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De webspot informeert over de meest recente ontwikkelingen en geeft informatie over projecten gerealiseerd met CEM III.

Informatie, nieuws en ontwikkelingen  
over de meest duurzame cementfamilie

 Een uitgave van CBR, ENCI onderdelen van de HeidelbergCement Group,  maart 2015 - nr 30, negende jaargang

CBR Cementbedrijven N.V.
Terhulpsesteenweg 185

1170 Brussel
www.cbr.be

Onderzoek en projecten
De site gaat in op de voornaamste aspecten 

van CEM III: duurzaamheid, toepassingen 

en milieuwinsten. Naar al die aspecten 

voerde CBR jarenlang onderzoek. Leren 

uit dat onderzoek? De meest recente ont-

wikkelingen volgen? Of u laten inspireren 

door de projecten gerealiseerd met CBR 

hoogovencement? De resultaten van het 

onderzoek en specifieke cases van projec-

ten zijn makkelijk en snel terug te vinden 

in gerelateerde artikelen op de website.

Informatief en gebruiksvriendelijk
www.cemIII.be is opgevat als een blogsite 

met korte informatieve teksten en bevat-

telijke tabellen en grafieken. De site werd 

bovendien volledig responsive gemaakt: 

hij past zich aan de schermresolutie van de 

webgebruiker aan en is dus ook gemakke-

lijk raadpleegbaar vanaf tablet en smart- 

phone.    

Helemaal mee zijn met CEM III? 

Zeker www.cemIII.be checken!

Wat maakt ons CEM III tot een uiterst duurzame cementsoort? Voor 

welke toepassingen kan het hoogovencement gebruikt worden? Tegen 

welke schademechanismen is beton op basis van CEM III bestand? 

CBR brengt al haar expertise over de meest duurzame cementfamilie 

samen in één nieuwe website: www.cemIII.be.

VOLG CEM III  
BINNENKORT 

OOK OP SOCIALE MEDIA

CBR gaat in de toekomst nog meer 

inzetten op sociale media. Zo willen wij 

onze knowhow over CEM III  

delen en uitgroeien tot dé referentie-

bron voor experts, opdrachtgevers en 

klanten. Een bedrijfspagina op LinkedIn 

staat in de steigers.  

Daarop zullen we links leggen naar 

www.cemIII.be, artikels uit 

Answers en ander nieuws 

over cement.  

Wordt dus zeker vervolgd.

 
CBR lanceert webspot over CEM III  

P R O D U C T

foto: CBR/ENCI
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CBR-klant Omnibeton, producent van prefabbetonelementen, klopte 

aan bij het CBR/ENCI-betonlabo in Rotterdam om zelfverdichtend beton 

te ontwikkelen voor grachtelementen en greppelbakken. ‘Wij zijn heel 

tevreden: het betonlabo is erin geslaagd om een goed presterend zelf-

verdichtend beton neer te zetten, met – verrassend genoeg – een relatief 

laag cementgehalte’, aldus Wouter De Preter, Productiedirecteur van 

Omnibeton.

‘Open en eerlijke samenwerking’ 
Betonlabo ontwikkelt zelfverdichtend beton voor Omnibeton

Het CBR/ENCI-betonlabo ontwikkelde 

voor de grachtelementen en 

greppelbakken van Omnibeton een 

stabiel zelfverdichtend beton met een 

hoge druksterkte en een relatief laag 

cementgehalte.

Waarom zelfverdichtend beton?
Omnibeton maakte zijn grachtelementen 

en greppelbakken op de klassieke manier: 

door beton in een ijzeren vorm op een tril-

tafel te gieten en onmiddellijk te ontkisten.

Wouter de Preter: ‘Dat levert kwaliteit op, 

maar het is niet zo mooi en ook niet maat-

vast. Wij investeren nu volop in nieuwe 

vormen: voor elk product een vorm. Door 

over te schakelen naar zelfverdichtend 

beton willen we twee vliegen in één klap 

slaan: we moeten niet meer trillen – en 

reduceren zo het lawaai – en we gaan voor 

A C A D E M Y

foto: Omnibeton
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een mooi, glad beton. Een gewoon beton 

kunnen wij maken, maar voor zelfverdich-

tend beton hebben we de knowhow niet 

in huis. Zo kwamen we via Olivier De Myt-

tenaere, raadgevend ingenieur van CBR, bij 

het betonlabo terecht.’

