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De technologie is in staat om nagenoeg puur CO2 dat vrijkomt, op te vangen en af te voeren.

Innovatieve oplossing om CO2 te scheiden in de maak

 Een uitgave van CBR, ENCI onderdelen van de HeidelbergCement Group,  juni 2016 - nr 35, negende jaargang

CBR Cementbedrijven N.V.
Terhulpsesteenweg 185

1170 Brussel
www.cbr.be

De cementindustrie is verantwoordelijk 

voor ongeveer 5% van de wereldwijde 

koolstofdioxide-uitstoot. De cement- en 

kalkindustrie zijn er al in geslaagd om de 

CO2-uitstoot van hun productieprocessen 

sterk te verminderden. Toch zullen ze op 

grote schaal technologieën moeten ont-

wikkelen om de procesgebonden CO2 af 

te vangen. Twee derde van de koolstofuit-

stoot van cementproductie wordt immers 

gegenereerd door calcinatie van kalksteen.

Hoe werkt het?
De technologie van Calix pakt de bestaan-

de procesflows totaal anders aan en is in 

staat om nagenoeg puur CO2 dat vrijkomt 

af te vangen, mogelijk zelfs zonder extra 

energiekosten. In combinatie met con-

ventionele CO2-opslagtechnieken kan dit 

dé oplossing zijn om CO2-uitstoot van 

cement- en kalkindustrie te verminderen.

In een indirect verhitte reactor wordt de 

hitte van de uitlaatgassen via een speciale 

Een sluitende oplossing om de CO2-uitstoot van cement- en kalkovens te 

beperken? Het LEILAC-consortium, dat bestaat uit vertegenwoordigers van 

de kalk- en cementindustrieën zoals HeidelbergCement, onderzoeksinstel-

lingen en vooraanstaande leveranciers van technologie en engineering, 

maakt er werk van. Technologiebedrijf Calix ontwikkelt voor LEILAC de 

Direct Separation Calciner, waarmee de CO2 die afkomstig is van het  

cementproductieproces opgevangen en afgevoerd kan worden. De CBR-site 

in Lixhe werd uitgekozen om er een demo-installatie te bouwen.

CBR Lixhe 
   doet de test  

B E D R I J F

foto: CBR

stalen scheidingswand aan de kalksteen 

overgedragen. De CO2 die uit de kalk-

steen vrijkomt, kan hierdoor gescheiden 

blijven in een haast pure vorm.

De eer aan Lixhe
Zodra alle nodige vergunningen in orde 

zijn, wordt op de site van CBR in Lixhe 

(België) een demo-installatie gebouwd. 

Vanaf dan wordt de demonstratie-een-

heid van de Direct Separation Calciner 

twee jaar lang extensief getest. Er zal 

fundamenteel onderzoek gedaan worden 

naar de procesvereisten en -prestaties om 

aan te tonen dat de technologie vol-

doende adequaat en betrouwbaar werkt, 

met het oog op volwaardig operationeel 

gebruik.     

Meer info: 

www.leilac.org.uk
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Zowel in de winter als in de zomer moet u speciaal aandacht besteden 

aan het storten van beton. In de zomer kunnen temperaturen boven 25°C 

of de lagere relatieve vochtigheid problemen veroorzaken. Waarop moet 

u letten? Olivier De Myttenaere, Technical Advisor bij CBR, bespreekt de 

problemen én de oplossingen.

Beton storten in de zomer:  
waarop moet u letten?

‘Soms is het beter om de planning aan te passen 
dan bij extreme weersomstandigheden werken uit te voeren die 

later tot grote schades en discussies leiden.’
Olivier De Myttenaere, Technical Advisor bij CBR

foto: Omnibeton

Welke problemen kunnen zich 
voordoen in de zomer?
‘Door de warmte kan de verwerkbaarheid 

snel afnemen en het beton sneller binden. 

Dit is het principe van thermische activering 

van chemische reacties. Het kan interessant 

zijn om een bindingsvertrager toe te voe-

gen zodat het beton toch langer vervoerd 

en verwerkt kan worden. Toevoeging van 

water is uiteraard absoluut verboden, want 

dit zou de kwaliteit van het beton nadelig 

beïnvloeden. Het warme en droge weer kan 

ook leiden tot verdamping van het water, 

met scheurvorming in het beton tot gevolg. 

