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De moderne en functionele nieuwbouw van het AZ Sint-Maarten, langs de Mechelse ring, bundelt alle voordelen van beton.
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In overleg met het ziekenhuispersoneel 

tekende Architectenbureau VK Studio een 

ontwerp waarin het zorgtraject van de 

patiënt centraal staat. Dit zal leiden tot 

een logisch gestructureerd gebouw met 

beperkte loopafstanden. Over de hele 

lengte van het gebouw strekt zich een as 

uit die diensten met elkaar verbindt.

Sneller herstellen
VK Studio wil met het gebouw ook een 

healing environment creëren: een omge-

ving die het herstel van patiënten positief 

beïnvloedt. 60% van de kamers kijkt dan 

ook uit op natuurlijk groen en overal is er 

veel lichtinval. Als natuurlijk en duurzaam 

materiaal past beton goed in het plaatje 

Het AZ Sint-Maarten bundelt zijn drie campussen in een nieuwbouw-

ziekenhuis ter hoogte van de R6-Liersesesteenweg (Roosendaelveld) in 

Mechelen-Noord. Samen met architectenbureau VK Studio uit Roeselare zet 

aannemer MBG een moderne en functionele nieuwbouw neer. Een groot 

deel van het ziekenhuis wordt gebouwd met prefabelementen. Loveld uit 

Aalter, gespecialiseerd in betonnen gevelarchitectuur, nam onder meer de 

productie van zo’n 4.000 sandwichelementen in wit architectonisch  

beton en een 70-tal vloerdragende kolommen voor zijn rekening. CBR was 

de cementleverancier.

P R O J E C T

foto: CBR

van een gebouw op mensenmaat, met 

een rustige en warme uitstraling. Het 

nieuwbouwziekenhuis zal 654 zieken-

huisbedden en 96 plaatsen in daghos-

pitalisatie aanbieden en over een sterk 

uitgebouwde polikliniek beschikken.

Puzzel in prefab
Met zo’n 100.000 m2 vloeroppervlakte 

en zeven verdiepingen kan de bouw  

van het nieuwbouwziekenhuis gerust  

een monsterwerf genoemd worden.  

De bouwheer wilde het project kosten- 

efficiënt realiseren, binnen een relatief 

korte bouwperiode – evenwel zonder 

toegevingen te doen op de kwaliteit 

van de materialen. Daarom werd ervoor 

geopteerd het gebouw met prefab- 

elementen op te trekken, hoewel het als 

klassieke ruwbouwstructuur ontworpen 

Zeven verdiepingen zorg

lees verder op pagina 2
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klassieke ruwbouwstructuur ontworpen is.  

Het geheel bestaat uit duizenden puzzel- 

stukjes afkomstig van verschillende 

prefableveranciers: vloerdragende sand-

wichgevels, kolommen, balken, gewelven, 

breedplaten, trappen en terrassen, die in 

een mum van tijd in elkaar moesten worden 

gemonteerd.

Loveld: strakke gevel dankzij wit 
architectonisch beton
Loveld produceerde voor het nieuwbouw-

project zo’n 4.000 (sandwich)elementen en, 

in samenspraak met architect en aannemer, 

een 70-tal unieke vloerdragende vakwerk-

kolommen – de paradepaardjes van het 

gebouw. Een nieuw bekistingsprocédé 

garandeerde dat de vierzijdige zichtbare 

kolommen aan de hoofdingang van het ge-

bouw naadloos werden uitgevoerd. Voor de 

gevel werd gekozen voor een hoogwaardig 

wit gestraald architectonisch beton op basis 

van wit cement van CBR en ‘Noors-witte’ 

granulaten met toevoeging van titaan- 

dioxide als pigment.

TECHNISCHE FICHE

- Bouwheer: AZ Sint-Maarten

- Aannemer ruwbouw: MBG Antwerpen

- Ontwerp: VK Studio uit Roeselare

- Begin werken: oktober 2013

- Einde werken (verwacht): midden 2018

foto: CBR

INTER-BETON:  
HEAVYMIX® HOUDT RADIOACTIEVE STRALING TEGEN

Inter-Beton Mechelen levert 37.000 m3 stortklaar beton voor het 
nieuwbouwproject: voor funderingsplaten, kolommen, wanden, afgewerkte 
druklagen in de parkeergarage en voor een betonvloer van zo’n 20.000 m2. Voor de 
radiotherapiebunkers in de kelderverdieping werd 650 m3 Heavymix® toegepast. Dit 
beton van Inter-Beton bevat het grindvervangend toeslagmateriaal MagnaDense, 
een zeer zwaar ijzerhoudend erts dat in Zweden wordt gewonnen.