Een vraag met voorwaarden
Omnibeton verbond drie voorwaarden aan 

de opdracht:

1|  het zelfverdichtende beton moest  

dezelfde druksterke (C50/60) halen als 

het beton dat Omnibeton al toepaste

2|  voor de nieuwe betonsamenstelling  

moest het betonlabo de grondstoffen 

van Omnibeton gebruiken

3|  het betonlabo moest met het fijne mate-

riaal kalksteenmeel werken, en niet met 

vliegas

Korrelstapeling
Met die duidelijke briefing gingen Martin 

Hunger, Manager Concrete Research, en 

zijn team van het betonlabo aan de slag: 

‘Wij baseerden ons daarbij op het principe 

van de korrelstapeling, een verzameling 

procedures uit de klassieke onderzoeksli-

teratuur die wij in een bepaalde volgorde 

succesvol toepassen. Waar komt het op 

neer? Je streeft ernaar om zoveel mogelijk 

solide materiaal in één volume te stoppen 

om het zo dicht mogelijk te maken. Hoewel 

het een sterk optimaliserend effect heeft, 

wordt het principe niet zo vaak toegepast. 

Ik heb de procedure zelf uit mijn acade-

misch onderzoek in het bedrijf gebracht en 

inmiddels hebben wij er heel wat ervaring 

mee opgebouwd.’

Lager cementgehalte
Martin Hunger: ‘Zo kwamen we in de 

eerste trial al tot een kwalitatief hoogstaand 

zelfverdichtend beton met een hoge druk-

sterkte en een relatief laag cementgehalte, 

wat een mooie kostenbesparing inhoudt 

voor Omnibeton.’

Wouter De Preter: ‘Verrassend dat zo’n 

voorstel komt van een labo dat verbonden 

is aan een cementproducent. Een bewijs 

dat het betonlabo eerlijk en onafhankelijk 

werkt.’

Martin Hunger: ‘Ook positief voor Omni-

beton: wij hebben een heel stabiel mengsel 

ontwikkeld dat gemakkelijk te produceren 

en te verwerken is – niet zo evident voor 

zelfverdichtend beton.’

Minder lawaai, mooiere producten
Dat het mengsel inderdaad goede prestaties 

neerzet, kan Wouter De Preter beamen. 

‘In het labo kan het er goed uitzien, maar 

je moet toch altijd de resultaten op grotere 

oppervlakken afwachten. De eerste proe-

ven zaten meteen goed, de bijsturing was 

echt minimaal. Vooral op esthetisch vlak is 

het een schot in de roos. Aan de drie voor-

waarden die we stelden, is ruimschoots vol-

daan. En ook het effect dat we beoogden, 

is bereikt: het lawaai in onze productiehal 

reduceren en mooiere producten maken. 

Voor ons is dit een positief verhaal.’

Ook voor Martin Hunger was dit een aan-

genaam project. ‘Het begon met een open 

gesprek en wij kregen veel vrijheid. Dat 

Omnibeton ons kwaliteitsvolle materialen 

gaf om mee aan de slag te gaan, was ook 

mooi meegenomen.’

Op grotere schaal
Omnibeton heeft zijn infrastructuur aange-

past aan de productie van het zelfverdich-

tende beton. Er kwam een extra silo voor 

het kalksteenmeel en de betonproducent 

zorgde ervoor dat alle grondstoffen nu  

automatisch in de menger kunnen. Voor 

het bouwverlof zal Omnibeton overgaan 

tot productie op grote schaal van gracht- 

elementen en greppelbakken uit zelfver-

dichtend beton.  

‘Verrassend dat uitgerekend een labo verbonden 
aan een cementproducent zelfverdichtend beton 
met een relatief laag cementgehalte ontwikkelt. 

Een bewijs dat het betonlabo eerlijk en onafhankelijk werkt.’
Wouter De Preter, Productiedirecteur Omnibeton

OMNIBETON

- Familiebedrijf uit Hasselt

- Al meer dan 60 jaar actief in  

prefabbetonelementen voor  

wegeninfrastructuur

- Produceert en verkoopt veiligheids-

boordsystemen en geluidswerende 

wanden bekleed met Faseton  

hoogabsorberend houtvezelbeton

60

foto: Omnibeton
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Ook beton wordt zwaar op de proef gesteld in veel chemisch agressieve 

milieus. Wanneer het in contact komt met zure oplossingen kunnen de 

cementsteen en eventueel ook het toeslagmateriaal oplossen. Zo ontstaat 

schade aan beton. 

