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Door samen te werken met het CBR/ENCI-labo in Rotterdam kreeg Renika zijn nieuwe product tijdig gecertificeerd.

CBR/ENCI-labo helpt Renika met QUAREA-certificering 
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Renika uit Zele is gespecialiseerd in recyclage 

van gronden, puin- en bouwmaterialen 

en heeft een eigen betoncentrale voor de 

productie van ‘droog’ beton. Martin Van 

Renterghem, Plant Manager Renika Zele: 

‘We konden een zeer groot contract afslui-

ten – 2.000 à 3.000 ton steenslagfundering 

type 1A met asfalt per maand gedurende 

anderhalf jaar. Omdat we in tijdsnood  

zaten, vroegen we Peter De Jonge, Account 

Manager bij CBR, om ons product op punt 

te laten stellen voor certificering door het 

CBR/ENCI-labo in Rotterdam. En toen ging 

het heel snel.’

Recyclagespecialist Renika wilde een grote opdracht voor wegeniswerken 

binnenhalen. Opdrachtgever Aquafin vroeg echter om een certificaat voor 

te leggen dat de steenslagfundering voldoet aan het standaardbestek 250. 

Die certificering had Renika niet. Dus schakelden ze het CBR/ENCI-labo in 

Rotterdam in.

Snel naar het certificaat  

A C A D E M Y

foto: CBR

was het rapport van het keuringsorgaan 

binnen. Een week later startte Renika de 

eerste leveringen op. 

Anderhalve maand tijdwinst
Martin Van Renthergem: ‘Hadden wij ons 

product zelf kunnen optimaliseren voor 

certificering? Ja, maar dat zou ons veel tijd 

gekost hebben. Omdat we konden rekenen 

op experten die elke dag met de materie 

bezig zijn, boekten we een tijdswinst van 

een maand of anderhalve maand. Steen-

slagfundering op basis van asfalt is namelijk 

een moeilijk product, zeker wat het water-

gehalte betreft. CBR was een echte partner 

voor ons, veel méér dan een cementleve-

rancier. We kwamen tot een win-winsituatie 

voor alle partijen. CBR en Certipro weten 

nu hoe ze werken, en onze klant is tevreden 

omdat ons product volledig voldoet aan het 

standaardbestek 250.’   

Samen naar Rotterdam
Op 15 maart vonden de proeven plaats 

in het labo. De verwerkbaarheidsproeven 

deed Renika in zijn eigen labo. Martin Van 

Renterghem: ‘De expert van Certipro, de 

certificatie- en keuringsdienst opgericht 

door VITO (de Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek), was aanwezig 

bij de proeven in Rotterdam. Hij had nog 

niet meegemaakt dat een cementleveran-

cier zo’n dienstverlening aanbood en wou 

zien hoe alles in zijn werk ging.’  

Op 22 maart diende Renika een aanvraag 

voor certificering in bij Certipro en op 4 mei 



P R O J E C T

Volledig vlakke gevelstenen van gewapend beton en 1 meter lang. Dat is het 

nieuwe product waarmee Van den Hende Beton voorgoed een einde wil maken 

aan het risico op gescheurde muren. Zaakvoerder Dirk Van den Hende vertelt 

hoe het allemaal begon. Bij de persoonlijke vraag van een Gentse architect,  

zo blijkt.

Vlak, sterk, groot  
en in vier tinten grijs  
EXXELLSTONE: Van den Hende Beton ontwikkelt  
nieuwe gevelsteen tot 1 meter lang

‘In het begin was het helemaal niet evident 

om altijd dezelfde tint grijs te verkijgen’, 

vertelt Dirk Van den Hende. ‘Laat staan  

antraciet. Daarom hebben we samen-

gewerkt met CBR om meer kleurstabiliteit 

te vinden. We moesten zeker zijn van de 

kleurvastheid van ons beton. Overschake-

len naar wit cement was logistiek nagenoeg 

onmogelijk.’

Hoe maak je ultra lichtgrijs beton? Dirk Van 

den Hende: ‘De raadgevend ingenieurs 

van CBR zijn bij ons langsgekomen om een 

aantal soorten cement uitvoerig te testen. 

Ze hebben stalen genomen en laten  

analyseren in hun lab in Rotterdam.  

Met toevoeging van een aantal additie-

ven en pigmenten heeft CBR een aantal 

voorstellen gedaan. Toen we de resul-

taten zagen, stonden we versteld.  

De beslissing was bij ons vrij snel 

gemaakt om te veranderen van type 

cement. We werken nu met  

CEM III/B 42,5N-LH/SR LA uit de 

CBR-fabriek in Gent.’