Tom Van Bergen, Accountmanager Inter-Beton Antwerpen: ‘Door zijn hoge 
volumieke massa is het beton ideaal om radioactieve straling tegen te gaan. Ter 
vergelijking: standaardbeton weegt ongeveer 2.200 kg per m3. Het gewicht van 
Heavymix® kan daarentegen opgedreven worden tot 3.800 kg per m3. Wij leverden 
twee types zwaar beton: Heavymix® 3.200 kg per m3 en Heavymix® 3.800 kg 
per m3. In het tweede type werd zand én grind vervangen, een niet-alledaagse 
toepassing.’

vervolg van pagina 1

Achter de wit-parelende gevel schuilt een 

vloerdragend sandwichverhaal dat de aan-

nemer duizenden bijkomend te monteren 

elementen uitspaarde. De binnenschil werd 

zodanig opgevat dat ze een vloerdragende 

functie kan opnemen: het buitenblad loopt 

bovenaan de elementen door. ‘Zo hield 

Loveld perfect rekening met de eisen van 

de ontwerpers’, vertelt Vincent Termote, 

Area Sales Manager Loveld. ‘In de  

sandwichelementen zit bovendien een 

PIR-isolatiekern van 120 mm dikte. Met het 

oog op de waterhuishouding zorgden wij 

voor een horizontale compartimentering, 

door ingestorte EPDM-slabben volgens het 

postzegelprincipe met elkaar te verbinden. 

Zodra het totale pakket geplaatst was, 

volstond het om simpelweg enkele gaines 

met krimpvrije mortel op te gieten en een 

koppeling te voorzien tussen horizontale en 

verticale bouwdelen.’   

P R O J E C T

Zeven verdiepingen zorg
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M A R K T

Julien Mortier begon Morti als een eenmanszaak in 1965. 50 jaar later 

telt het familiebedrijf 200 medewerkers in vaste dienst en focust het op 

industriebouw, woning- en appartementsbouw en agroprojecten. Hoe 

speelden Julien en zijn vier zonen dat klaar? ‘Door beheerst te groeien en 

verstandig te investeren.’

Gecontroleerde groei 
Bouwbedrijf Morti bestaat 50 jaar

foto’s: MORTI

In 1965 startte landbouwerszoon Julien 

Mortier (73) met het bouwen van houten 

stallen in Sint-Martens-Leerne (Deinze). In 

de jaren 70 kwam de vraag van bestaande 

klanten om ook huizen te bouwen. Later 

nam Julien er metaalconstructie bij en waag-

de hij de sprong naar industriebouw, zonder 

landbouw uit het oog te verliezen. Tussen 

1989 en 2008 verhuisde Morti gefaseerd 

naar industriezone Booiebos in Drongen. 

Inmiddels draait de bouwonderneming een 

omzet tussen 50 en 55 miljoen euro en is 

Morti al 45 jaar klant van CBR.

In 1989 bouwden jullie een eigen 
prefab-betonfabriek.
‘We creëerden inderdaad een eigen 

productie-eenheid voor prefab betonnen 

wandelementen, een eigen atelier voor 

metaalconstructie. Onze schrijnwerkerij 

nam er in 2003 het buitenschrijnwerk van 

aluminium bij. Wat prefabbeton betreft, ver-

drievoudigde de capaciteit: ongeveer 65% 

van de productie is bestemd voor derden, 

voornamelijk concullega’s. Dat geldt ook 

voor aluminium. Zo veel mogelijk productie 

en activiteiten in eigen handen houden, 

dat vinden wij belangrijk. Dan ben je van 

niemand afhankelijk en heb je de knowhow 

in huis. Daarom hebben we ook een eigen 

studiebureau.’

Wat is de succesformule van  
Morti?
‘Met de voeten op de grond blijven, boe-

renverstand gebruiken en hard werken. En 

niet verder springen dan je stok lang is. Wij 

kiezen bewust voor een langzame maar 

constante groei.’

Waar ligt de ambitie in een  
moeilijke markt met veel  
concurrentie?
‘Je moet verstandig blijven investeren en 

kort op de bal spelen. Zo bouwden we in 

2015 een nieuwe betoncentrale voor eigen 

gebruik, waarbij we voluit de kaart van 

duurzaamheid trekken. Wij zijn één van de 

eersten met een nullozing-statuut: we van-

gen het afvalwater op en hergebruiken het. 

En we zetten ook in op de toekomst door 

een eigen betonlabo te ontwikkelen.’   

