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Voorstudie, verantwoordingsnota, gelijkwaardigheid en externe controle: in vier stappen naar productcertificatie voor wegenbeton.

Hoe laat u producten certificeren en registreren?

 Een uitgave van CBR en ENCI, onderdelen van de HeidelbergCement Group, nr 40, editie 2 - oktober 2017
tiende jaargang 

Parc de l’Alliance 
Boulevard de France 3-5

1420 Braine-l’Alleud 
www.cbr.be

1. Voorstudie
Vooraleer een betonmengsel gecertificeerd 

wordt, moet er een voorstudie gebeuren. Op 

basis van een experimenteel laboratorium-

onderzoek kan er zo een optimaal mengsel 

worden gekozen dat aan alle voorgeschre-

ven kenmerken voldoet. Daarbij moeten de 

volgende proeven uitgevoerd worden:

Een onafhankelijke instantie moet de betonmengsels voor weg-

verhardingen en lijnvormige elementen certificeren. Dat schrijft het 

agentschap Wegen en Verkeer voor sinds 2015. De betonmengsels 

moeten ook geregistreerd worden bij de Vlaamse overheid, afdeling 

Wegenbouwkunde. Toch bestond het toepassingsreglement voor 

de productcertificatie van wegenbeton nog niet. Sinds kort zijn alle 

vereiste documenten officieel verschenen. Het systeem kan dus 

praktisch van start gaan. Hoe werkt het?

Benor-merk 
 voor wegenbeton

na 28 dagen en vorst-dooiweerstand  

28 cycli.  

Voor met staalvezels versterkt beton  

moet ook de conventionele buigtreksterkte 

na 28 dagen getest worden.

2. Verantwoordingsnota
De resultaten van de voorstudie worden 

samengevat in een verantwoordings-

nota. Die moet worden ingediend bij 

de certificatie-instelling. Als de verant-

woordingsnota aan de Reglementaire nota 

RNR 06 en de PTV 850 beantwoordt,  

zal de certificatie-instelling ze waarmerken.

Let wel: als verschillende productie-

eenheden een betonmengsel met 

identiek hetzelfde recept produceren, 

dan is er per productie-eenheid een 

verantwoordingsnota vereist.

C E R T I F I C A T I E

Lees meer op pagina 2.

foto: Jean-Michel Byl

op vers beton: gehalte aan cement, volume- 

massa van het verse beton, zetmaat, 

luchtgehalte, W/C-factor, rendement en 

korrelverdeling van het inerte skelet.

op verhard beton: droge/vochtige  

volumieke massa van het verharde beton, 

druksterkte na 3/7/28 dagen, water- 

absorptie door onderdompeling, buigsterkte 



W I T  C E M E N T

3. Gelijkwaardigheid
De geldigheidsduur van een registratie 

bedraagt 5 jaar. Worden bij de productie 

andere grondstoffen gebruikt? Dan moet de 

gelijkwaardigheid van het nieuwe mengsel 

aangetoond worden. Het kan dan nodig zijn 

een nieuwe verantwoordingsnota op te ma-

ken en die opnieuw te laten registreren. Dat 

hangt af van de invloed van de wijzigingen 

op de kenmerken van het betonmengsel.

Verwaarloosbare invloed: de verantwoor-

dingsnota mag verder worden gebruikt en er 

hoeft geen nieuwe technische fiche opgesteld 

te worden.

C E R T I F I C A T I E

Hebt u vragen over de product- 

certificatie van wegenbeton  

onder het Benor-merk?  

Neem dan contact op  

met uw Technical Advisor.

De geldigheidsduur van een 

gecertificeerd product bedraagt 5 jaar.
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Geringe invloed: de producent moet een 

analytisch nazicht uitvoeren (korrelverdeling, 

technische fiche, …) om aan te tonen dat de 

oorspronkelijke voorstudie nog altijd repre-

sentatief is. Dit nazicht moet door de certi-

ficatie-instelling goedgekeurd worden. De 

oorspronkelijke voorstudie blijft geldig en de 

technische fiche moet geactualiseerd worden.

Aanzienlijke invloed::om aan te tonen dat de 

oorspronkelijke voorstudie nog altijd repre-

sentatief is, moet de producent een analytisch 

nazicht uitvoeren (korrelverdeling, technische 

fiche, …) dat door de certificatie-instelling 

goedgekeurd wordt. Er moet een beperkte 

nieuwe voorstudie worden uitgevoerd en de 

technische fiche moet geactualiseerd worden.

