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Vanop de betonnen Skywalk op het nieuwe welkomstgebouw hebben bezoekers een indrukwekkend 360°-zicht op ZOO Antwerpen. 

Decomo bouwt mee aan vernieuwing ZOO Antwerpen

 Een uitgave van CBR en ENCI, onderdelen van de HeidelbergCement Group, nr 38, editie 1 - april 2017
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Nieuw stukje stad
Wie een bezoek brengt aan ZOO Antwerpen,  

merkt het meteen: de inkom werd verlegd 

achter de kiosk. Zo ontstaat het nieuwe 

Flamingoplein waarmee de dierentuin een 

stukje stad binnen haar muren haalt.  

Rechts van het plein, aanpalend aan het in 

ere herstelde Grand Café Flamingo, zette  

ZOO Antwerpen een hedendaags wel-

komstgebouw neer dat de shop, de EHBO- 

ruimte en ledenservice herbergt. Op het dak 

van dat gebouw vind je cascadevijvers en 

een wandelpad naar het Aquaforum van de 

De dierentuin van Antwerpen “steekt in het nieuw”. Decomo, specialist  

in architectonisch prefabbeton, leverde de prefabelementen voor een  

opvallende betonnen Skywalk op basis van wit cement, op het dak van  

het nieuwe welkomstgebouw aan het gloednieuwe Flamingoplein.  

Een project dat van tekenfase tot montage minutieus maatwerk vereiste. 

Witte  
wandeloase  
in beton

beton op basis van wit cement van CBR. 

Het betonnen wandelpad kreeg door 

toevoeging van granulaten een beige kleur 

− in lijn met andere wandelpaden in de 

dierentuin. Hoewel de moderne Skywalk 

in het oog springt, vormt hij zo toch een 

harmonieus geheel met de witte gevel- 

elementen aan de zijde van het inkom-

plein, het lichtgekleurde Grand Café  

Flamingo en de lichte kleur van de  

historische gevel van het Centraal Station.

200 tekeningen voor  
250 elementen
Decomo uit Moeskroen leverde de prefab-

betonelementen voor de platen rond de 

vijvers, de luifels en het wandelpad. Van 

tekenwerk over productie tot montage:  

de lat lag zeer hoog bij dit project.

 Lees meer op pagina 2.

zeeleeuwen. Vanop die betonnen Skywalk 

met exotische planten krijgen bezoekers een 

uniek 360°-zicht op de dierentuin. 

Gebroken wit en beige
De oudste dierentuin van België is een 

beschermd monument. Voor de kleurkeuze 

van de betonnen platen, de kegelvormige  

randen die als luifel fungeren en het wandel-

pad moesten de architecten dan ook  

rekening houden met het historische 

karakter. De platen rond de waterpartijen 

en randen zijn uitgevoerd in gebroken wit 

W I T  C E M E N T
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Onderhoudsvriendelijk en mooi afgewerkt

W I T  C E M E N T

Bruno Louage, verantwoordelijke studie- en 

tekenbureau bij Decomo: ‘Dat dit project vol-

ledig bestaat uit organische vormen, maakte 

het zo complex. Dat bracht heel wat teken-

werk met zich mee. Wij baseerden ons op het 

ontwerp van Fondu Landscape Architects, 

maar hebben alles opnieuw in 3D gemodu-

leerd. Dat gebeurde in overleg met 8 Office 

Architects, die het project ook technisch  

verder opvolgden, en met aannemer Democo. 

Bij zo’n project met vijvers komt namelijk heel 

wat kijken: je moet onder meer ook rekening 

houden met waterdichtingen en pompsyste-

men. We maakten zowat 200 stuktekeningen 

voor zo’n 250 elementen – bijna allemaal 

verschillende elementen, dus. Op basis van de 

stuktekeningen maakten we de elementen in 

ons eigen atelier.’ 

De uitdagingen van 3D
Bruno Louage: ‘Normaal maken we recht-

hoekige, tweedimensionale prefabelementen 

met hier en daar profilering. 3D-vormen zijn 

dan ook altijd een uitdaging, ook voor de 

productie en de montage. We werkten met 

een combinatie van houten en polystyreen-

bekistingen. Het polystyreen is de basisvorm 

die wordt aangevuld met stalen en houten 

delen om de eigenlijke bekisting te maken. 