Julien Mortier: ‘Onze 

ambitie is onze klanten de 

beste kwaliteit te blijven 

bieden, met oog voor detail 

en een hoge graad van 

afwerking. Die continuïteit 

is verzekerd door het 

managementteam van de 

tweede generatie: mijn vier 

zonen Luc, Guy, Koen en Jo.
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P R O J E C T

Ultra high performance concrete is een veelbelovend bouwmateriaal met 

uitzonderlijke eigenschappen. Dat toont jarenlang onderzoek van ons 

betonlabo aan. Toch wordt het momenteel in bouwkundige constructies 

nauwelijks toegepast – voornamelijk omdat betrouwbare rekenregels 

voor de constructeur ontbreken. In civiele constructies zijn er wel al 

(positieve) ervaringen. Ook het betonlabo CBR/ENCI zette inmiddels de 

stap van onderzoek naar concrete realisatie, samen met het Amsterdamse 

ingenieurs- en constructiebureau FDN.

Ultra high  
performance concrete  

Betonlabo CBR/ENCI verkent de grenzen  
van de betontechnologie

Wat is ultra high performance  
concrete (UHPC)?
Op dit moment is er voor UHPC nog 

geen regelgeving. NBN-EN 206 en NBN B 

15-001 beperken zich tot beton met een 

karakteristieke kubussterkte van maximaal 

115 MPa en de CUR-Aanbeveling tot beton 

met een kubussterkte van 97 tot 105 MPa. 

In (internationale) literatuur wordt UHPC 

gedefinieerd als beton met een karakte-

ristieke kubusdruksterkte van ten minste 

150 MPa.

Zo werkt het
Hoe worden de unieke eigenschappen van 

UHPC gerealiseerd? Door de beton- 

samenstelling verregaand te optimalise-

ren. Zo is er geen sprake meer van de 

toepassing van het grof toeslagmateriaal 

Dmax > 4 mm. De ruimte tussen de toe-

UNIEKE EIGENSCHAPPEN (INDICATIEVE WAARDE)

Eigenschap Gewoon beton HSB UHPC

Druksterkte (MPa) 20-55 65-115 150-200

Treksterkte (MPa) 2,3-4,3 4,5-5,0 6-10

Elasticiteitsmodulus (GPa) 28-38 38-41 50-60

Volumieke massa (kg/m³) 2400 2450 2525

‘Omdat betrouwbare rekenregels nog ontbreken, heb je 
als materiaalspecialist een partner nodig die weet hoe 
hij daarmee moet rekenen. Die partner vonden wij in 

ontwerper FDN. Vaak kennen opdrachtgevers UHPC niet 
en weten ze niet hoe ze ermee moeten omgaan. Samen 

met FDN willen wij vertrouwen creëren en duidelijk 
maken: dit is nieuw materiaal met nieuwe mogelijkheden.’

Mark van Halderen, Technisch Marketing Manager van CBR/ENCI

slagmaterialen wordt maximaal opgevuld 

met poeders van verschillende fijnheden 

om tot een optimale pakkingsdichtheid te 

komen. Omdat de verhoogde (druk)sterkte 

het beton brozer maakt, bevat UHPC 

vrijwel altijd een cocktail van staal- en/of 

kunststofvezels. Deze lage waterbindmid-

delfactor (wbf) in combinatie met vezels 

maakt de toepassing van hoogwaardige 

superplastificeerders noodzakelijk. UHPC is 

in principe zelfverdichtend.

Ideaal voor slanke constructies en 
lange brugoverspanningen
Omdat speciale vulstoffen zoals microsilica 

en staalvezels aan het UHPC-mengsel toege-
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Foto: Peter Buitelaar

voegd worden, neemt ook de dichtheid toe. 

Voordeel: er kunnen minder chloriden, dooi-

zouten en andere stoffen binnendringen. 

Het beton is dan ook voor minimaal 100 jaar 

onderhoudsvrij. Door de verbeterde sterkte 

is UHPC ideaal voor slanke constructies en 

lange brugoverspanningen die, in vergelij-

king met andere materialen, duurzamer zijn 

en minder onderhoud vergen.

In Nederland: FDN bouwt  
Ultrabruggen
Ingenieurs- en constructiebureau FDN 

ontwierp en bouwde in 2012 in Rotterdam 

de eerste Ultrabrug met UHPC. In de zomer 

van 2015 realiseerde FDN een tweede 

Ultrabrug over het Eindhovens kanaal. De 

voetgangersbrug is gemiddeld bedraagt 

400 millimeter dik: een sandwichpaneel 

met een dekplaat van 80 mm, een onder-

plaat van 150 mm en een tussenlaag met 

polystyreen. De brug uit UHPC is daarmee 

bijna een factor 2 dunner dan de klassieke 

brugdekken.