CBR/ENCI-labo ontwikkelt  
een ‘snelle’ proef 
Zuurbestandheid van beton

Daarom is het bij het ontwerpen van beton 

− voor agrarische toepassingen, rioolsyste-

men en in de chemische en voedingsmid-

delenindustrie − belangrijk om te weten 

of het beton voldoende zuurbestand is. 

Daartoe heeft het CBR/ENCI-laboratorium 

het initiatief genomen een ‘snelle’ proef 

te ontwikkelen om de zuurbestandheid te 

kunnen meten.

1. De vraag
Aantasting door sterke zuren, hoe meet je 

dat? Er is geen normering voor vastgelegd 

en ook de wetenschappelijke literatuur ver-

meldt er weinig over. De ontwikkeling van 

de snelle zuurtest is gestart met een studie 

naar de aspecten die van invloed zijn op 

zuuraantasting. Als belangrijkste factoren 

komen naar voren: 

- de vergroting van het oppervlak dat in 

aanraking komt met zuren

- de verhoging van temperatuur 

- het versterken van de agressiviteit van de 

reagerende oplossing (de pH-waarde)

2. De proef
Met deze informatie is een zuurproef 

ontwikkeld. Daarbij worden zogenaam-

de vlakprisma’s op basis van een zand/

cement-mortel (balkjes van 4x4x16 cm) 

zeven uur lang blootgesteld aan extreem 

zure omstandigheden (pH = 0). Tijdens 

deze test wordt op drie tijdstippen de 

gewichtsafname bepaald als maat voor de 

zuurbestandheid.

3. De resultaten
Met de ontwikkelde proefmethode worden 

verschillende variaties onderzocht. We 

kijken bijvoorbeeld naar de invloed van de 

water/cement-factor, het cementgehalte 

en de verhouding slak/klinker in cement. 

Het tot nu toe uitgevoerde onderzoek heeft 

resultaten opgeleverd die in de lijn liggen 

van eerdere onderzoeken over langere duur 

en van problemen die in de praktijk worden 

waargenomen.  

CBR wil u graag helpen efficiënter om te 
gaan met inkomende facturen. Daarom 
bieden we u vanaf nu elektronische 
facturering in pdf-vorm aan. Zo bespaart u 
tijd, vermindert de administratieve last en 
doet u iets goeds voor het milieu.

Elektronisch 
factureren bij CBR
Nieuw sinds februari 2015

Hoe gaat elektronisch factureren in zijn werk?
• U registreert zich op onze website www.cbr.be.  

Op de hoofdpagina vindt u het onderdeel ‘Elektronisch factureren’.

• Wij verwerken uw aanvraag.

• Daarna krijgt u uw facturen per e-mail in een pdf-bestand toegestuurd.

• Extra pluspunt: CBR biedt u een elektronisch archief aan. Daar kunt u 

uw facturen op elk moment raadplegen. Vanzelfsprekend doet u dit in 

een beveiligde omgeving en heeft u een persoonlijke login. U hebt dus 

geen papieren archief meer nodig!  

Nog vragen? Neem dan zeker contact op met de dienst Verkoopadministratie  

 via 02 678 34 56 of cbr-sales-admin@cbr.be.

A C A D E M Y

ACTIEF MEEDENKEN

Marcel Bruin, Manager S&D: ‘Als marktleider hebben wij de verantwoordelijkheid 

om actief mee te denken in de toepassing van onze producten in beton dat wordt 

blootgesteld aan verschillende omstandigheden. Zogenaamde zure omstandigheden 

zijn voor een groot aantal van onze klanten heel belangrijk. Daarom 

hebben wij gewerkt aan een proef die een toegevoegde waarde 

kan bieden aan onze klanten. We zijn blij dat we een test hebben 

ontwikkeld die de praktijk weerspiegelt. Daardoor kunnen we 

op een snelle manier variaties in samenstellingen beoordelen 

en kunnen we adviezen geven over welke maatregelen de 

grootste invloed hebben.’

Proefopstellingen voor de snelle proef 

‘Zuurbestandheid van beton’. 

foto’s CBR/ENCI
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Op vier december 2014 ontving het project ‘Natuurpad in de groeve van Loën’ de eerste  

prijs van de Benelux Quarry Life Award. Momenteel wordt er hard gewerkt om dit natuurpad 

te realiseren. Voor een stand van zaken trekken we naar de groeve van Loën, bij CBR Lixhe, 

in de provincie Luik.