Met CBR op zoek naar kleurvastheid
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foto’s: Van den Hende Beton



ANS WER S  |  nr 35  |  juni 2016 3

Betonnen gevelstenen, is dat iets 
nieuws?
Dirk Van den Hende: ‘Helemaal niet,  

beton als gevelsteen is al veel langer  

bekend. Vooral in Nederland is het populair. 

In België zitten de mensen nog steeds met 

een baksteen in de maag – zeker als het om 

gevels en siermetselwerk gaat.’

Worden betonnen gevelstenen 
voornamelijk gebruikt in de  
woningbouw?
Dirk Van den Hende: ‘Ja, maar zeker niet 

uitsluitend. Betonnen gevelstenen worden 

bijvoorbeeld ook in industriële panden 

gebruikt. Maar vaak volstaat daar ook een 

standaard keurig geproduceerd betonblok. 

De laatste 10 tot 15 jaar is de kwaliteit van 

betonblokken zodanig verbeterd dat je  

bijvoorbeeld de VdH G-blok zonder  

probleem kan gebruiken voor gebouwen 

met een industrieel karakter, zelfs voor 

scholen en dergelijke.’

Waarom hebben jullie dan een 
nieuw product ontwikkeld?
Dirk Van den Hende: ‘Onze nieuwe  

betonnen gevelstenen zijn dé oplossing 

voor een bekend probleem in de bouw-

sector: krimp en uitzetting. Onder meer 

temperatuurverschillen zorgen voor span-

ningen in de muur. Vooral in langere muren 

of rond deur- en vensteropeningen kunnen 

door trekspanningen scheuren in de muur 

ontstaan. Traditioneel werden kleine stenen 

en relatief korte muurlengtes genomen om 

op die manier eventuele spanningen af te 

leiden naar de voegen en zo barsten door 

de gevelsteen te vermijden.’

Dus kleinere stenen zijn  
de oplossing?
Dirk Van den Hende: ‘Ja, maar muur-

wapening kan heel wat spanningen helpen 

opvangen. Bovendien zien we een algemene 

tendens om grotere, langere stenen te 

gebruiken. En dat kan problemen veroor-

zaken. Steven verlijmen is eveneens trendy. 

Dan moet je wel degelijk een helemaal 

vlak product hebben. Bij baksteen is dat 

productie technisch erg moeilijk omdat 

grotere elementen snel vervormen bij het 

bakken. De klassieke betonsteenpers kan 

wel een 100% vlak product garanderen. 

Maar hoe dan ook ontstaan er grotere 

trekspanningen in de lange steen en dan 

zit je weer met het risico op scheuren in 

die steen. Om dat te vermijden, moet je 

eigenlijk telkens een complete studie doen 

over wapening in je voegen. Zo’n studie 

kost geld, en de correcte uitvoering vraagt 

zorg en aandacht …’

Maar jullie hebben een andere  
oplossing uitgewerkt: Exxellstone.
Dirk Van den Hende: ‘Ik zal beginnen bij 

het begin: enkele jaren terug kwam archi-

tect Nicolas Blondeel uit het Gentse met het 

idee om in zijn tuin een muur te bouwen 

met lange betonnen “repen’ van 100x14x5 

centimeter, afgeleid uit een tegel die we 

courant voor hem produceerden. Natuurlijk 

hebben we dat gedaan, en toen we het 

resultaat zagen, vonden we het allemaal 

heel knap.’

Welke voordelen biedt Exxellstone?
Dirk Van den Hende: ‘In één klap waren alle 

problemen waar ik het over had opgelost. 

Beton trekt niet scheef bij het uitharden en 

is dus altijd helemaal vlak. Over scheuren in 

je muur moet je je al helemaal geen zorgen 

meer maken. Het is wel degelijk gewapend 

beton. Anders gezegd: de muurwapening is 

geïntegreerd in de Exxellstenen. Gecombi-

neerd met een aangepaste lijm krijg je een 

bijzonder sterke constructie.’

Waarom lanceren jullie Exxellstone 
nu?
Dirk Van den Hende: ‘Omdat we eerst ons 

kleurengamma completer wilden maken. 

Op dit moment maken we Exxellstone in 

vier kleuren: antraciet, arduin, cementgrijs 

en papyrus. Die laatste kleur is ultra licht-

grijs en was erg complex om te produceren. 

