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Voor één van de uitbreidingen van het Parijse metronetwerk verpompt Vinci Construction een stabiel betonmengsel over een lengte van 1,1 km. Met dank aan cement 
uit de CBR-fabriek in Gent.
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Hoe komt een Franse aannemer bij een 

Belgische cementproducent terecht?  

Accountmanager Frédéric Eloy: ‘We 

hebben al twee jaar contacten met Vinci 

Construction. Toen zij het project binnen-

haalden, hebben we twee kwaliteiten van 

onze cementen voorgesteld. We hebben 

daar proeven van gemaakt in hun eigen 

labo’s. We stuurden bij en adviseerden waar 

nodig, zodat we tot een stabiel mengsel 

kwamen.’

CBR stelde aan Vinci een LH-cement  

voor (Low Heat). Een normale keuze om 

scheuren te vermijden in massabeton,  

vertelt Franck Vandervelde, Coördinator  

Technical Advice: ‘Omdat het beton 

weerstand moet bieden tegen sulfaten, 

moest ons cement ook Sulphate Resistant 

zijn (SR). Aan Vinci hebben we daarom 

CEM III/B 42,5 N SR/LH – LA voorgesteld. 

Dat bestaande cement moesten we voor de 

Franse markt laten certificeren bij AFNOR 

(Association française de normalisation).’

Stabiel over 1,1 km
Maar Low Heat en Sulphate Resistant zijn 

Het metronetwerk in Parijs breidt uit. Aannemer Vinci Construction doet 

daarvoor een beroep op CBR-cement uit Gent. Voor CBR vormt dit project 

een dubbele uitdaging, op logistiek vlak én op technisch vlak: hoe lever 

je elke dag in Parijs én hoe verpomp je beton over een lengte van een 

kilometer?

P R O J E C T
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niet dé onderscheidende factoren van het 

cement dat CBR aan Vinci levert, vertelt  

Franck Vandervelde: ‘Het beton moet 

verpompt worden over een afstand van 

900 tot 1.100 meter. Over zo’n lange 

afstand is het cruciaal dat het beton 

stabiel blijft zonder dat er segregatie 

optreedt: we moeten er zeker van zijn 

dat het beton goed in de pomp vloeit én 

zich goed gedraagt in de bekisting. Aan 

de verwerkbaarheid van het beton heeft 

Vinci een uitgebreide voorstudie besteed 

om de beste samenstelling te verkrijgen: 

de hoeveelheid cement, het type hulp-

stof, de hoeveelheid water, …’

Gents cement in Parijse metro

Betondergronds 

Hoe krijg je het cement  
elke dag in Parijs?

Lees meer op blz. 2.
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Elke week opnieuw getest
Om de stabiliteit van het mengsel te blijven 

garanderen, volgt CBR het product van 

nabij op. ‘Elke week voeren we uitzonderlijk 

toegespitste controles uit en houden 

we testen in ons labo volgens de MBE-

methode: mortier de béton équivalent’, 

licht Franck Vandervelde toe. ‘Tijdens de 

verpomping mogen er geen afwijkingen zijn 

in het vloeigedrag van het beton. Heel deze 

opvolging is 100% gewijd aan dit project: 

alles wordt dus berekend op basis van de 

betonsamenstelling die Vinci op de werf 

vervolg van pagina 1

Betondergronds gebruikt.’ CBR verzekert deze opvolging tot 

het einde van de werf.

Niet alleen cement als fundament
De samenwerking met Vinci is niet alleen 

gebouwd op cement. Het is de combinatie 

van technische expertise en commerciële 

aanpak die de doorslag geeft, meent  

Frédéric Eloy: ‘Tijdens de voorbereiding zijn 

we verschillende keren naar Parijs geweest.  

Daar hebben we gesproken met de aan-

koopdienst en de technische dienst, we 

hebben cijfers, analyses en eigenschappen 

van de voorgestelde cementen voorgelegd. 

Zo hebben we vertrouwen gegeven aan 

Vinci. En ook nu volgen we het project 

regelmatig op: gemiddeld gaan we er om 

de twee maanden naartoe. Eind vorig jaar 

brachten we nog een werfbezoek met ons 

salesteam, onze raadgevend ingenieurs en 

onze commercieel directeur. Dat werd zeer 

gewaardeerd.’

