijdswinst
Johan Baeten: ‘Lightmix® brengt op ecolo-

gisch en praktisch vlak een pak voordelen 

met zich mee. Energiewinst staat voorop. 

Dat je geen isolatiemateriaal nodig hebt, 

betekent bovendien: minder transportkos-

ten, minder CO2-uitstoot, minder recyclage 

op het einde van de levensduur en tijds-

winst op de werf. 

‘Lichtgewichtbeton is ook een esthetisch 

beton, interessant voor architecten. Bij  

creatieve vormen – bijvoorbeeld onder  

helling, gebogen en bol − is het moeilijker 

om te isoleren met klassieke isolatie- 

materialen.

Vlot verwerkbaar
Johan Baeten: ‘Lightmix® is niet ver-

pompbaar: het moet met een kubel, een 

kraanbak, gestort worden. Maar bij het 

storten vloeit het beton gemakkelijk uit 

en behoudt het zijn consistentie. En ook 

daarna is het heel vlot verwerkbaar op de 

werf: de bekisting ondervindt minder druk. 

Met concrete projecten zullen we praktijk-

ervaring opdoen. Onze kwaliteitsingenieurs 

volgen de eerste storten nauwgezet op, 

met de laboranten erbij.’

uitdagingen
Johan Baeten: ‘Wat we nu al weten: het 

product brengt uitdagingen met zich mee 

voor stockage en transport. De centrale 

moet een cementsilo vrijhouden voor de 

opslag van de fijnste fractie geëxpandeerde 

glaskorrels (0/4 mm) en een aggregaten-

silo voor de grove fractie (4/8 mm). Werf 

per werf gaan we na welke betoncentrale 

het meest geschikt is om op de werf te 

leveren.’   

inter-Beton zal tijdens de Concrete Day 

van 17 oktober een workshop geven over 

dit onderwerp.

inter-Beton ontwikkelde Lightmix®, een nieuw isolerend lichtgewicht-betontype met gegarandeerde 

druksterkte. Zo speelt de betonspecialist in op de toenemende vraag naar duurzame bouwmaterialen die 

beter isoleren. Lightmix® opent nieuwe mogelijkheden voor lage-energiebouw en passiefbouw. het wordt 

in België voor het eerst toegepast in een particuliere woning in Meldert en een sportcentrum in spa. 

Johan Baeten (Director technology & Marketing, inter-Beton): ‘het kan een beton van de toekomst zijn: 

isolerend, met voldoende druksterkte én bovendien esthetische kwaliteiten.’

Duurzame primeur voor België
Inter-Beton lanceert lichtgewichtbeton 
Lightmix® met geëxpandeerd glas.
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‘Wij willen de 
pionier zijn 
van een nieuw 
betontype 
met een hoge 
isolatiewaarde 
en gewaarborgde 
druksterkte.’

Foto: CBr



speciale samenstelling
In 1990 ontwikkelde Seifert samen met 

CBR en Monumentenzorg voor het 

Gravensteen een voegmortel met wit 

Portlandkalksteencement. Omdat de 

voegen in het Gravensteen hoog en diep 

zijn, moest die samenstelling aan hoge 

eisen voldoen. Zo moest deze voegmor-

tel bijvoorbeeld volledig krimpvrij zijn. 

Inmiddels levert Seifert al 23 jaar dezelfde 

formule aan het Gentse monument, tot 

ieders tevredenheid.

Wit is altijd wit
Dean Dhaese: ‘CBR levert heel kleurvast 

wit cement: wit is altijd wit. En dat is 

heel belangrijk voor voegmortels. Wie 

vandaag bij ons 1.000 kilo bestelt en 

over een maand enkele zakken tekort-

komt, die wil dezelfde kwaliteit en kleur. 

Omdat wij wit cement van CBR gebrui-

ken, kunnen wij die garantie bieden. 

Wij hebben in Europa een uitstekende 

naam opgebouwd en dat kan alleen 

met topleveranciers zoals CBR.’   
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‘Al 45 jaar heel tevreden van CBr’
Voegmortel voor Gravensteen met wit cement van CBR

seifert, fabrikant van mortels, levert al 23 jaar lang voegmortel met wit CBr-cement voor het Gravensteen 

van Gent. Maar de samenwerking met CBr gaat al ongeveer 45 jaar terug. ‘En ik denk er niet aan met een 

andere leverancier van wit cement in zee te gaan’, zegt Dean Dhaese, bedrijfsleider van seifert. 

‘Want bij CBr krijg je altijd kwaliteit.’