Bij sommige wijzigingen moet de producent 

een volledig nieuwe voorstudie uitvoeren.  

Op basis hiervan worden een nieuwe 

verantwoordingsnota en technische fiche 

opgemaakt.

4. Externe controle
Een externe controle toetst de conformiteit 

van de voorstudies, de verificaties, de verant-

woordingsnota’s, de technische fiches en de 

zelfcontroles van de producent. 

2

Voorbeeld: aanpassing van het inerte skelet met 
hetzelfde type granulaat, waarbij de maximale 
afwijking t.o.v. het referentieskelet maximaal 
5% per zeef is t.o.v. de vastgelegde waarde.

Voorbeeld: vervanging van porfiergranulaten 
door zandsteengranulaten zonder wijziging 
aan het inerte skelet.

Voorbeeld: sterkteklasse van het cement  
verhogen, korrelmaat van de grove  
granulaten wijzigen, een hulpstof toevoegen.

Voorbeeld: wijziging van het cement- of 
zandtype of de sterkteklasse van het cement 
verlagen.
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V E I L I G H E I D
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CBR voorziet veiligheidsborden met 
losinstructies voor klanten
Moet je je als cementchauffeur altijd bij de klant aanmelden als je cement 

levert? Is het echt nodig om de slangen te zekeren? Sinds CBR borden 

met losinstructies op de losplek bij klanten plaatst, is er geen twijfel meer 

mogelijk. Chauffeurs die in opdracht van CBR cement leveren, weten 

nu precies hoe ze dat cement correct moeten lossen. Uit ons customer 

excellence-traject blijkt dat klanten correct lossen heel belangrijk vinden. 

Philippe Pironet, Logistic Service Provider 

Truck & Vessel: ‘Verkeerd lossen kan  

heel vervelende gevolgen hebben voor  

klanten: in de verkeerde silo lossen,  

de overvulbeveiliging niet respecteren, …  

Als zoiets gebeurt, blaas je in het  

slechtste geval het dak van de silo.  

De tien instructies op onze borden  

herleiden die risico’s tot het absolute 

minimum.’

Van handboek naar borden
Philippe Pironet:  ‘Wat veilig en correct 

lossen betreft, nemen wij al langer onze 

verantwoordelijkheid:de losinstructies 

waren al opgenomen in het handboek  

voor cementchauffeurs dat wij eind vorig 

jaar publiceerden. Door de instructies op 

borden te zetten die bij de lospijpen staan, 

Veilig cement lossen, dat doe je zo

Wilt u ook een bord met eenduidige losinstructies bij uw losplaats?  

Neem dan contact op met uw accountmanager.

is het nu nog duidelijker voor klanten en 

chauffeurs: zo moet het en niet anders.’

Stroomversnelling
Philippe Pironet: ‘Onze klanten hebben 

duidelijk behoefte aan eenduidige 

losinstructies, merkten we in ons customer 

excellence-traject. Inmiddels hangen de 

instructieborden bij de meeste klanten 

en reageren die klanten en de chauffeurs 

enthousiast. De chauffeurs weten nu 

precies wat ze in acht moeten nemen 

en zien ook meteen welke persoonlijke 

beschermingsmiddelen ze moeten 

gebruiken. Voor een uitgebreidere uitleg 

over het correct lossen van cement 

verwijzen wij hen naar het handboek voor 

cementchauffeurs.’ 

Deze tien instructies laten er geen 

twijfel over bestaan: zo los je 

cement op een correcte en veilige 

manier.

foto’s: CBR
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Ecologisch en esthetisch
Ronveaux kiest CEM III/A 52,5 N LA  
voor prefab gewapend beton

Voor de productie van prefab gewapend beton gebruikt Ronveaux  

CEM III/A 52,5N LA. Waarom die keuze? En waarom via CBR?  

François Kaiser, Directeur Construction bij Ronveaux, licht toe.

Welke bijzondere eigenschappen 
en voordelen heeft 
CEM III/A 52,5 N LA ten opzichte 
van andere cementtypes?
‘Het heeft een dubbel voordeel. Aan 

de ene kant kunnen we dankzij dit 

hoogovencement beter tegemoetkomen 

aan de ecologische uitdagingen: de CO2-

impact ervan is aanzienlijk gunstiger dan 

die van CEM I 52,5 R. Door te kiezen 

voor CEM III/A 52,5 N LA kunnen we de 

CO2-voetafdruk van onze producten dus 

aanzienlijk verbeteren. Aan de andere 

kant kunnen we onze producten ook 

esthetischer maken. Niet alleen geeft 

het cement een meer heldere tint aan 

het beton, maar omdat het een laag 

kalkgehalte heeft, verweert jong beton  

ook een pak minder bij regenweer.’