Daarom hebben we samen met CBR een 

tandje bijgestoken en zijn we van type 

cement veranderd. Gelukkig slaat het resul-

taat aan.’   
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‘Niet ons grootste project, wél een van de meest opvallende.’ Vincent Termote 

van Loveld (gevelarchitectuur in natuursteen en beton) kijkt tevreden naar 

de foto’s van de Blue Tower in Brussel. Met de realisatie van een prachtige 

entree-façade in 32 3D prefab betonelementen op basis van wit cement van 

CBR, heeft Loveld de 40 jaar oude kantoorgigant een futuristisch voorkomen 

gegeven. Daar ging een zeer gedegen voorbereiding aan vooraf.

Een architecturale droom die uitkomt. Zo om-

schrijft Vincent Termote de nieuwe entree die 

de Blue Tower bijna letterlijk in het licht zet. 

De handmatig gepolijste prefab elementen 

van wit beton geven niet alleen het gebouw, 

maar ook de statige Brusselse Louizalaan en 

omgeving een nieuwe look. ‘De Blue Tower 

dateert van 1976 en de bouwheren wensten 

haar als het ware opnieuw onder de aandacht 

Wit cement zet Blue Tower in het licht 
Loveld geeft 40 jaar oude toren futuristische façade

te brengen. Daartoe hebben ze een fraaie 

ronde, lichte entree van glas gerealiseerd,  

met daar omheen onze façade uit 32 witte 

prefab betonelementen. Eigenlijk is het dus 

een relatief kleine ingreep, maar er is een lang 

traject van engineering aan vooraf gegaan.’

Naadloos
Loveld had in die periode van voorbereiding 

twee grote uitdagingen. Enerzijds moest 

een specifieke bekistingstechniek bedacht 

worden om de productiekosten te kunnen  

beheersen. Anderzijds was het een uitdaging  

om met de architecturale eisen in het 

achter hoofd, de 32 losse prefab elementen 

na montage toch als één geheel te doen 

werken  – om alle belastingen te kunnen 

opvangen. Vincent Termote: ‘Het ronde 

karakter van de façade, gecombineerd met 

de schuine diagonalen in de gevel, brengt 

een technische uitdaging met zich mee.  

Ervan uitgaande dat bijna alle elementen 

verschillend zijn, moesten we op een 

doordachte wijze met de bekisting 

omgaan – 32 verschillende bekistingen 

fabriceren zou immers veel te kostbaar zijn 

geweest. Daarom hebben we gekozen voor 

twee basis mallen die element-specifiek 

gemoduleerd werden. Een arbeidsintensief 

proces van primor diaal belang, rekening 

houdend met het feit dat bij zo’n 

prominente façade als die van de Blue 

Tower elk element absoluut naadloos op het 

volgende moet aansluiten.’

Diamant
Met de ingenieuze bekistingsoplossing was 

de uitdaging nog maar half getackeld.  

Vincent Termote: ‘Wij zijn gespecialiseerd 

in de fabricage van prefab elementen in 

architectonisch beton, al dan niet met 

natuursteen. In dit geval kun je bijna 

spreken van een combinatie van beide, 

doordat we het wit beton op basis van 

CBR-cement handmatig hebben gepolijst. 

De uitdaging zat ’m hierbij in de grote 

diversiteit van vormen. Het resultaat is 

nog helderder dan natuursteen, waardoor 

de Blue Tower een heel nieuwe uitstraling 

heeft gekregen. Normaal gesproken 

fabriceren we één element per dag, maar 

in dit speciale geval slechts één om de 

drie dagen. Ook in dat opzicht was deze 

opdracht bijzonder en het resultaat vervult 

ons met trots.’

Dat laatste is terecht. Brussel heeft er 

met de ‘Blue Tower 2.0’ een futuristische 

diamant aan de kroon bij. En diamanten zijn 

– zo weet Vincent Termote – forever. ‘Als je 

vraagt waar en wanneer we eenzelfde soort 

façade opnieuw gaan realiseren, dan zeg ik:  

Waarschijnlijk nergens. Dit is een uniek 

project; daar zie ik niet zo snel een copycat 

van verschijnen …’  
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‘Dankzij onze jarenlange ervaring met 

montage van prefab elementen, heeft de 

bouwheer niet enkel de productie,  

maar ook de uitvoering van de gevel aan 

ons toevertrouwd. Op het eerste gezicht 

lijken de elementen simpelweg op elkaar 

gestapeld te zijn, maar niets is minder 

waar. In de benen van de kruiselementen 

zitten in beide richtingen metalen kokers 

ingestort, waardoor tijdens de montage 

gebogen wapeningsstaven geschoven 

moesten worden. Het geheel werd uit-

eindelijk met krimpvrije mortel opgego-

ten zodat alle elementen één structureel 

zelfdragend geheel vormen.’