Dat polystyreen werd door een externe partner 

omputergestuurd gefreesd op basis van 

onze tekeningen. Om de aftekening van de 

bolletjes van het polystyreen te voorkomen, 

brachten we een coating op de bekisting 

aan. Ook de wapening was complexer dan 

normaal.’  

foto’s: ZOO Antwerpen/Jonas Verhulst

‘Door de organische 3D-vormen was dit prefab-betonproject erg  
complex en arbeidsintensief. Maar het resultaat is meer dan geslaagd.’

Bruno Louage, verantwoordelijke studie- en tekenbureau bij Decomo

Een stadsomgeving en het groen van  

bomen en waterplanten: deze factoren 

hebben een negatieve invloed op de mate-

rialen van de Skywalk in ZOO Antwerpen. 

Om twee redenen viel de keuze op beton.

1. Het is onderhoudsvriendelijk: het vol-

staat om het vuil te verwijderen met een 

hogedrukreiniger. Door daarna  

hydrofuge aan te brengen, zijn er  

minder reinigingsbeurten nodig.

2. Het beton biedt ook de mogelijkheid 

voor verschillende afwerkingen.  

De platen rond de vijvers en de randen 

van de dakoase werden gezuurd en 

kregen zo een licht korrelige textuur. 

De hellende wandelpaden, tegels van 

twee bij twee meter, zijn uitgevoerd in 

uitgewassen beton. Hierdoor komen  

de granulaten bloot te liggen en krijg  

je een antislipeffect. 
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‘In de huidige receptmatige aanpak wordt 

naar aanleiding van de te verwachte belastin-

gen vanuit de omgeving de keuze gemaakt 

voor milieuklassen’, zegt Przemek Spiesz, 

onderzoeker bij CBR. ‘Daarbij wordt de milieu-

klasse met de zwaarste ontwerpeisen maat- 

gevend voor het betonontwerp. De nieuwe 

methode voegt er een dimensie aan toe: er 

komt een mogelijkheid om de prestaties van 

beton op het gebied van levensduur aan te 

tonen via gestandaardiseerde laboratorium-

proeven. Een voorbeeld is de bulk diffusie-

proef voor de bepaling van de weerstand 

tegen chloride-indringing van een specifieke 

betonsamenstelling. De prestatiegerichte 

benadering op basis van Exposure Resistan-

ce Classes geeft een betontechnoloog meer 

ontwerpvrijheid. Hij is in principe niet meer 

gebonden aan strikte eisen voor de maximale 

watercementfactor en het minimale cement-

gehalte. Hij kan zo meer maatwerk leveren.’

Onderzoek in het lab
Om te ervaren wat de praktische gevolgen 

van de keuze voor Exposure Resistance Classes 

kunnen zijn, is een laboratoriumonderzoek 

opgestart. Het onderzoek wil in eerste instan-

tie diverse betonsamenstellingen toetsen met 

betrekking tot de chloride-weerstandklasse.

Przemek Spiesz: ‘Het gaat om een selectie  

betonsamenstellingen in sterkteklassen 

C30/37 tot en met C65/75, die in de praktijk 

algemeen worden toepast. Naast twee prefab 

betonsamenstellingen is voor stortklaar beton 

gekozen voor vijf betonsamenstellingen. Hier-

in zit naast een grote variatie in bindmiddelen 

ook een variatie in water-cementfactor.’

Voorspelling voor vijftig jaar
Przemek Spiesz: ‘Voor het onderzoek is een 

groot aantal betonkubussen gemaakt om de 

betonsamenstellingen op laboratoriumschaal 

te toetsen op weerstand tegen chloride-indrin-

ging. Dit gebeurt onder andere door de bulk 

chloride-diffusiecoëfficiënt te bepalen: daar-

voor wordt het chlorideprofiel bepaald aan 

een betonkubus die gedurende een bekende 

periode is ondergedompeld in zeewater.’

‘CBR heeft hiervoor speciaal geïnvesteerd in 

materiaal en apparatuur. Om een chloride-

profiel te kunnen bepalen, moet het beton- 

oppervlak met een diamantslijpkop milli-

meter voor millimeter worden weggeslepen. 

Van elke opgevangen millimeter materiaal 

wordt apart het chloridegehalte bepaald. 