Ten slotte kunnen de hogere temperaturen 

de druksterktes op jonge leeftijd (1 à 2 

dagen) verhogen, maar op langere termijn 

kunnen de druksterktes lager zijn dan bij 

hetzelfde beton gemaakt bij normale tem-

peraturen.’

Waarop moet je letten als je bij 
warm weer beton moet maken?
‘Moeten de stortwerken absoluut plaats-

vinden? Dat is de eerste vraag die je moet 

stellen. Soms is het beter om de planning 

aan te passen dan bij extreme weersom-

standigheden werken uit te voeren die later 

tot grote schades en discussies leiden. Het 

is ook weleens voldoende om de werkuren 

te verschuiven. Uiteraard is dit niet altijd 

mogelijk en dan moet de betonproducent 

– en de uitvoerder – de impact van het 

warme en droge weer zo veel mogelijk 

beperken: warme en absorberende granu-

laten bevochtigen voor gebruik, voor een 

ander cement kiezen (trager en/of met een 

lagere sterkteklasse), koud water gebruiken, 

hulpstoffen (superplastificeerder en eventu-

eel een bindingsvertrager) toevoegen.’

Welke maatregelen kan de uitvoer-
der nemen op de werf?
‘De uitvoerder moet zeker de gepaste en 

nodige middelen voorzien zodat de uitvoe-

ring op een effectieve manier kan plaatsvin-

den. Door een stipte organisatie kunnen de 

wachttijden van de betonmixers zo beperkt 

mogelijk blijven en kan het beton snel 

gestort worden. Voor bepaalde toepas-

singen, zoals vloeren, bevelen we aan om 

absorberende ondergronden te bevochtigen 

voor het storten. Zo kan het water van het 

verse beton niet opgenomen worden door 

een droge ondergrond.’

De curing (bescherming) van het 
verse beton blijft uiterst belangrijk.
‘Dat klopt. Temperatuur, relatieve voch-

tigheid en windsnelheid beïnvloeden de 

Zo beïnvloeden temperatuur, 

relatieve vochtigheid en 

windsnelheid de verdamping  

van het water van vers beton.

verdamping van het water van het verse 

beton [zie grafiek]. Afhankelijk van de 

werken die uitgevoerd worden, kan het 

beton beschermd worden door de bekistin-

gen langer op hun plaats te laten, door het 

verse beton met een plastic folie te bescher-

men of door een nabehandelingsproduct of 

curing compound te verstuiven. Dit is echt 

projectafhankelijk.’

Is de herfst dan het ideale seizoen 
om beton te storten?
‘Dan zijn de weersomstandigheden 

inderdaad vaak ideaal: geen te hoge of te 

lage temperaturen en vochtig en bewolkt. 

Uiteraard mag je de invloed van de wind 

niet vergeten.’   
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Tom De Hauwere, eigenaar van Bouwbedrijf De Hauwere, houdt van beton  

én van een uitdaging. Daarom bouwde hij voor zichzelf in Grimbergen  

een volledig betonnen woning. Zowel binnen- als buitenwanden zijn in  

ter plaatse gestort zichtbeton uitgevoerd en ook voor de wanden en  

vloeren in de eet- en woonkamer kozen Tom en zijn vrouw voor beton. 

Een ambitieus project dat interessante structurele mogelijkheden bood.

Uit liefde voor beton 
en wit cement 

W I T  C E M E N T

De eigenaar/aannemer:  
‘Warm en strak’
Tom De Hauwere: ‘Ik koos voor beton uit 

liefde voor het product. En bij het verwer-

ken van ter plaatse gestort beton komt een 

uitdaging kijken die mij als professional 

wel aanspreekt. Het is bovendien altijd een 

verrassing hoe het beton eruitziet bij het 

verwijderen van de bekisting. Het beton 

dat wij gegoten hebben is niet perfect – er 

zitten foutjes in. Maar dat vinden wij mooi. 

Daarom wilden we het zo veel mogelijk 

onbedekt laten en de detaillering strak 

aanpakken. Het is een passiefwoning, maar 

dat zie je niet omdat al de details wegge-

werkt zijn met betonproducten. Dat effect 

bereikten we door te spelen met dragend 

en niet-dragend bij binnen- en buitenwan-

den. Een strakke woning bouwen die toch 

niet te clean is, dat was niet evident. Maar 

we zijn in ons opzet geslaagd. De gepolijs-

te betonvloeren op basis van wit cement 

passen perfect in het niet-afgelijnde geheel: 

er zit kleur in, je ziet de granulaten en de 

imperfecties. Heel mooi en leefbaar.’