CBR/ENCI: nieuw materiaal,  
nieuwe mogelijkheden
ENCI voert al jaren mengselonderzoek voor 

DEZE TOEPASSINGEN ZIJN MOGELIJK MET UHPC

Eigenschap Gewoon beton

Architectonische elementen Straatmeubilair

Gevelpanelen

Trappen

Overspanningen Fiets- en voetgangersbruggen

Dunne daken/dakelementen

Balken

Herstel/versteviging/verduurzaming Overlagingen

(Extra) dekking

Op 15 oktober 2015 voerde ENCI samen met FDN, Mebin en De Jong’s betonbedrijf 

een belastingproef uit nabij de voetgangersbrug in Eindhoven. Er werd een betonplaat 

uit UHPC gemaakt van 5 meter lang, 3 meter breed en 45 mm dik, met een 

sterkteklasse C170/200. Een betonmixer reed erover zonder dat de plaat bezweek. 

Daarna werd de plaat tot bezwijken toe belast en daaruit bleek dat een heel hoge 

belasting mogelijk is.

UHPC uit. Om een betonsamenstelling te 

formuleren die constructies nog slanker en 

nog sterker maakt, bundelen CBR/ENCI  

en FDN hun krachten. Op basis van die  

ervaring bespreken de partners of ze 

samen slankere constructies grotere 

verkeersbruggen kunnen maken, voor 

normale en zware verkeersbelasting.  

De volgende stap? UHPC een bredere 

toepassing geven in de markt.    
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Beton recycleren naar duurzaam cement en betonaggregaat? Het kan. 

Dat bewijst het Europese samenwerkingsproject C2CA, waarin de 

recycleerbaarheid van 20.000 ton oud beton getest werd. Het CBR/ENCI 

cementlabo in Maastricht en betonlabo in Rotterdam werkten actief mee 

aan het project, dat recent werd afgerond.

Ja, het kan 
Toepasbaar voor toeslagmateriaal
Wat toont C2CA juist aan? Dat gerecycleer-

de aggregaten niet moeten onderdoen voor 

natuurlijke aggregaten. Integendeel, weet 

Marcel Bruin van ons betonlabo: ‘C2CA 

heeft inzicht gegeven in wat er mogelijk is 

met de onderzochte recyclagetechnieken: 

ADR (Advanced Dry Technology) in com-

binatie met autogeen malen. Als we kijken 

naar de toepasbaarheid van de gerecy-

cleerde producten in cement en beton, dan 

zien we dat het voor toeslagmateriaal goed 

gelukt is. De toepasbaarheid van fines in 

klinker en cement was dan weer minimaal.’

Onderzoek wijst uit: duurzaam beton  
mogelijk op basis van gerecycleerd materiaal

C2CA

C2CA staat voor “Advanced Technologies for 

the Production of Cement and Clean Aggregates 

from Construction and Demolition Waste”. Het 

project krijgt nu een vervolg in HISER: “Holistic 

Innovative Solutions for an Efficient Recycling 

and Recovery of Valuable Raw Materials”.  

Uitgebreide informatie over C2CA vindt u op 

www.c2ca.eu/partners/tu-delft.

1 2

3
7

6

5
4

DE STAPPEN VAN C2CA

1 Selectief gebouwen en constructies slopen

2 Beton breken

3 Grind en zand + cementsteen scheiden

4 Kwaliteitscontrole gerecycled grind (in situ)

5 Cementsteen vrijmaken (ex situ)

6 Gerecycleerd cement maken

7 Gerecycleerd beton

C2CA

ECO-RESPONSIBILITY
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‘Gerecycleerd toeslagmateriaal lijkt 

zelfs beter te presteren dan primair 

toeslagmateriaal.’

In haar laboratoria onderzocht TU Delft 

nog andere recyclingtechnieken. Daarnaast 

werd ook gekeken naar in situ kwaliteits-

controle van alle in- en uitgaande stromen 

in het recyclageproces.