Dit levert uiteindelijk het chlorideprofiel op. 

Daarmee kunnen we straks beter voorspellen 

wat de potentiële chloride-indringing is van 

een betonconstructie na vijftig jaar.’

Drempels overwinnen
Meten is dus weten. Maar in dit geval vraagt 

meten een flinke inspanning. Przemek Spiesz: 

‘Hoe bepaal je de chloride-diffusiecoëfficiënt 

van beton? Daarvoor moet je beton twee 

jaar lang blootstellen aan zeewater en in 

die periode op ten minste drie momenten 

een chlorideprofiel bepalen. De chloride-

diffusie coëfficiënt van beton bepalen is dan 

ook een langdurige, arbeidsintensieve en 

dus kostbare meting die voor de gemiddelde 

betonprodu cent best een drempel opwerpt. 

Zeker als je deze testen op al je afzonderlijke 

betonsamen stellingen wilt loslaten.’  

foto’s: ENCI

ACADEMY

In Europees verband wordt druk  

gewerkt aan een nieuw systeem voor  

het ontwerpen van betonconstructies  

op levensduur. In de hoofdrol:  

de Exposure Resistance Classes. 

Uitgangspunt is een prestatie- 

gerichte benadering in plaats van de 

huidige receptmatige aanpak.  

Interessant, want het nieuwe systeem  

brengt maatwerk in betonconstruc-

ties weer een stap dichterbij.

Voor meer maatwerk in beton
Exposure Resistance Classes,  
de eerste stap
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Ontwikkeling van het chlorideconcentratieprofiel in beton. Bij de derde 

meting in de tijd zien we dat de chloride concentratie verder indringt in 

het betonoppervlak 

Betonproefstuk na staalname en  

de potentiometrische titrator voor de 

chlorideconcentratiemetingen.

ANS WER S  |  nr 38  |  april 2017 3



ANS WER S  |  nr 38  |  april 20174

P R O J E C T

De ringweg rond Couvin: het is een project dat al geruime tijd op de  

agenda staat. De werken om de stad te ontlasten en om de streek te  

verbinden met de Franse Ardennen zijn in 2012 gestart. CBR draagt  

er z’n steentje toe bij, door cement te leveren aan bouwgroep Galère. 

Thierry Vander Borght, projectleider bij Galère en werfleider van fase  

1b en 2 (bij de tijdelijke vennootschap Wanty-Galère-BAM Contractors),  

geeft toelichting bij de stand van zaken.

CBR-cement wijst de weg
Hoe pak je de uitdagingen van  
de ringweg rond Couvin aan?

Wat omvatten de werken aan de 
ringweg rond Couvin precies?
Thierry Vander Borght: ‘De werken worden 

gespreid over drie fases. In de eerste fase 

wordt het gedeelte tussen Frasnes en de  

Ry de Rome onder handen genomen; in fase 2  

is het de beurt aan de verbinding tussen de 

Ry de Rome en de Franse grens. De eerste 

fase is goed voor 4,5 km, de tweede voor  

9 km. In fase 3 wordt dan een tunnel  

gebouwd onder de spoorweg in Frasnes.  

Alles samen gaat het om 14 km, goed voor 

een investering van meer dan 130 miljoen 

euro. Met onze tijdelijke vennootschap  

hebben we meegewerkt aan fase 1b en fase 2:  

voor beide fases hebben we kunstwerken 

gerealiseerd, en grond-, ontwaterings- en 

wegenwerken uitgevoerd.’

Welk type beton hebt u voor deze 
werken gebruikt?
Thierry Vander Borght: ‘We hebben voor-

namelijk beton voor kunstwerken gebruikt – 
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beton van klasse C16/20 EE1, C30/37 EE3  

en C35/45 EE4 WAI (0,45) voor de  

elementen die ter plaatse zijn gestort.  

Het wegdek van de snelweg is gerealiseerd  

in tweelaags doorgaand gewapend beton  

(laag op laag) van 23 cm dik (17+6).’