Produceren, maar ook monteren
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Twee jaar geleden startte HeidelbergCement Benelux het Customer Excel-

lence programma. Het doel: de noden van onze klanten nog beter begrijpen. 

Maxime Reginster, Sales Tools & Process Manager bij HeidelbergCement 

Benelux, maakt de stand van zaken op: ‘We hebben onze klanten uitgelegd 

wat we intern hebben veranderd op basis van hun feedback.’

hadden veranderd. Ook via sociale media 

houden we hen op de hoogte. Op dit moment 

analyseren we de resultaten opnieuw, zodat 

we kunnen bepalen welke de belangrijkste 

onderwerpen zijn om ons intern te blijven 

verbeteren. Wij leggen onze klanten ook uit 

dat het belangrijk en zinvol is dat ze blijven 

deelnemen aan het programma. Het is een 

proces dat moet blijven lopen, zodat wij ons 

voortdurend kunnen verbeteren.’

Wat brengt de toekomst?
Maxime: ‘Voor cement loopt het programma 

al bijna twee jaar. Begin 2016 hebben we 

Customer Excellence ook opgestart voor 

onze granulaten. Ook onze betonactiviteiten 

zullen we in het programma integreren,  

volledig parallel met de andere activiteiten.’

Hebt u al concrete reacties  
gekregen op verbeteringen?
Maxime: ‘Als je kijkt naar de rechtstreekse 

contacten tussen mensen wel, ja. Een ver-

betering die op een heel opvallende manier 

vruchten heeft afgeworpen, is de invoering 

van plastic cementzakken. Voorheen waren 

onze klanten niet helemaal tevreden over 

het transport en de palletisering van onze 

zakken. Dankzij Customer Excellence konden 

we in heel onze structuur de aandacht  

vestigen op dat probleem. Het gevolg?  

Een betere verkoop, wat erop wijst dat onze 

aanpassingen beter beantwoorden aan de 

verwachtingen van onze klanten.’   

foto’s: CBR

Waaruit bestaat het Customer  
Excellence programma?
Maxime Reginster: ‘Met Customer Excellence  

willen we ons nog meer op onze klanten 

richten – in de breedst mogelijke zin én in alle 

departementen. Het is een continu proces 

waarin we naar de feedback van onze klanten 

peilen: wat vinden zij van onze prestaties in 

productie, logistiek, op commercieel en kwali-

teitsvlak, onze technische ondersteuning, … 

Hoe pakken we dat aan? Regelmatig sturen 

we heel korte tevredenheidsenquêtes, gericht 

op één onderwerp: commerciële service, 

administratieve dienstverlening, logistiek,  

en technisch advies en productkwaliteit.  

Het zijn telkens dezelfde mensen die dezelfde 

onderwerpen behandelen, bij ons en bij onze 

klanten. Elke keer weer hebben zij contact 

met elkaar. Dat herhaalde contact met  

dezelfde mensen, daarin is het programma 

juist vernieuwend.’

Sinds wanneer loopt het programma?
Maxime: ‘Na een pilot in 2014, startte het 

programma in 2015. Na anderhalf jaar  

hebben we heel wat feedback van onze 

klanten verzameld – en hebben we dus ook 

een goed idee van wat zij over ons denken. 

Nu zitten we voor de tweede keer in een 

fase waarin we al die gegevens analyseren. 

Dat doen we om de grote lijnen af te  

bakenen waarop we moeten werken om 

beter tegemoet te komen aan de noden  

van onze klanten.’

Hoe verzekert u de opvolging?
Maxime: ‘De klanten die in 2015 aan de  

enquêtes hebben deelgenomen, kregen bij 

het begin van de zomer een bedankings-

kaartje. Daarop legden we hen ook uit wat 

we, op basis van hun feedback, intern al 

Ons Customer Excellence programma 
‘Verbeteren dankzij uw feedback’

B E D R I J F



 

ANS WER S  |  nr 36  |  oktober 2016 7

K L A N T

Verhelst Bouwmaterialen ontving hen op 13 mei 2016 met open armen: het 

fabrieksgebouw, de machines én de medewerkers van het vroegere Prefadim. 

De afdeling prefab beton van Verhelst kreeg er die dag een derde productie-

site bij in Deerlijk, West-Vlaanderen.

Dankzij een derde productiesite, nieuwe con-

tacten in Noord-Frankrijk en Wallonië en uit-

gebreide ervaring in de utilitaire bouw zal de 

afdeling prefab beton van Verhelst organisch 

kunnen meegroeien met de architectonische 

markt.   