Waarvoor gebruikt u dit cement?  
In welk type constructies?
‘Momenteel gebruiken we dit cement 

voor de productie van elementen in 

zelfverdichtend beton (zuilen, balken, 

panelen) in sterkteklasse C35/45 tot 

C80/95 – voor residentiële en commerciële 

toepassingen, kantoorgebouwen, … We 

gebruiken het níet voor voorgespannen 

beton. Waarom niet? Omwille van zijn 

sterkteontwikkeling op korte termijn: die 

is namelijk veel trager, wat de productie 

aanzienlijk zou vertragen. In de winter 

neemt dat fenomeen nog toe, wanneer de 

lage temperaturen de sterkteontwikkeling 

nog meer vertragen. We zullen onze 

samenstelling moeten aanpassen om het 

dagelijkse productieritme van één stuk per 

bekisting aan te houden.’

Sinds wanneer gebruikt u dit 
cementtype? En voor welke  
projecten?
‘Sinds begin april van dit jaar gebruiken 

we het cement in ál onze projecten. We 

hebben de eigenschappen van dit cement 

grondig moeten bestuderen om onze 

samenstellingen aan te passen. Naast de 

K L A N T
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betere druksterkte op korte, middellange 

en lange termijn komt het eropaan om te 

blijven waken over de vloeibaarheid en de 

stabiliteit – essentiële eigenschappen van 

elk zelfverdichtend beton.’

Wanneer en waarom hebt u ervoor 
gekozen om samen te werken met 
CBR? 
‘Wij werken met CBR sinds 1981. Een 

lange geschiedenis, en die blijft voortduren 

dankzij de verschillende raadgevend 

ingenieurs door de jaren heen. Wij 

hebben regelmatig contact om ons 

beton van vandaag te verbeteren, maar 

evenzeer om ons beton van morgen 

voor te bereiden. Voor die toekomstige 

betonsoorten vormt de combinatie van 

cement en toeslagmaterialen de sleutel 

om nog beter tegemoet te komen aan de 

nieuwe uitdagingen die onze klanten ons 

voorleggen.’

Hoe loopt de samenwerking in het 
algemeen en specifiek voor dit type 
cement?
‘Openhartig, praktisch en efficiënt, 

zo werken we samen. Bij het begin 

van elk nieuw jaar leggen we onze 

verbeterdoelstellingen vast en maken we 

onze prognoses over. Het is essentieel dat 

CBR onze prognoses kent voor elk type 

cement zodat we de continuïteit kunnen 

garanderen van de leveringen en van de 

productie van onze tientallen verschillende 

betonsamenstellingen.  

Al meer dan 35 jaar is de lijst gelukkig erg 

lang: tal van bruggen en structuren op 

autosnelwegen en hogesnelheidslijnen 

(met als kers op de taart de viaducten van 

José, Herve, Battice en van de vallei van de 

Ruyff op de lijn Brussel – Keulen), talloze 

kantoorgebouwen (zoals de financietoren in 

Luik), winkelruimtes (MédiaCité in Luik, Les 

Grands Prés in Bergen, Docks Bruxsel, …), 

de Auchan die momenteel in Luxemburg 

wordt gebouwd, en nog andere industriële 

gebouwen (H&M in Ghlin, Coca-Cola in 

Fleurus, Amazon in Lauwin-Planque, LIDL 

in Marche, …).’ 

OVER RONVEAUX

Ronveaux is een familiebedrijf in Constructie, Elektriciteit en Renovatie. Er werken 

zowat 450 mensen. De afdeling Constructie is gespecialiseerd in het ontwerp, 

de productie en de uitvoering van geprefabriceerde elementen in gewapend 

of voorgespannen beton, zowel voor steden- als voor woningbouw. Ronveaux 

Constructie heeft vestigingen in Ciney en Crisnée voor de productie van 

voorgespannen alveolaire platen. Jaarlijks produceert Ronveaux Constructie ongeveer 

50.000 m3 prefabbeton in België, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. 