Hebt u zelf deze betontypes  
gekozen of heeft CBR u die  
aangeraden?
Thierry Vander Borght: ‘Dit beton voldoet 

aan de Qualiroute-vereisten, het lastenboek 

van het Waalse Gewest. Deze vereisten voor 

het gebruik van materialen staan vermeld in 

de bijzondere specificaties met betrekking 

tot de werven. In wat wij doen gebruiken 

we volgens mij uitsluitend beton op basis 

van CBR-cement. Voor het beton voor de 

kunstwerken werken we met een tijdelijke 

vennootschap: Pirlot Beton/Inter-Beton,  

die allebei afnemen van CBR. Voor het  

doorgaand gewapend beton werken we 

dubbellagig, met een onderlaag van 17 cm 

en een bovenlaag van 6 cm. BAM Contractors 

maakt die onderlaag ter plekke, op de werf; 

de bovenlaag wordt gemaakt door de  

tijdelijke vennootschap Pirlot Beton/ 

Inter-Beton. Beide lagen worden gemaakt 

met cement van CBR.’

De werken hebben vertraging  
opgelopen. Waaraan ligt dat?
Thierry Vander Borght: ‘Door de bodem- 

structuur zijn er in de twee fases risico’s 

ontstaan: de rotsen waarop we zijn gestoten, 

waren van nature uit minder sterk dan we 

hadden verwacht. Dat bracht extra grond-

werk met zich mee, waardoor de andere 

werkzaamheden vertraging opliepen. Door 

die aangepaste grondwerken moesten  

we ook de kunstwerken aanpassen. De  

ongunstige bodemstructuur heeft er dus  

voor gezorgd dat al het werk in tijd is  

opgeschoven, maar een echte vertraging  

was het niet. Als we vooraf exact de  

bodemstructuur hadden kunnen bepalen,  

dan hadden we dat werk eerder kunnen 

inplannen. Maar let wel: voor de veiligheid 

was het absoluut noodzakelijk om dat vooraf-

gaande werk uit te voeren, zodat het verkeer 

zonder risico’s kon blijven verlopen.’

Het eind van fase 1 is voorzien voor eind 

2017. Fase 2 zou in juni 2019 afgewerkt 

moeten zijn.  

CBR-cement ligt aan de basis van het doorgaand gewapend beton voor  

de ringweg rond Couvin.

Foto’s: Galère
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A11 en Inter-Beton:  
missie bijna volbracht

Het meest omvangrijke wegenisproject in Vlaanderen: zo mag je de aanleg 

van de A11 wel noemen – de nieuwe snelweg die in september de N31 in 

Brugge zal verbinden met de N49 in Westkapelle. Inter-Beton sloot met 

THV kunstwerken een overeenkomst af om, gespreid over 42 maanden, 

al het stortklaar beton voor de kunstwerken van de A11 te leveren. Hoe is 

dat verlopen? Philippe D’Hanyns, Plant Manager van Inter-Beton Brugge, 

maakt de eindbalans op.

Complexe betonsoorten werden 
ontwikkeld
Het einde van het project is voorzien in  

september 2017. 300.000 van de 320.000 m3  

beton is geleverd. Inter-Beton kon heel wat 

producten uit zijn gamma inzetten, maar 

ontwikkelde daarnaast samen met het CBR/

ENCI-betonlabo in Rotterdam ook complexe 

betonsamenstellingen die aan bijkomende 

eisen moesten voldoen. Zo werden voor 

de slanke pijlers van het viaduct over het 

Boudewijnkanaal bepaalde elasticiteitsnormen 

gekoppeld aan het beton, wat niet evident 

was in combinatie met de hoge druksterktes. 

Inter-Beton ontwikkelde 3.000 m3 zelf- 

verdichtend hogesterktebeton C80/95. Dit 

beton op zo’n grote schaal in stortklaar beton 

toepassen, was uniek in de Benelux. 

Philippe D’Hanyns: ‘Niet alleen de grote 

hoeveelheden, maar vooral de diversiteit en 

de complexiteit van het beton vormden een 

grote uitdaging. 

“Door binnen de HeidelbergCement Groep expertise en capaciteit 
samen te leggen, konden wij een stap verder gaan om dit 

omvangrijke project te doen slagen.”
Philippe D’Hanyns, Plant Manager Inter-Beton Brugge

Wij leverden uiteindelijk maar liefst  

70 betonsamenstellingen (een 25-tal basis- 

samenstellingen plus varianten). Dit was niet 

gelukt zonder de expertise van het  

CBR /ENCI-labo en de steun van technische 

specialisten uit de verschillende business lines 

van de HeidelbergCement Groep.’ 