Opvallend: de invloed van  
cementsteen
Het cementlabo van CBR/ENCI in  

Maastricht voerde een uitgebreide produc-

tieproef uit op de fijne fractie uit het gere-

cycleerde beton. Dat cement werd, samen 

met de toeslagmaterialen, daarna aan een 

grondig betononderzoek onderworpen. Dat 

gebeurde in het betonlabo in Rotterdam, 

bij Heidelberg Technology Center en bij 

Holcim. Marcel Bruin: ‘Met alle producten  

uit de recyclage kun je een goed en 

duurzaam beton produceren. In onderzoek 

door een andere partner in het project 

(AGH University of Science and Technology, 

Krakow, Poland) lijkt gerecycleerd 

toeslagmateriaal zelfs beter te presteren dan 

primair toeslagmateriaal. Hoe dat komt? 

Vanwege een huidje van cementsteen op 

de deeltjes.’   

B E D R I J F

HeidelbergCement Group neemt 
Italcementi over
De HeidelbergCement Group nam eind juli 2015, 45% van de aandelen van 

Italcementi over. Voor de overige aandelen volgt in 2016 een openbaar overname

bod. De overname van Italcementi biedt de HeidelbergCement Group een uitgelezen 

kans haar groei te versnellen.

Italcementi is een vooraanstaande groep van bouwmateriaalproducenten. Het is 

wereldwijd actief, met een sterke marktpositie in groeilanden (zoals India, Egypte, 

Marokko, Thailand en Kazakstan) en in mature markten (zoals Frankrijk, Italië, de 

VS, Canada en Spanje). Door de aangekondigde overname zal HeidelbergCement 

de wereldleider in aggregaten, de op één na grootste cementproducent en het 

wereldwijde nummer drie in stortklaar beton worden. 

De overname moet nog officieel worden voorgelegd aan de Mededingingsautoriteiten.

Perfecte match 
Geografisch gezien vullen de HeidelbergCement Group en Italcementi elkaar  

perfect aan. De overname effent het pad voor doordachte synergieën. Gericht  

op een verdere groei worden kennis én hun state-of-the-art faciliteiten gebundeld.  

Zo ontstaat de ideale omgeving om nog meer in te zetten op R&D, voor proces- en 

productinnovaties. Meer R&D zorgt voor meer inzichten en meer mogelijkheden.  

En dus ook voor meer toepassingen voor onze klanten.  

foto: Italcementi

Het palazzo Italia, het Italiaanse paviljoen op de Expo 2015 in Milaan,  

werd gebouwd met Biodynamic cement van Italcementi.
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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

Eindejaarsperiode
van maandag 21 december 
t.e.m. vrijdag 1 januari 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

VEILIGHEID

* openingsuren op vrijdag: 07.00u – 16.00u

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement

Veilig transport: 
hoe zekert u een lading? 

Bouwlustigen warm maken voor betontoepassingen in nieuwbouw- en reno-

vatieprojecten: dat is de opdracht van Infobeton, het platform dat de verschil-

lende brancheorganisaties uit de Belgische bouwsector groepeert. In december 

lanceerde Infobeton het compleet vernieuwde www.infobeton.be, een website 

voor iedereen met bouwkriebels.

Op die nieuwe webstek vinden kandidaat-bouwers alles wat ze willen weten 

over bouwen met beton. Ze ontdekken er dat beton veel voordelen heeft: het  

is mooi, praktisch, duurzaam en economisch interessant. De drukbezochte  

Facebookpagina www.facebook.com/Infobeton.be ondersteunt de website,  

en een YouTube-kanaal toont inspirerende filmpjes met beton in een glansrol.  

Het nieuwe infobeton.be al gezien?

B E D R I J F

Een lading verpakt cement die tijdens het transport in de 

vrachtwagen begint te schuiven. Dit vormt een risico - voor 

de chauffeurs, voor de andere weggebruikers en ook voor het 

personeel van uw fabriek. De lading ‘opsluiten’ is de beste 

maatregel. Omdat dit niet altijd mogelijk is, bevelen wij een 

combinatie van andere methodes aan:

1 de krachtsluitende zekering: sjor de lading neer op de  

laadvloer van het voertuig

2 de vormsluitende zekering: zeker de lading tegen een vast deel 

van het voertuig, bijvoorbeeld tegen het kopschot 

Ons advies? Gebruik beide methodes. Gebruik voor elke palletrij 

hoekprofielen en spanbanden om de lading te zekeren:

1 bij hoekprofielen van 250 cm breedte: breng twee stuks per 

palletrij aan

2 bij een oneven aantal: gebruik een profiel van 120 cm

3 gebruik minimaal één spanband per rij. Is de krachtopname 

door het kopschot niet gegarandeerd? Als vervanging van het 

kopschot is kopsjorren met pallets dan aanbevolen.  

Hebt u praktische vragen?  

Leg ze voor aan uw accountmanager of de  

CBR-medewerkers bij wie u uw bestelling plaatst. 