Het studiebureau:  
‘Atypische structurele ingrepen’
Pieter Ochelen (UTIL Struktuurstudies): 

‘Architect en bouwheer/aannemer wilden 

zowel de binnen- als de buitenschil van 

de woning uitvoeren in ter plaatse gestort 

zichtbeton. Dat liet een aantal atypische 

structurele ingrepen toe. Zo kozen we 

voor een dragend binnenblad van 13 cm 

dikte met een enkel wapeningsnet en een 

buitenblad van 15 cm met een dubbel 

wapeningsnet om mooi te kunnen storten 

en scheurvorming bij thermische uitzet-

ting te voorkomen. Om buiten met mooie 

details te werken, hebben we het principe 

van binnen dragend en buiten niet-dragend 

soms omgewisseld. Aan de carport staat 

bijvoorbeeld een kolom evenwijdig met 

het buitenblad. Om te vermijden dat we 

die kolom 30 cm meer naar de binnenkant 

moesten plaatsen, maakten we het buiten-

blad dragend.’

De vloerenlegger:  
‘Meer uitstraling met wit cement’
Steven Coquerelle (EMB): ‘Voor de vloeren 

had Tom De Hauwere initieel gekozen voor 

een staal met grijs cement en gebroken 

kalksteen. Wij hebben dat staal geschuurd, 

maar ik toonde hem ook een geschuurd 

en gepolijst staal op basis van wit cement, 

wit zand en witte granulaten. Tom was 

verkocht. Ik raadde hem een witte cement-

vloer aan om het geheel zachter van kleur 

te maken – de wanden en plafonds zijn al 

grijs. Bovendien vind ik dat een betonvloer 

op basis van wit cement meer uitstraling 

heeft. Mensen betalen veel geld voor zo’n 

betonvloer en met wit cement komt die 

beter tot zijn recht. Tom koos voor schu-

ren en polijsten als afwerking. Het beton 

wordt gestort en wanneer het uitgehard 

is – na één of twee weken – schuren we 

TECHNISCHE FICHE

- Bouwheer: Tom De Hauwere

- Architect: i.s.m. architecten

- Structuurstudie: UTIL

- Aannemer: Bouwbedrijf De Hauwere

- Wit cement: CBR

- Leverancier wit beton voor de vloeren: 

Inter-Beton Sint-Pieters-Leeuw

- Uitvoerder witte betonvloeren: EMD

- Voltooid: in 2014

Frans Leenaerts, ingenieur-architect en zaakvoerder van UTIL Struk-

tuurstudies, koos voor zijn privéwoning ook voor betonvloeren op 

basis van wit cement. De vloeren werden net als bij Tom De Hauwere 

uitgevoerd door EMB.

‘Toen Yves Terneu, Accountmanager White Cement HeidelbergCe-

ment Benelux, mij meetroonde naar de woning van Tom De Hauwe-

re, stond mijn keuze voor een betonvloer al vast. Ik ben gaan kijken 

omdat ik mij een beeld wilde vormen van de samenstelling van het 

beton. De betonnen vloeren bij de familie De Hauwere zijn bijna wit. Zeer mooi, maar in ons geval net té wit. Wij kozen voor 

wit cement, wit zand en gerolde keien (gewassen grind). Er komt altijd wat stof van het grind vrij, waardoor de vloer niet wit-

wit is, maar toch witter is dan bij grijs cement en geel zand. Bij zo’n traditionele samenstelling weet je bovendien nooit goed 

wat het zal opleveren. Met wit cement ben je zekerder van het resultaat. Wat kleur betreft, zijn er heel wat mogelijkheden met 

wit cement. Bij andere projecten zie ik dat ook: je hebt de kleur veel meer onder controle als je er wit cement bij doet. Voor de 

afwerking kozen wij net als Tom voor schuren en polijsten. Met dit verschil: bij ons werd met een grotere korrel geschuurd om 

minder glans te hebben.’

het met diamantsegmenten. Zo leggen 

we de granulaten bloot. De poriën en 

kleine gaatjes die bij het schuren ontstaan, 

dichten we met cementpap en additieven. 

Daarna polijsten we het beton met fijnere 

diamantsegmenten op basis van hars om 

het te laten glanzen. Dat kan gaan van mat 

tot satijnglans en van glanzend tot hoog-

glans. Tom opteerde voor een vloer met 

een mattere uitstraling. Het resultaat is heel 

geslaagd.’   