Betontrappen, architectonisch beton, predal-

len, beschoeiingsplaten en dubbele wanden: 

de afdeling prefab beton van Groep Verhelst 

zit niet stil. Om aan de stijgende vraag naar 

architectonisch beton te kunnen voldoen, was 

een uitbreiding van de productiecapaciteit 

dringend nodig.

Betonplaten tot 16 ton
De twee originele productie-eenheden in 

Oudenburg boden Groep Verhelst onvol-

doende capaciteit om zich gezond te blijven 

ontwikkelen. Om te kunnen blijven groeien 

en innoveren, ging Groep Verhelst op zoek 

naar een structurele oplossing. En die vond 

het in Deerlijk.

De productiesite in Deerlijk bleek uitzonderlijk 

complementair te zijn aan die in Oudenburg. 

Het machinepark, bijvoorbeeld, kan grotere 

en zwaardere stukken aan. Betonwanden, 

prefabterrassen en andere stukken tot 16 ton 

zijn niet langer onmogelijk. Die zijn ideaal 

voor zware (sandwich)wanden voor zowel 

constructief als zichtwerk – en de vraag daar-

naar zit in de lift.

Nieuwe markten aanboren
De recente aanwinst geeft Verhelst de extra 

capaciteit die het nodig had om kortere 

en flexibelere levertijden te verzekeren. 

Daarnaast heeft de groep er een heleboel 

gespecialiseerde kennis bijgekregen door een 

25-tal ex-werknemers van Prefadim aan het 

werk te houden. En dus kan Verhelst vandaag 

lichtgrijs prefab gladbeton produceren op 

internationaal topniveau.

Toen waren ze met drie 
Verhelst verwerft extra site  
voor architectonisch beton in Deerlijk

‘Architectonisch beton wordt steeds populairder.  
Met een derde site kunnen we korter op de bal spelen.’

John Stal, commercieel afdelingshoofd Verhelst prefab beton

Architecten maken graag en vaak  

gebruik van de creatieve mogelijk-

heden die prefab beton biedt.  

De vraag naar elementen met een 

complexe vormgeving (gebogen, 

vertand, …) is tijdens de laatste jaren 

sterk gestegen. Ook grotere prefab 

elementen winnen aan populariteit.

De markt: groeiende vraag 
naar architectonisch beton

foto’s: Verhelst
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BEDRIJF

Dispatch 
Lixhe

Expeditie 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expeditie 
Gent I

Dispatch 
Gent II 

Expeditie 
Gent II 

Normale openingstijden  08.00u-18.00u 06.00u-18.00u 08.00u-18.00u 04.45u-18.00u 07.00u-17.00u* 06.00u-20.30u

Allerheiligen dinsdag 1 november gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Wapenstilstand W.O. I vrijdag 11 november gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Eindejaarsperiode 
van maandag 26 december 
t.e.m. vrijdag 30 december 2016

gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Openingstijden bij CBR

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

CBR GENT I
Arbedkaai 3
9042 Sint-Kruis-Winkel
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

CBR GENT II
Willem Van Rubroeckstraat 2
Haven 7790 B
9042 Gent
Tel.:  0800 17 714
Fax: + 32 (0)9 216 36 50
E-mail: dispatch.gent2@cbr.be 

CBR LIXHE
Rue des Trois Fermes
4600 Lixhe-lez-Visé
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

* openingsuren op vrijdag: 07.00u – 16.00u

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement

Vragen, opmerkingen, suggesties? 
Mail de redactie marketing@cbr.be

landen
60continenten

5

mede-
werkers

63.000
Het is officieel: sinds 1 juli 2016 heeft de HeidelbergCement Group 45% van 

de aandelen van Italcementi in handen. Tijdens de laatste maanden van dit jaar 

doet de groep een openbaar bod op de overige aandelen.

Welkom bij onze uitgebreide groep

Wat betekent dit voor u?
Dankzij de overname heeft de Heidel-

bergCement Group een nog sterkere 

marktpositie. En dat is goed nieuws voor 

onze klanten, want onze versterkte groep 

heeft voortaan een breder gamma en 

meer knowhow in huis. Kijk maar naar 

de producten van de HeidelbergCement 

Group en Italcementi: de portfolio’s van 

cement en stortklaar beton sluiten  

perfect op elkaar aan. Maar ook 

geografisch schuift alles naadloos in 

elkaar. Zo kan de HeidelbergCement 

Group duurzaam blijven groeien met 

behoud van haar sterkste troeven: een 

uitgebreide decennialange industriële 

ervaring en sterke lokale merken.  

productie-
sites

3.000

ONZE GROEP  
ZIET ER  

NU ZO UIT