Elke dag naar Parijs
Blijft nog de vraag: hoe krijg je het cement 

van Gent naar Parijs? Frédéric Eloy: ‘Elke dag 

leveren we op de werf. Daarvoor werken we 

samen met vaste transporteurs. Afhankelijk 

van het werk stellen zij de nodige wagens ter 

beschikking – op uitzonderlijke dagen sturen 

we zelfs een twintigtal vrachtwagens vanuit 

Gent naar Parijs.’   

P R O J E C T

HET PROJECT IN PARIJS

CBR en Vinci Construction werken in Parijs samen aan de verlenging van metrolijn 12. In een eerste fase wordt een tunnel van 
4,2 km aangelegd en het station Front Populaire gebouwd. In een tweede fase volgt de bouw van de metrostations Aimé Cesaire 
en Mairie d’Aubervilliers. Daarbij horen ook: de uitrusting van de tunnel, toegankelijk maken van het station Porte de la Chapelle, 
de herinrichting van de tunnel Marx Dormoy (n.a.v. het nieuwe eindstation) en de herinrichting van het station Front Populaire. 
Fase 1 is gestart in juni 2015; verwacht wordt dat fase 2 tegen 2020 afgerond is.

4,2 km Reeds gerealiseerde  

 uitbreiding van metrolijn 12

30.041 m2 Oppervlakte van de  

 gebruikte wanden 82.000 m3 Betonvolume

1,1 km Lengte waarover het  

 beton wordt verpompt 

1,2 m Dikte van  

 de wanden 43 m Diepte waarop  

 gewerkt wordt

foto: CBR
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V E I L I G H E I D

Veiligheid in cementtransport is niet alleen een zaak van CBR. Alle 

actoren spelen een belangrijke rol: cementleverancier, transportpartners 

en ook klanten. Om die veiligheid naar een hoger niveau te tillen, 

lanceert CBR een cementchauffeurshandboek en e-learning voor eigen 

chauffeurs en chauffeurs van vervoerders die in opdracht van CBR rijden.

Op weg naar 15% minder ongevallen 
CBR schrijft cementchauffeurshandboek

foto: CBR

HeidelbergCement Benelux zet dus 
volop in op veiligheid in cement-
transport.
Karel Jehoel, Logistic Manager Heidelberg-

Cement Benelux: ‘Voor vervoer legt de 

cementindustrie de lat hoger dan de gemid-

delde industrie. Onze activiteit, het lossen 

van poederachtige stoffen, is dan ook heel 

specifiek. Chauffeurs moeten goed opgeleid 

zijn − zowel bij het laden, het rijden als het 

lossen. Ongeveer 80% van de ongevallen  

gebeurt tijdens het lossen bij de klant: 

daar moeten we dus extra aandacht aan 

besteden. Om een hoger level van veiligheid 

GO FOR ZERO

CBR houdt het niet enkel bij theorie. Danny 

Zimmerman, Health & Safety Coach voor 

de afdeling Logistiek, volgt de veiligheid van 

bulkwagen-cementvervoer ook op bij de 

klanten van CBR.

‘Beschikken onze bulkwagens over een 

correcte uitrusting en de nodige beveiliging? 

En volgen chauffeurs onze richtlijnen op het 

vlak van persoonlijke beschermingsmiddelen 

op? Dat check ik op het terrein van de 

klant. Daarnaast ondersteun ik klanten bij 

mogelijke veiligheids- en milieuproblemen 

tijdens het lossen van cement. Op hun 

vraag breng ik een bezoek ter plaatse en 

reik ik oplossingen aan. Zo bekijken we 

regelmatig hoe we stofontwikkeling bij 

losactiviteiten kunnen vermijden. Filters met 

overvul- en drukbeveiligingssystemen zijn 

een perfecte oplossing. Ik bezoek klanten 

ook naar aanleiding van incidenten bij 

losactiviteiten. Daarbij werk ik in overleg 

met de klant preventieve maatregelen 

uit. Dat kan gaan om uitglijgevaar door 

betonslib of over putten op het terrein. Wat 

arbeidsongevallen betreft, is ons streefdoel: 

go for zero. We doen er alles aan om dat 

samen met de klant te bereiken.’

november 2015 - eerste editie
Handboek voor cementchauffeurs

te bereiken, zowel voor onze eigen mede-

werkers als voor de chauffeurs van onze 

transportpartners, ontwikkelden we het 

cementchauffeurshandboek voor bulkwa-

gen-cementvervoer en ook de e-learning.’