• in de voegmortel voor het 
Gravensteen gebruikt seifert 
witte Portlandkalksteencement 
van CBr, CEM ii/A-LL-42,5n

• in de loop van die 23 jaar 
leverde seifert zo’n 100.000 kg 
voegmortel

Foto’s: stefaan Van hul
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Ebema mikt op maatwerk
Producent van betonnen bestratings- 
materialen investeert in de toekomst

Groeipotentieel
Bij Ebema kunnen klanten, uit de particu-

liere markt en de openbare sector, al sinds 

1946 terecht voor standaardproductie van 

bestratingsmaterialen in beton. Daarnaast 

werkt het bedrijf ook op projectbasis 

samen met architecten, designers en 

kunstenaars.

Jan Panis: ‘Daar is steeds meer vraag 

naar. Publieke en particuliere opdrachtge-

vers willen zich onderscheiden door een 

unieke vormgeving en kleur. Wij doen 

al aan productie op maat en willen hier 

in de toekomst nog meer de nadruk op 

leggen. Het is ook voor ons de manier om 

flexibel in te spelen op de markt en zo de 

toekomst te verzekeren. In tegenstelling 

tot de eenvoudige grijze bestratingspro-

ducten, met lage prijzen en een overvloed 

aan concurrenten, heeft de markt van 

beton op maat nog veel groeipotentieel.’

Colour lab
Ebema heeft een heel grote flexibiliteit 

ingebouwd. In het nieuwe concept kiest 

de klant een kleur of kleurencombinatie 

op maat en laat hij in een constructief labo 

een staal of een proefsteen maken. In het 

colour lab is er keuze uit meer dan 200 be-

staande kleuren of kan een kleur samen-

gesteld worden op basis van 200 soorten 

grondstoffen (cement, zand, granulaten 

en pigmenten). Jan Panis: ‘Daarna kunnen 

wij de nieuwe fabriek veel sneller instellen 

op de nieuwe productie dan in het oudere 

machinepark. Het rendement ligt dus ook 

een aanzienlijk stuk hoger.’  

15 miljoen euro, zoveel investeert het Limburgse bedrijf Ebema 

in een gloednieuwe fabriek op de bestaande plant in Zutendaal. 

Die nieuwe fabriek is er volledig op ingesteld om kleine series 

bestratingsproducten − straatstenen, tegels en lineaire elementen –  

op maat te maken. Ook voor kleinschalige creatieve concepten kunnen 

klanten voortaan in de nieuwe fabriek terecht. Klantgericht werken op 

maat, dat is volgens bedrijfsleider Jan Panis dé toekomst.

Officieel open
De nieuwe fabriek van Ebema opende op 

woensdag 2 oktober 2013 officieel haar 

deuren, in aanwezigheid van Vlaams 

minister-president Kris Peeters. 

Zondag 6 oktober nam Ebema deel aan 

de Open Bedrijvendag.

Foto’s: EBEMA

Creatieve en unieke betonconcepten 

worden flexibel op maat gerealiseerd 

in de nieuwe Ebema-fabriek in 

Zutendaal.
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Kalender opleidingen en studiedagen
DAtuM titEL En AArD OrGAnisAtOr PLAAts COntACtGEGEVEns

17 oktober Concrete Day BBG Brussel www.gbb-bbg.be

22 oktober, 5 en 19 november Cursus betonwegen (NL) BBG Gent www.gbb-bbg.be

20 en 27 november, 4 en 12 december Cursus vezelbeton (NL) BBG Leuven www.gbb-bbg.be

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 

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

Johann Philipp Schifferdecker, een voormalige brouwer, koopt in 1873 de 

Bergheim Molen aan de Neckar in Heidelberg. Hij transformeert de molen 

in een productiesite van Portlandcement. De fundering voor de Heidel-

bergCement Group is gelegd. In 1895 verwoest een brand de site, maar 

daarna verrijst in Leimen één van de modernste cementfabrieken van 

haar tijd – een motor voor innovatie en expansie.

Tussen 1950 en 1965 voegt de HeidelbergCement Group de productie 

van stortklaar beton toe aan haar activiteiten, toen een relatief nieuw 

segment. Gestaag bouwt de groep haar activiteiten over heel de wereld 

uit. In de meeste Europese landen waar de HeidelbergCement Group 

actief is, staat ze vandaag  synoniem voor expertise, kennis en ervaring  

De heidelbergCement Group viert haar 140ste verjaardag. 

Vandaag is het één van de belangrijkste bouwmaterialen-

groepen ter wereld, met 2.500 vestigingen in meer dan  

40 landen. Maar het begon klein …

140 jaar 
heidelbergCement Group

Dispatch
Lixhe

Expeditie
Lixhe

Dispatch
Gent 

Expeditie
Gent

Dispatch
Harmignies 

Expeditie
Harmignies 

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

Allerheiligen vrijdag 1 november gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Patronale feestdag woensdag 4 december open open open open open open

Eindejaarsperiode
maandag 23 december tot en met  
vrijdag 4 januari 2014

gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Openingsuren

> Lees het hele verhaal op www.buildingforgenerations.heidelbergcement.com