Breng een bezoek aan biodiversiteit

Natuurpad in groeve 
van Loën

Rudi Vanherck ontwierp een natuurpad voor Natagora, een vereni-

ging die de natuur in Wallonië en Brussel wil beschermen: ze vecht 

tegen de teloorgang van de biodiversiteit en helpt de natuur weer 

op te bouwen.

Een ecologische link
Bijzonder opmerkelijk, zo kun je de groeve van Loën op het vlak 

van biodiversiteit het beste omschrijven. Ze vormt een ecologische 

link tussen de valleien van de Maas en de Jeker: zo verbindt ze de 

specifieke biodiverse elementen aan beide kanten van de groeve, 

tussen de Natura 2000-zone van de Sint-Pietersberg (Wezet) en die 

van de lage vallei van de Jeker (Bitsingen). Deze situatie heeft ertoe 

geleid dat er in de groeve een grote variëteit aan zeldzame soorten 

leeft. Dankzij een passend milieubeheer is er bovendien een enorm 

potentieel aan biodiversiteit.

Negen etappes
Het project is opgebouwd rond een natuurpad, dat de site in  

verschillende gebieden opdeelt. Negen verklarende borden wijzen 

bezoekers op het belang van het landschap en de biodiversiteit  

van de plek. Zo kunnen ook het goede beheer van de groeve  

(vanuit het oogpunt van biodiversiteit) en het belang dat de 

HeidelbergCement Groep eraan hecht (in haar duurzaamheids- 

beleid) in de kijker worden gezet.

Naast deze informatieve borden komt er ook een begeleidend 

boekje bij het parcours. Dat beschrijft zwart op wit de rijkdom van 

de plek.

In kleine groepjes
De opening van het natuurpad is voorzien voor midden 2015.  

De toegang voor het publiek blijft beperkt, in kleine groepjes.  

Bezoeken zijn mogelijk op bepaalde momenten, onder de  

begeleiding van een natuurgids en in samenspraak met de  

onderneming – want er is toch nog steeds industriële activiteit: 

verderop in de groeve wordt er namelijk silex gewonnen.  

De Quarry Life Award is een tweejaarlijkse internationale 

wedstrijd, in het leven geroepen door de HeidelbergCement 

Groep. De prijs beloont een project dat bijdraagt tot de 

bescherming van de biodiversiteit. Voor de wedstrijd stelt de 

Groep 70 van haar sites open in 22 landen. 390 projecten 

werden ingediend, 95 daarvan werden geselecteerd:  

projecten van universiteiten, NGO’s, onderzoekers,  

organisaties voor natuurbescherming… 

Meer weten? www.quarrylifeaward.be 

ECO-RESPONSIBILITY
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In Ieper wordt een fietstunnel gebouwd met beton dat een lichtbeige 

kleur heeft, geheel in lijn met de gedenkstenen op de kerkhoven uit 

WOI in de nabije omgeving. Een bijzondere uitdaging die Inter-Beton 

Roeselare professioneel aangaat. Niet alleen de kleur is bijzonder, ook de 

bekisting stelt hoge eisen aan het betonmengsel. Hoe pak je zoiets aan? 

Inter-Beton Roeselare kon rekenen op de ondersteuning van Timothy 

Neetesonne, raadgevend ingenieur van CBR.

Wit krijgt natuurlijk kleurtje 
CBR en Inter-Beton bundelen kennis voor  
lichtbeige fietstunnel op basis van wit cement

Zand en grind voor natuurlijk effect
In het bestek stond duidelijk dat er aan 

het beton voor de fietstunnel in Ieper 

geen kleur toegevoegd mocht worden. 

Bart Geldhof, Plant Manager Inter-Beton 

Roeselare: ‘Wij werkten met wit cement 

dat door toevoeging van het juiste zand en 

riviergrind een beige kleur kreeg. Daarvoor 

konden we ons baseren op een lichtbeige 

samenstelling die we al eens toepasten voor 

een project in Kortrijk. Wat de kleur betreft, 

zaten we dus snel op de goede weg.’

Meer fijn materiaal
Bart Geldhof: ‘De eerste grote uitdaging 

dook op tijdens het proefstorten van een 

schuine wand. Bij de verwerking hadden 

we last van luchtbellen en zandstrepen. 