‘WIT CEMENT,  HEEL BEWUST’

foto’s: luisdiazdiaz.com
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Bij zusterbedrijf ENCI (Nederland) loopt momenteel een bijzondere proef 

op het gebied van draadloze silobeveiliging. Er wordt een systeem getest 

waarbij de manuele interventie vervangen wordt door een geautomati-

seerde werkwijze. Daarbij worden de silo’s draadloos beveiligd met een 

verbinding naar de schepen voor de wal. Dat leidt tot een veel veiligere 

werkwijze en ook een praktisch voordeel: een draadloos systeem van silo 

naar schip is natuurlijk veel gemakkelijker te realiseren dan kabels leggen.

Proefproject: losproces stopt  
automatisch bij calamiteiten

Automatisch uitgeschakeld
Het testsysteem brengt verandering in die 

situatie, aldus Jehoel. ‘Bij deze proef wordt 

de manuele interventie vervangen door een 

geautomatiseerde werkwijze. De installatie 

zorgt er dus zelf voor dat het losproces 

onderbroken wordt. Daarbij wordt de 

compressor automatisch uitgeschakeld 

als er normdrukwaarden overschreden 

worden.’

Een en ander zorgt voor een veel veiligere 

werkwijze. Karel Jehoel: ‘Het losproces is een 

langdurig proces waarbij de aandacht kan 

verslappen. Maar de manuele interventie 

vervalt nu en de apparatuur schakelt zelf 

uit. Dat snelle geautomatiseerde systeem 

is dus veel veiliger. Door direct in te grijpen 

wordt er ook geen schade veroorzaakt, zoals 

bijvoorbeeld stofemissie in het milieu, schade 

op de losplaats of verlies van product. 

Het zorgt bovendien voor besparingen op 

materieel, een betere beheersing van het 

proces én het is state of the art.’

Voordeliger en veiliger
Als het systeem definitief een succes blijkt, 

heeft dat een grote impact op de bedrijfs-

processen. ‘Als de proef slaagt, maken we 

er een projectplan van. Er is dan namelijk 

sprake van voordeel op het gebied van 

materieel omdat bepaalde delen kunnen 

vervallen. En het brengt het veiligheidsniveau 

op een hoger niveau: een win-winsituatie 

dus’, aldus Jehoel.

‘We zien het als een uitdaging om nieuwe 

processen te testen’, besluit Jehoel. ‘We 

testen graag intern en dan komt het goed uit 

dat we dat samen met ons ander zusterbe-

drijf Mebin kunnen doen. Ook om die reden 

voeren we de test uit in samenwerking met 

onze rederij RCT.’   

foto: ENCI

Als de normdrukwaarden overschreden 

worden, schakelt de installatie het 

losproces automatisch uit. Veel veiliger 

dan een manueel systeem.

Cementsilo’s bij klanten moeten volgens 

onze voorschriften (aanbevelingen inrich-

ting scheeps- en auto losplaatsen) ingericht 

zijn. Karel Jehoel, logistiek manager bij de 

bedrijven van HeidelbergCement Benelux: 

‘Dat betekent onder meer dat er sprake moet 

zijn van een deugdelijke losleiding, ontstoffing 

van voldoende capaciteit, een overdruk- 

beveiliging en signalering op de plek waar 

de chauffeur of schipper lost. Bij calamiteiten 

moeten zij het losproces kunnen laten stop-

pen. Dat vereist in de huidige situatie een ma-

nuele interventie van chauffeur of schipper.’

 

Draadloze silobeveiliging 

V E I L I G H E I D

Bouwgroep Ronveaux heeft verschillende vestigingen en fabrieken in 

België en Frankrijk en werkt al 35 jaar lang samen met CBR. De perfecte 

aanleiding om dieper in te gaan op een van hun recentste innovaties, 

de vloerplaat van 50 cm dik. Renaud Gilsoul, bedrijfskundig ingenieur bij 

Ronveaux, licht de vernieuwing toe.