Dankzij het team van gepassioneerde en performante ingenieurs en technici heeft 

Ronveaux zich in de loop der jaren gespecialiseerd in projecten van hoge techniciteit 

voor gecompliceerde markten

‘Met dit hoogovencement kunnen we beter tegemoetkomen  
aan de ecologische uitdagingen’

François Kaiser, Directeur Construction bij Ronveaux

foto’s: Ronveaux
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A C A D E M Y

Gewogen rijpheid
Zo volgt u de druksterkte van jong beton

Wanneer heeft beton in een constructiedeel in situ voldoende 

druksterke om de naspanning aan te brengen? Op welk moment heeft 

een prefabbetonelement voldoende sterkte om het te ontkisten en 

te transporteren naar de opslagplaats? Hoelang moet een ter plaatse 

gestorte verdiepingsvloer ondersteund worden? Een handige methode 

om de sterkteontwikkeling van jong beton op te volgen is de gewogen 

rijpheid.

Wat is gewogen rijpheid (Rg)?
Gewogen rijpheid is de som van de 

producten van verhardingstijden en 

betontemperaturen over vastgestelde 

meetintervallen, rekening houdend met 

de temperatuurgevoeligheid van het 

bindmiddel. Deze temperatuurgevoeligheid 

wordt weergegeven door de C-waarde van 

het cement of de bindmiddelcombinatie.

Is de C-waarde gekend? Dan kan de 

gewogen rijpheid berekend of afgeleid 

worden per tijdsinterval van 1 uur (bij 

zeer steil temperatuurverloop kan het 

aangewezen zijn om kortere tijdsintervallen 

te gebruiken). Die berekening wordt 

gekoppeld aan de gemiddelde 

betontemperatuur in deze periode. Daarna 

wordt de rijpheid van de opeenvolgende 

tijdsintervallen gecumuleerd. Met een 

rijpheidscomputer kunnen de rijpheid 

en eventueel de daaraan gekoppelde 

druksterkte automatisch berekend 

worden. De huidige systemen kunnen 

de gegevens zelfs draadloos verzenden 

(internetverbinding) of rechtstreeks de 

installaties aansturen om de kist of de 

constructie te verwarmen of te koelen.

foto’s: Mebin
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INDICATIEVE C-WAARDEN* VAN DE MEEST COURANTE CBR-CEMENTEN

CBR Lixhe CBR Gent I

CEM I 52,5 N 1,25 CEM I 52,5 N 1,10

CEM I 52,5 R 1,20 CEM I 52,5 R 1,10

CEM I 52,5 R LA 1,20 CEM III/A 42,5 N LA 1,30

CEM III/A 42.5 N LA 1,35 CEM III/A 52,5 N LA 1,20

CEM III/B 42,5 N LA 1,45

Hoe werkt u met gewogen 
rijpheid?
Om gebruik te kunnen maken 

van de gewogen rijpheid van de 

betonsamenstelling moet u de link 

leggen tussen de gewogen rijpheid 

en de effectieve druksterkte bij deze 

rijpheid. Hiervoor gebruiken we een 

ijkgrafiek: die wordt opgesteld door de 

rijpheid en de sterkteontwikkeling van 

de betonsamenstelling op te volgen bij 

een constante temperatuur van 20°C 

(in laboratoriumomstandigheden). In 

het tijdsbestek waarvoor de grafiek van 

toepassing is, wordt de druksterkte bepaald 

op een aantal kubussen die onmiddellijk 

na aanmaak geconditioneerd worden bij 

20°C. In een van de kubussen wordt een 

thermokoppel of temperatuurmeetsonde 

aangebracht zodat de effectieve 

betontemperatuur kan worden gebruikt bij 

de berekening van de gewogen rijpheid. 

Deze temperatuur wordt minstens elk 

uur geregistreerd. Zo komen we tot een 

aantal druksterkten onder en boven de 

doeldruksterkte. Per kubus worden die 

gekoppeld aan de berekende gewogen 

rijpheid op het moment dat de druksterkte 

bepaald wordt. Alle waarden bevinden 

zich bij voorkeur binnen de range 

(doeldruksterkte +/- 8 N/mm²). Het komt 

er dus op neer om: 1) voldoende kubussen 

te voorzien en 2) het tijdstip en het interval 

om de druksterkten te bepalen zo goed 

mogelijk in te schatten.