Logistiek huzarenstukje
Toen de werken op volle toeren draaiden 

in 2015 en 2016 leverde Inter-Beton zo’n 

130.000 m3 beton voor de A11 alleen. Samen 

met andere werven kwam Inter-Beton Brugge 

uit bij volumes van gemiddeld 1.000 m3 per 

dag, met regelmatige pieken tussen 1.500 en 

2.000 m3. 

Philippe D’Hanyns: ‘We konden het hoge 

productie- en leverritme aan, door bij extra 
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Wanneer spreken we van  
zwaar beton?
Joris Schoon: ‘Zwaar beton heeft een volu-

mieke massa van meer dan 2.600 kg/m3.  

Hoe zwaar je beton is, wordt beïnvloed 

door een aantal factoren. Zo is er de water- 

cementfactor. Hoe lager die factor, hoe 

zwaarder en duurzamer je beton is. Door 

de water-cementfactor te verlagen, kun je 

beton 50, 100 à 200 kg/m3 zwaarder  

maken. De grondstoffen die je gebruikt, 

zijn ook bepalend. Voor zwaar beton 

zetten we granulaten in die van nature een 

grote dichtheid hebben en niet poreus zijn. 

Dat betekent: ze bevatten geen of zeer 

weinig ingesloten lucht. Dan spreken we 

over de mineralen bariet, bauxiet, magne-

tiet en hematiet.’

Welk granulaat werd toegepast 
voor het project in Luik?
Joris Schoon: ‘In de betonnen constructie 

ter afscherming van de radioactieve straling 

werd Magnadense 20S gebruikt, een 

toeslagmateriaal van natuurlijke origine. 

Hoe meer massa de muur heeft, hoe 

meer straling wordt tegengehouden. Een 

samenspel van een zwaar granulaat en een 

lage water-cementfactor zorgen ervoor dat 

er een maximale buffer is tegen mogelijke 

straling die langs deze weg zou kunnen 

ontsnappen.’

Welke uitdagingen komen er 
kijken bij de samenstelling van 
zwaar beton?
Joris Schoon: ‘De uitdaging is om naar een 

lage water-cementfactor te gaan. Om het 

beton voldoende verwerkbaar te houden, 

moet je met hulpstoffen werken. Bovendien 

gebruik je grondstoffen met een verschillen-

de densiteit. Het risico bestaat dat de zware 

granulaten zinken in het beton. Zo ontstaat 

ontmenging. We proberen dit te vermijden 

door meer fijn materiaal in te zetten. Een 

kalksteenfiller, bijvoorbeeld. In Luik 

gebruikten we geen filler omdat het  

gebruikte 0/20 granulaat gecombineerd 

met zand 0/2 en Magnadense 8S al een 

grote fractie aan zand en filler bevatte.’

Wordt zwaar beton nog voor 
andere toepassingen gebruikt?
Joris Schoon: ‘Zwaar beton wordt toege-

past waar gewicht een rol speelt. Denk 

maar aan tegengewichten voor kranen. 

Om de betonblokken zo klein mogelijk te 

houden, wordt zwaar beton ingezet.’ 

Voor de aanleg van de nieuwe  

A11-snelweg leverde Inter-Beton 

liefst 70 betonsamenstellingen.

drukke periodes ervaren collega’s van andere 

Inter-Betoncentrales in te schakelen. Een bij-

komende uitdaging: door de grote diversiteit 

aan beton hadden we ook een groot aantal 

verschillende soorten cementen, aggregaten 

en toeslagstoffen nodig. Dat maakte de  

logistiek extra uitdagend. Gelukkig konden  

we rekenen op de flexibiliteit van onze 

HeidelbergCement-partners − CBR voor het 

cement en Sagrex voor de aggregaten. Door 

binnen onze groep capaciteit en expertise 

samen te leggen, konden wij een stap verder 

gaan om dit omvangrijke project te doen 

slagen.’  

Foto: Inter-Beton
P R O D U C T

Granulaten voor  
het zware werk
Zwaar beton houdt radioactieve  
straling tegen in Luik
Hoe zorg je ervoor dat radioactieve straling binnen een radio logie kamer 

blijft? Door zwaar beton in te zetten. Dat is precies wat Inter- Beton 

(BBM-Béton Liège) deed in twee ziekenhuizen in Luik. Wat is zwaar beton?  