Vloerplaat van 50 cm dikte
Ronveaux heeft een primeur voor België

Kunt u een korte voorstelling geven 
van Ronveaux?
Bouw en elektriciteit vormen de twee 

belangrijkste activiteitenpolen van 

Ronveaux. De afdeling Bouw is gevestigd 

in Ciney en Crisnée, waar we kanaalplaten 

produceren – en in het bijzonder de platen 

waarover dit artikel gaat. Deze afdeling 

produceert elementen in gewapend en 

voorgespannen beton voor grootscheeps 

opgezette kunstwerken, residentiële en 

industriële gebouwen, torens, ziekenhuizen, 

parkings, ... De afdeling Elektriciteit houdt 

zich bezig met 7 activiteiten, waaronder het 

trekken van leidingen voor hoog-, middel- 

en laagspanning, met palen uit voorge-

spannen beton die in onze fabriek in Ciney 

werden geproduceerd. De derde afdeling 

is actief op het gebied van renovatie en 

structurele versteviging. Zij staan in voor de 

restauratie van onder andere kunstwerken, 

historische gebouwen en monumenten.

Ronveaux produceert een nieuwe 
vloerplaat van 50 cm dik. Waarover 
gaat het precies?
Deze vloerplaat lijkt op een klassieke 

vloerplaat, maar onderscheidt zich door zijn 

dikte van 50 cm, een unicum voor België. 

Dat is net de innovatie. De productie van 

dit type platen vormde een grote technische 

uitdaging. De productie gebeurt in mobiele 

bekistingen: die vereisen het gebruik van 

een beton met grote cohesie dat niet in 

elkaar zakt als deze bekistingen verwijderd 

worden. Dit impliceert een snelle uithar-

ding en een extreem laag watergehalte. In 

maart 2016 hebben we er de BENOR- en 

CE-certificatie voor gekregen.

In welke soort constructie(s) wordt 
dit soort vloerplaten toegepast?
Ronveaux ontwikkelde deze innoverende 

vloerplaat met het oog op de bouw van 

grote winkelcentra, waarbij het belangrijk is 

zowel een grote spanwijdte te overbruggen 

als een hoge belasting aan te kunnen. Op 

die manier is een grotere afstand tussen 

de steunzuilen mogelijk en komt er meer 

nuttige ruimte, terwijl je toch hetzelfde 

veiligheidsiveau behoudt. Het structurele 

‘Portlandcement CEM I 52,5 R HES biedt de grootst  
mogelijke druksterkte en hardt het snelst uit.’

Renaud Gilsoul, bedrijfskundig ingenieur

M A R K T

systeem bestaat grosse modo uit voorge-

spannen balken waarop de voorgespannen 

vloerplaten (zoals hier beschreven) rusten. 

We zijn nog maar net begonnen met de 

commercialisering ervan: het is dus moeilijk 

om veel voorbeelden te geven, maar we 

hebben ze al gebruikt voor de bouw van 

een Auchan-supermarkt in Luxemburg.

Welke rol speelt het cement van 
CBR in de ontwikkeling van uw 
producten?
CBR is de leverancier van het cement  

dat we gebruiken in de samenstelling 

van het beton voor de productie van 

onze vloerplaten. We gebruiken altijd 

Portlandcement CEM I 52,5 R HES: dit 

biedt de grootst mogelijke druksterkte en 

de zo snel mogelijke uitharding (omwil-

le van de hierboven vermelde redenen). 

Daardoor kunnen we een onberispelijke 

productiekwaliteit garanderen.’  
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SOCIAL MEDIA

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

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**

O.L.V. Hemelvaart maandag 15 augustus gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Allerheiligen dinsdag 1 november gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Wapenstilstand W.O. I vrijdag 11 november 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
** Aangepaste openingstijden

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement

Volgt u ons al?
Wat gebeurt er in de wereld van cement en beton? Het is voor u misschien moeilijk om alles 

zélf op de voet te volgen. Daarom doet CBR dat voor u. Op Twitter en LinkedIn posten we 

niet alleen berichten over eigen producten en projecten, maar selecteren we voor u ook de 

interessantste updates uit de sector.

• Een infosessie, opleiding of colloquium bijwonen? CBR houdt de 

agenda van alle evenementen uit de bouwsector nauwlettend 

in de gaten. Op Twitter en LinkedIn stellen we de interessantste 

aan u voor, zodat u zich meteen kunt inschrijven.

• Kent u ons downloadcenter al? Daar vindt u niet alleen onze 

productfiches en prestatieverklaringen, maar evengoed 

bestekteksten en veiligheidsinformatiebladen. 

Snel naar www.cbr.be/nld/downloads - maar dat had u 

misschien al gelezen op onze sociale media.

Kortom: alle relevante info, voor u gebundeld? Volg CBR op 

linkedin.com of surf naar twitter.com/CBR_Cement.

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