Aan de slag: gewogen rijpheid in 
de constructie
Beschikken we over de C-waarde en de 

ijkgrafiek? Dan kunnen we overgaan tot 

het echte werk: de gewogen rijpheid en 

de druksterkte in de betonconstructie 

opvolgen. We plaatsen hiervoor één of 

meerdere temperatuurmeetsondes of 

thermokoppels op de kritische plaatsen, 

koppelen deze aan de rijpheidscomputer en 

de meting kan beginnen. Veel succes!  

* Voor bindmiddelcombinaties (2 cementen, cement-vliegas, …) kan het aangewezen zijn om de C-waarde opnieuw te bepalen op de 
combinatie. Vraag meer info aan uw Technical Advisor.

ZELF DE GEWOGEN  
RIJPHEID METEN?

De Technical Advisors van CBR staan  

u graag bij. Zij bezorgen u de  

nodige gegevens en/of  

verwijzen u door naar  

de gespecialiseerde  

labo’s.

foto: Inter-Beton
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CBR
DIENST ADMINISTRATIE 
VERKOOP 
EIGENBRAKEL
Tel.: 02 678 34 56
Fax: 02 678 34 60
www.cbr.be
E-mail: cbr-sales-admin@cbr.be

BESTELLEN  
ORDERINTAKE EN DISPATCH  
Open alle werkdagen  
van 06.00u tot 19.00u 
Bulk:  Tel + 32 (0)2 679 99 00 
Verpakt:  Tel + 32 (0)2 679 99 09
orders@cbr.be 
Fax: + 32 (0)2 679 99 01

AFHALING  
BULK 
Non-stop 
VERPAKT LIXHE 
Open alle werkdagen  
van 06.00u tot 18.00u.
Gesloten op 1 november en van 
25 tot en met 29 december. 

Cement bestellen bij CBR? Sinds kort bel je daarvoor naar 

één centraal telefoonnummer of stuur je een mailtje naar 

orders@cbr.be. Deze stap is maar één onderdeel naar de 

centralisatie van de logistiek bij CBR. Met die centralisatie 

willen we bestellingen vlotter verwerken en leveren.

B E D R I J F

In België en Nederland heeft de 

HeidelbergCement Groep een heel nieuw 

systeem van supply chain management 

opgezet voor de bestellingen van cement 

en voor de planning van het transport naar 

klanten. Vroeger gebeurden de orderaanname 

en de planning decentraal (in België: vanuit 

Gent en Lixhe). Nu werkt één team vanuit het 

hoofdkantoor in Braine-l’Alleud. De bedoeling 

is om logistiek efficiënter te werken, wat de 

leverbetrouwbaarheid zeker ten goede zal 

komen. Met het nieuwe systeem kan CBR zijn 

klanten op termijn bovendien meer online tools 

aanbieden.

Wat betekent dit voor onze  
klanten?
Dankzij de centrale aanpak krijgen we een  

volledig zicht op alle truck- en schiptransport-

Waarom schakelt CBR over 
naar centrale orderaanname 
en planning?

Logistiek op één lijn

zien we onmiddellijk wie hij of zij is en welke 

bestellingen en contracten openstaan. Zo wordt 

het gemakkelijk om een bestelling onmiddellijk 

in te geven.

Wat met de klanten die afhalen?
Wie zelf bestellingen afhaalt, kan ook naar het 

centrale nummer bellen. Daarna krijgen ze een 

QR-code waarmee ze kunnen laden. Op die 

manier kunnen we de laadpunten optimaliseren 

om wachttijden aan de fabriek te vermijden.  

foto: CBR

Cement bestellen? Bel naar 02 679 99 00 of mail naar orders@cbr.be

bewegingen in België en Nederland. Hierdoor 

kunnen we het transport vanuit de fabrieken 

optimaliseren. Anders gezegd: we weten 

nu heel goed waar een truck zich bevindt 

en wanneer hij terugkomt. Zo kunnen we 

beter focussen op tijdig leveren én proactief 

communiceren met onze klanten als iets anders 

loopt dan verwacht.

Door de twee teams samen te brengen, hebben 

we nu een groter team. Hierdoor kunnen we 

pieken en afwezigheden beter opvangen – 

en zijn we dus meer beschikbaar voor onze 

klanten.

Een ander voordeel van het nieuwe systeem 

is de klantherkenning: belt een klant, dan 

Tijdig leveren en proactief communiceren met onze klanten:  

daar kunnen we dankzij de centralisatie beter op focussen.

Vragen, opmerkingen,  
suggesties?  

Mail de redactie  
marketing@cbr.be