Toen hebben we Timothy Neetesonne, 

raadgevend ingenieur van CBR, ingescha-

keld om onze betonsamenstelling op punt 

te stellen.’

Timothy Neetesonne: ‘Ik ga altijd ter plaat-

se kijken om het probleem in te schatten. In 

dit geval was de oplossing: iets meer fijne 

materialen, water en iets minder klassieke 

hulpstoffen. We hebben de hulpstof Sika 

Perfin toegevoegd.’

De kracht van de groep
Bart Geldhof: ‘Projecten in beton met wit 

cement zijn vaak prachtig, maar niet altijd 

gemakkelijk. Zeker dit project kun je, ook 

op het vlak van productie en logistiek, 

een grote uitdaging noemen. Tijdens het 

leveren moet er continu een perfecte 

afstemming zijn tussen centrale en werf en 

dat, afhankelijk van de weersomstandig-

heden, zo’n twee tot drie keer per week. 

Bij Inter-Beton hebben we de knowhow 

en de capaciteit in huis om zo’n veeleisend 

project in goede banen te leiden – en daar 

komt de technische ondersteuning van de 

raadgevend ingenieurs van CBR nog eens 

bovenop. Dat is juist de meerwaarde voor 

de klant, dat wij tot dezelfde grote groep 

HeidelbergCement behoren en dus onze 

expertise kunnen bundelen.’  

Advies voor alle betongerelateerde problemen van interne en externe klanten: 

- luchtbellen
- kleurverschillen
- behalen van de druksterkte

- scheuren
- loskomen van toplagen

- …

‘Dat is juist de meerwaarde voor de klant, dat Inter-Beton en 
CBR tot dezelfde grote groep behoren en we dus onze expertise 

kunnen bundelen.’

Waarvoor kunt u terecht bij  
de raadgevend ingenieur?

W I T  C E M E N T

PROJECTFICHE

- Locatie: Briekestraat, onder de N38 

Noorderring in Ieper

- Duur van de werken: september 2014 

tot bouwverlof 2015 (gepland einde)

- Opdrachtgever: Wegen en Verkeer 

West-Vlaanderen

- Aannemer: Stadsbader-Flamand

- 550 m3 lichtbeige beton:  

Viewmix C35/45, omgevingsklasse EE4 

met wit cement

- Geleverd in fases van 20 m3

- Inter-Beton levert ook het  

constructiebeton

foto: Inter-Beton
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Struikelen, vallen, uitglijden en zich stoten: bij CBR/ENCI stellen we 

vast dat 80% van de ongevallen in cementlogistiek gebeurt tijdens de 

cementlevering. Hoe kunnen we dat cijfer terugdringen? Door samen – 

cementleverancier én klant − onze veiligheidsreflex te verhogen. 

‘Veiligheid is een prioriteit 
van ons allemaal’
Hoe onveilige situaties op de losplaats vermijden?

‘Steeds meer klanten zijn zich ervan bewust 

dat dit nodig is’, vertelt Karel Jehoel, 

Logistics manager CBR/ENCI. ‘Soms kan er 

met eenvoudige maatregelen een veiligere 

situatie gecreëerd worden. Betoncentrale 

Papendrecht (NL) is daar een uitstekend 

voorbeeld van.’

Positief verhaal
Karel Jehoel: ‘Ik had een veiligheidsgesprek 

met een chauffeur en daarin kwam een on-

veilig scenario naar boven. Om zijn slangen 

klaar te leggen en aan de installatie van 

de klant te koppelen, moest de chauffeur 

onder een aantal silo’s lopen. Op dat traject 

lagen twee plekken met behoorlijke niveau-

verschillen. Als daar water in staat, zie je 

dat niet − daarin schuilt precies het gevaar. 

Samen met een veiligheidsadviseur zijn we 

bij Betoncentrale Papendrecht op bezoek 

geweest om met de bedrijfsleider, Duco de 

Heer, het probleem te bespreken. De klant 

was bereid om dit te bekijken en nu hoeft 

de chauffeur niet meer in het onveilige 

gebied te komen. Het probleem is helemaal 

opgelost en daar zijn wij heel blij mee.’