En welke granulaten worden er voor het zware werk gebruikt? Joris 

Schoon, Applied Technology Laboratory Manager, geeft antwoord.

- Voor het Centre Hospitalier de Liège: 2.000 m3 zwaar beton van 3.200 kg/m³

- Voor het Centre Hospitalier Chrétien: zwaar beton van 3.600 kg/m³

- CBR leverde het cement: CEM III/B 42,5 N-LH/SR LA (geen filler)

- LKAB-minerals leverde het toeslagmateriaal Magnadense

Technische details



ANS WER S  |  nr 38  |  april 20178

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

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement

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

Vraag: wat hebben beton, metselwerk, voegwerk en chape met elkaar 

gemeen? Antwoord: grondstoffen. Als iemand aan een van deze 

cementtoepassingen begint, zal hij altijd antwoord willen hebben op dezelfde 

vragen: wat is de juiste mengverhouding en hoeveel kilo heb ik van alles 

nodig? Om antwoord te geven op deze vragen, ontwikkelde CBR een online 

rekentool. ‘Handig voor particulieren, aannemers, bouwmaterialenhandelaars 

en alle andere in de sector’, vindt Yves Mataigne, Marketing Manager.

M A R K T

‘Beton en mortel zijn geen moeilijke producten. 

Althans, dat is de perceptie’, steekt Yves Mataig-

ne van wal. ‘Dat klopt als je maar aan de slag 

gaat met de juiste kennis en daar wringt weleens 

het schoentje. Omdat eindgebruikers ons vaak 

om hulp vragen over die mengverhoudingen en 

hoeveelheden, hebben we een rekentool ontwik-

keld. Daarin onderscheiden we vier verschillende 

toepassingen.’

Ontbrekend stuk
De rekentool is niet uniek in de markt, beseft Yves 

Mataigne. Sommige doe-het-zelfzaken bieden 

ook een dergelijke tool aan. Maar CBR doet het 

niet alleen voor die doe-het-zelver, maar voor 

heel de sector. Yves Mataigne: ‘Alle cement-

toepassingen die je ziet in het straatbeeld werken 

mee aan de beeldvorming over de betonsector. 

Slecht uitgevoerde werken zijn negatieve referen-

ties die schade toebrengen aan het imago van de 

betonsector. Denk maar aan metsel- of voegwerk 

dat verbrokkelt. Zulke negatieve beelden willen 

we graag helpen vermijden. Hoe? Door vol-

doende informatie beschikbaar te maken. Deze 

rekentool is voor ons dan ook een ontbrekend 

stukje in onze communicatie naar de markt.’

Yves Mataigne bekijkt de rekentool als een taak 

voor CBR – met als doel: een betere perceptie van 

het eindproduct waar we allemaal voor staan. 

‘We zijn erbij gebaat dat cement-betontoepas-

singen geassocieerd worden met kwalitatieve, 

duurzame en degelijke oplossingen.’

Hoe werkt de rekentool?

1.  Selecteer de toepassing waarvoor je het  

 cement nodig hebt: betonwerk, metselwerk,  

 voegwerk of chape.

2.  Geef de afmetingen van het project op: zo  

 weet je om hoeveel kubieke meter het gaat.

3.  Daarna krijg je je ‘boodschappenlijstje’:  

 hoeveel zakken zand, grind en cement heb  

 je nodig?

Sinds eind maart staat de rekentool online. 

Neem gerust en kijkje op  

www.cbr.be > Producten > Verpakt

Nieuw: online rekentool voor   
ver schillende toepassingen van cement

Betere informatie,  
betere perceptie

Dispatch Lixhe Expeditie Lixhe Dispatch Gent I Expeditie Gent I Dispatch Gent II Expeditie Gent II 

Normale openingstijden 08.00u-18.00u

vanaf 12 juni 
gelden nieuwe 
openingstijden 
06.00u-18.00u

06.00u-18.00u 08.00u-18.00u

vanaf 8 mei 
gelden nieuwe 
openingstijden 
06.00u-18.00u

04.45u-18.00u 07.00u-17.00u* 06.00u-20.30u

Openingstijden  
bij CBR

* openingsuren op vrijdag: 07.00u – 16.00u

LET OP

Nieuw Nieuw