Dat handboek komt er niet alleen 
voor CBR.
Karel Jehoel: ‘In een latere fase zal ook ons 

Nederlandse zusterbedrijf ENCI een cement-

chauffeurshandboek lanceren, aangepast 

aan de lokale situatie en wetgeving.  

Omdat transport steeds vaker internatio-

naal georganiseerd wordt, brengen we op 

termijn ook een Engelstalige versie uit.’

De e-learning, wat houdt die  
precies in?
Karel Jehoel: ‘De bedoeling is dat de 

chauffeurs eerst het handboek grondig 

doornemen. Dat is op hun maat gemaakt, 

heel visueel en praktijkgericht. Daarna 

vragen we om een online test af te leggen. 

Zo kunnen we nagaan of de chauffeurs 

het handboek daadwerkelijk ernstig 

doorgenomen hebben.’  

Verbindt CBR een concrete  
doelstelling aan deze aanpak?
Karel Jehoel: ‘Wij willen op het vlak van  

ongevallen 15% beter scoren dan vorig 

jaar.’  

foto: CBR
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Drie scholen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen samen in één 

gebouw huisvesten op een beperkte bouwoppervlakte. Dat was de 

opdracht van architecten BURO II & ARCHI+I. Ze tekenden een nieuwe 

campus vlak bij Park Spoor Noord met drie afzonderlijke en duidelijk 

herkenbare bouwvolumes die de grote stappen in de ontwikkeling van 

een kind weergeven. Het gebouw springt in het oog door de bijzondere 

gevel uit wit architectonisch beton. CBR leverde het wit cement voor dit 

project en deed veel meer dan dat.

CBR adviseert architecten  
 
Campus Hardenvoort: samen school maken

Een project als campus Hardenvoort 

komt niet zomaar tot stand: CBR schuift 

mee aan tafel met architecten om hen te 

informeren over de mogelijkheden van 

cement en beton.

Yves Terneu, Accountmanager White 

Cement HeidelbergCement Benelux: 

‘De campus is gebouwd volgens de 

passiefhuisstandaard met een gevel van 

sandwichpanelen uit wit architectonisch 

beton van prefabproducent Loveld. Op de 

gelijkvloerse verdieping gaat het om twee 

afwerkingstechnieken in één sandwich-

paneel: het buitenvlak werd gepolijst en 

de dieper gelegen lagen gezuurd. De 

andere panelen werden gezuurd, sommige 

zelfs vierzijdig. Hardenvoort is een goed 

voorbeeld van hoe een ontwerp van een 

architect vertaald kan worden naar een 

prachtig eindresultaat.’

foto’s: BURO II & ARCHI+I
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Hoe staat CBR architectenbureaus bij om met  
beton tot zo’n geslaagd eindresultaat te komen?
Yves: ‘Wij geven lezingen voor en bij architecten over de 

toepassingen van ter plaatse gestort beton en architectonisch 

beton. Tijdens deze lezingen schuift soms ook Febelarch mee 

aan tafel. Hoe zorg je ervoor dat de afwerking die je voor 

ogen hebt daadwerkelijk gerealiseerd wordt? Hoe kom je van 

een ontwerp tot een Benor-gecertificeerd beton? Waarmee 

moet je dan allemaal rekening houden? Daarover geven wij 

advies. Dit deden we ook in de drie vestigingen van BURO II 

& ARCHI+I.’

Welke aspecten komen aan bod?
Yves: ‘Dat begint met de lastenboekbeschrijvingen. Wij 

hebben een neutraal lastenboek met 48 aandachtspunten 

over het uitzicht van beton uitgewerkt. De architect kan dat 

mee opnemen in zijn globale lastenboek. Zo zorgt hij ervoor 

dat hij krijgt wat hij ontwerpt. Dat is niet altijd zo evident. 

Wij gaan in op de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving op 

het vlak van beton en maken architecten wegwijs in certifice-

ringen. Verder geven wij hen mee wat de mogelijkheden zijn 

van ons labo. Wij kunnen stalen laten maken, advies geven 

over granulaten en gebruik van cement en samen met de 

ontwerpers betonsamenstellingen optimaliseren. Dit doen we 

steeds met een welbepaald eindresultaat dat we samen voor 

ogen hebben. Aan de hand van concrete projecten lichten we 

aspecten toe die te maken hebben met uitzicht.’

Er staat dus heel wat op het programma.
Yves: ‘Ja, ook transportmogelijkheden, montage-aspecten, 

het postinterventiedossier en onderhoud komen aan bod. 

Kleur is ook altijd een aandachtspunt. We leggen uit dat 

beton op basis van wit cement kleurvaster is en een heldere 

afwerking garandeert.’

Is er ook ruimte voor vragen van architecten?
Yves: ‘Uiteraard. Die kunnen over de meest uiteenlopende  

zaken gaan. Waar gebruik ik ter plaatse gestort beton en wan-

neer architectonisch beton? Wat zijn de voor- en nadelen?  

We krijgen ook vaak vragen over zelfverdichtend beton, 

hogesterkte- en ultra hogesterktebeton, bekisting en ontkis-

tingsolie, en over beton storten in bepaalde weersomstan-

digheden. Vaak gaan architecten ook dieper in op concrete 

projecten.’

Hebben de lezingen succes?
Yves: ‘Ja, zeker. Architecten maken gretig gebruik van ons 

advies. We geven zo’n drie tot vier lezingen per maand, 

meestal tijdens de lunchpauze. Zo leggen we niet te veel 

beslag op de tijd van iedereen. De architecten zijn altijd 

enthousiast. Het is complex om wat je tekent te vertalen naar 

iemand die beton maakt. Ik zie het als onze taak om hen 

hierin zo goed mogelijk te begeleiden.’    

TECHNISCHE FICHE

- Partners: AG Stedelijk Onderwijs

- Architect: BURO II & ARCHI+I

- Architectonisch beton: Loveld

- Sandwichpanelen in wit-cementbeton 

- Projectkost: 20.850.000 euro

‘Hoe kom je van een ontwerp tot een  
Benor-gecertificeerd beton met het karakter 

dat je voor ogen hebt? Daarin maken wij 
architecten wegwijs tijdens onze lezingen.’

Yves Terneu, Accountmanager White Cement  

HeidelbergCement Benelux
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Kan de weerstand tegen aantasting door zuren worden vergroot? 

Er bestaan geen genormeerde beproevingsmethoden om dat te 

onderzoeken. Daarom ontwikkelden CBR en ENCI zelf een zuurtest. 

Deze testmethode bepaalt de weerstand van beton tegen het oplossen 

van kalk door zuren bij een pH-waarde van 0 (extreem zuur) in zoutzuur 

gedurende zeven uur. De test is een vergelijkende meting van twee of 

meerdere mengsels ten opzichte van elkaar.

Cementsteen lost op in zuur 

Eerste resultaten met zuurtest Lagere water-cementfactor,  
betere zuurbestandheid
Een eerste onderzoek wijst uit dat verschillen 

in de samenstellingen van beton invloed 

hebben op de zuurbestandheid. Wat blijkt? 

Bij een lagere water-cementfactor wordt de 

zuurbestandheid beter. Dit valt te verklaren 

door het feit dat de poriën in beton kleiner 

worden bij een lagere water-cementfactor. 

Zuur kan hierdoor minder makkelijk naar 

binnen trekken, waardoor de aantasting 

geringer is.

Hoogovencement presteert beter
Ook de cementkeuze heeft een 

grote invloed op het resultaat. Een 

hoogovencement presteert duidelijk beter 

dan een Portlandcement. Er zijn twee 

zaken die hiervoor verantwoordelijk zijn: 

ten eerste levert een hoogovencement 

een dichtere poriestructuur op, waardoor 

zuur minder snel kan binnendringen; ten 

tweede heeft een hoogovencement een 

lager kalkaandeel in de lijmverbinding. 

In de bijgaande grafiek en foto zijn de 

resultaten voor een hoogovencement en 

Portlandcement weergegeven.

ACADEMY

WAAROM WORDT BETON AANGETAST IN EEN ZUUROMGEVING?

Zowel de betonnormen als studieboeken geven aan dat beton wordt aangetast in  

een zuuromgeving (pH<4). In de praktijk zien we dit bij de toepassing van beton voor 

de opslag van bijvoorbeeld maïs, bieten of gras. Dit voer voor het vee gaat gisten 

en scheidt dan zuren af. Die zuren lossen kalk op, en juist daardoor wordt beton 

aangetast door zuren: de lijmverbinding van cement bestaat namelijk voor een  

groot deel uit kalk.

Uit onderzoek in onze laboratoria blijken de 

verschillen in zuurbestandheid: hoogovencement 

presteert duidelijk beter dan Portlandcement.

HOOGOVENCEMENT

PORTLANDCEMENT

ZUUR NEUTRAAL BASISCH
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foto: CBR
A C A D E M Y

Wat heeft het nieuwe HeidelbergCement Technology Center (HTC) in 

Duitsland gemeen met de lokale labo’s van HeidelbergCement Benelux? 

Ze geven topprioriteit aan onderzoek & ontwikkeling. Omdat de labo’s 

nauw samenwerken, zijn alle kennis en inzichten toegankelijk voor  

onze klanten.

HTC-afdelingen uit zes verschillende locaties komen samen in één gebouw in het 

Duitse Leimen. Zo creëert de HeidelbergCement Group één platform voor Onderzoek & 

Ontwikkeling, waardoor samenwerking, ideeënuitwisseling en communicatie beter kunnen 

verlopen. Vanaf midden 2016 zullen 170 specialisten van over heel de wereld zich inzetten 

voor het onderzoek naar milieuvriendelijke productieprocessen en bouwmaterialen.

CEO Dr. Bernd Scheifele: ‘Wij willen met ons nieuwe labo- en kantorencomplex een 

voorbeeld zijn voor het onderzoek in onze industrie. Tegelijk willen we een aantrekkelijke 

en stimulerende campus neerzetten voor  

de onderzoekers en medewerkers van de 

HeidelbergCement Group.’

Het nieuwe gebouw is bovendien 

een staalkaart van de veelzijdige en 

esthetisch interessante bouwmaterialen 

van HeidelbergCement. De gevel 

zal bestaan uit sandwichpanelen uit 

zichtbeton met cement van de groep. 

Ook binnenin worden eigen materialen 

innovatief ingezet.  

Onderzoek & ontwikkeling: 
topprioriteit in vernieuwd  
HeidelbergCement Technology Center

Beschermlagen op beton  
werken positief
Maar hoe maak je beton nu beter 

zuurbestand? Een mogelijkheid is om 

een beschermlaag aan te brengen. 

Dit kan een coating, impregneer- 

of hydrofobeermiddel zijn, al dan 

niet gecombineerd aangebracht. In 

uitvoerige onderzoeksprogramma’s 

hebben CBR en ENCI elf verschillende 

beschermingssystemen getest.  

Op basis van dit onderzoek kunnen 

we besluiten dat de aangeleverde 

beschermingssystemen de weerstand  

van beton tegen zuuraantasting 

verbeteren: in vergelijking met 

onbehandeld Portlandcement en een 

water-cementfactor van 0,50 presteren  

de geteste beschermingssystemen  

22 tot 42% beter.

Conclusie
De zuurbestandheid kan verbeterd 

worden door het kiezen voor een lager 

water-cement factor, toepassing van 

hoogovencement en/of het aanbrengen 

van een beschermlaag.   

foto’s: HeidelbergCement Group
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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

O.L.V. Hemelvaart donderdag 5 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

vrijdag 6 mei open open open open open open

Pinksteren maandag 16 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Bouwverlof
van maandag 18 juli t.e.m. 
woensdag 20 juli

open** open** open** open** open** open**

Nationale feestdag donderdag 21 juli gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Bouwverlof
van vrijdag 22 juli t.e.m. vrijdag 
29 juli

open** open** open** open** open** open**

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
** Aangepaste openingstijden

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement

Sinds 1 april 2016 is in ons land de kilometerheffing 

van kracht voor vrachtwagens met een maximaal 

toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. Die 

heffing geldt ook voor cementtransporten, uitgevoerd 

door CBR en door onze transportpartners. 

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel 

in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ 

(OBU). Deze toestellen staan via de portieken die langs de weg 

geplaatst zijn in verbinding met een satellietsysteem. Dit systeem 

volgt de trajecten en factureert de verreden kilometers op de 

betalende tolwegen.

Het Brusselse gewest hanteert andere tarieven dan het Vlaamse 

en Waalse gewest. De te betalen heffing is ook afhankelijk van de 

Eurocategorie van het voertuig.  

WETGEVING

Kilometerheffing: wat verandert er? 

Meer info over de kilometerheffing vindt u op 

Viapass.be. 