Melden en praten
Karel Jehoel: ‘Veilig lossen bij klanten staat 

hoog op de agenda. Wij vragen chauffeurs 

die voor ons rijden, om problemen – intern, 

bij een klant of op een andere locatie − te 

melden via een formulier. Waar gebeurde 

het? Wat was de oorzaak? Het helpt ook 

als we over beeldmateriaal beschikken. 

Dat maakt het probleem helder en het is 

gemakkelijk om vervolgstappen te zetten. 

Intern nemen we bestuursmaatregelen, 

maar extern kunnen we het niet alleen. We 

hebben de hulp van onze klanten nodig. 

Ik merk op dit vlak een mentaliteitswijzi-

ging. Klanten denken niet meer zo vaak: 

‘Dat is een zaak van de chauffeur alleen.’ 

Ze beseffen bijvoorbeeld dat wij niet altijd 

dezelfde chauffeur kunnen sturen. En ze 

zijn bereid om met onze account managers 

te praten over veiligheid.’  

WIST U DAT…

de chauffeurs en schippers die in onze 

opdracht werken, e-learningmodules 

volgen over: het dragen van persoon-

lijke beschermingsmiddelen, vallen, 

struikelen, uitglijden, werken op hoog-

te en deelname aan het verkeer?

‘Intern nemen we heel wat veiligheidsmaatregelen, extern kunnen 
we het niet alleen. We hebben de hulp van onze klanten nodig.’

Karel Jehoel, Logistics manager

Betoncentrale Papendrecht was bereid om een veiligheidsprobleem tijdens het lossen 

van cement uit de wereld te helpen.

B E D R I J F

foto: CBR
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Sportartikelenfabrikant Nike breidt in de periode tot 2016 zijn ‘Europese 

Logistieke Campus’ uit met een 40.000 m2 groot distributiecentrum nabij 

Ham. Nike maakt zijn duurzaamheidsambities waar door te kiezen voor 

een grondige eco-verantwoorde aanpak en gaat daarbij voor het duur-

zaamheidslabel LEED in de categorie ‘Goud’.

Goud scoren met beton 
Duurzaamheidslabel LEED voor Nike  
distributiecentrum in Ham

30.000 m3 beton
LEED-certificering (Leadership in Energy 

and Environmental Design) is een groe-

ne benchmark om de duurzaamheid van 

gebouwen vast te stellen. In het LEED-clas-

sificatiesysteem moeten de betonmengsels 

voldoen aan de LEED-kwalificaties ‘sustai-

nable materials’. Daartoe levert Inter-Beton 

de komende twee jaar ruim 30.000 m3 

beton (voor vloeren en funderingspalen). 

Voor dit grote bouwproject gaat het om 

heel diverse betonsamenstellingen voor ver-

schillende aannemers.

Lokale grondstoffen,  
milieuvriendelijk transport
LEED onderscheidt zeven thema’s waar-

van ‘Materials and Resources’ er één is. In 

opdracht van Nike verzamelt studiebureau 

Arcadis alle materiaalgegevens en logistieke 

informatie. Inter-Beton is vertrouwd met 

de LEED-systematiek: door data voor LEED 

rechtstreeks te overhandigen aan Arcadis, 

neemt het al haar klanten werk uit handen. 

Van belang is dat Inter-Beton haar grond-

stoffen lokaal betrekt, het CBR-cement 

CEM III/B inzet (met ca. 70% m/m aan  

gegranuleerde hoogovenslak) en het  

transport met ‘milieuvriendelijke’ trucks 

Euro 4 en 5 uitvoert. 

Verder wordt het restbeton opnieuw ver-

werkt in de betonproductie (kringloopcon-

cept). Kim Fabri, Plant Manager Inter-Beton 

Tessenderlo: ‘Van iedere grondstof voor 

elk betonmengsel is bovendien een pro-

duct-datasheet overhandigd. Inter-Beton 

heeft ook een format opgesteld waardoor 

Arcadis de validatie van de specifieke eisen 

(LEED Reference Guide: zie www.nrmca.org) 

eenvoudig en snel kan uitvoeren.’  

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* 05.15u-20.30u

Paasmaandag maandag 6 april gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Feest van de Arbeid vrijdag 1 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

O.L.H. Hemelvaart donderdag 14 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

vrijdag 15 mei open open open open open open

Pinksteren maandag 25 mei gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Openingtijden bij CBR - 2015

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 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

ECO-RESPONSIBILITY

* openingsuren op vrijdag: 07.00u – 16.00u

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement


