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Schoonheid begint van binnen  
In het CBR/ENCI Betononderzoekscentrum in Rotterdam kunt u de mogelijkheden en toepassingen van schoon beton laten onderzoeken.

Foto: CBR

Het begint met de wensen van ontwer-

pers en architecten die bij onze klanten 

komen, weet Marcel Bruin (manager 

van het onderzoekscentrum). Via onze 

account managers en raadgevend 

ingenieurs komt de vraag terecht in ons 

laboratorium. Samen kijken we welke 

toepassing wordt gezocht en tegen welke 

problemen wordt aangelopen. Dan start 

ons werk en gaan we mengsels ont-

werpen. Van deze mengsels maken we 

vervolgens testtegels. Daarna nodigen we 

de betrokkenen uit om de proefstukken 

te laten zien en eventueel de productie-

wijze te demonstreren. Als blijkt dat het 

resultaat voldoet aan de verwachtingen, 

dan kunnen we de kennis overdragen en 

eventueel ondersteuning bieden bij de 

toepassing.’

Log, grijs, saai? Schoon beton maakt een eind aan alle clichés over beton. ‘Met schoon beton kom 

je altijd uit op nieuwe dingen’, vertelt Marcel Bruin. En die nieuwe dingen, die ontstaan in het 

Betononderzoekscentrum van CBR/ENCI in Rotterdam. Maar hóe ontstaan ze juist?

Wat is van invloed op schoon 
beton?
Grindnesten, luchtbellen, bekisting, ontkis-

tingsoliën, stabiliteit van de specie: er zijn 

heel wat factoren die het betonoppervlak 

kunnen beïnvloeden. ‘Maatregelen nemen 

tegen het ontstaan van vlekken en kleurver-

schillen’, weet Marcel Bruin, ‘werkt positief 

op het imago van het beton.’

En dus gaan de onderzoekers in het state-

of-the-art laboratorium aan de slag door 

mortels samen te stellen en te maken.  

Die mortels worden beoordeeld door bij-

voorbeeld demonstratietegeltjes te maken, 

maar ook andere aspecten kunnen worden 

bekeken, zoals het gedrag in de bekisting. 

Marcel Bruin: ‘We beoordelen het resultaat  

via het oog op bijvoorbeeld kleur en 

egaliteit, maar ook door de kleur te meten.  

Kleur is heel belangrijk en daarom werken 

we nauw samen met een leverancier van 

pigmenten. Ook kunnen we het oppervlak 

van de demonstratietegeltjes behandelen 

door bijvoorbeeld polijsten of uitwassen.’

Schoonheid komt van binnen
Alle materialen in het betonmengsel hebben 

hun eigen invloed op het schoon beton. De 

keuze van onder andere het toeslagmateriaal,  

het cement, de hulp- en vulstoffen en de 

pigmenten bepalen de schoonheid van het 

beton. Elke componenent heeft zo zijn eigen 

invloed en die moeten we allemaal kennen 

voor een goed resultaat. We kijken ook naar 

externe factoren die van invloed zijn zoals 

de mengprocedure, de gebruikte olie en 

bekisting of de nabehandeling.
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Wij stellen voor: 
Tweede editie van de  
Quarry Life Award 

In september lanceerde de HeidelbergCement Groep voor de tweede keer de Quarry 
Life Award. Met deze wedstrijd wil de groep de biodiversiteit promoten in meer dan 
1.000 groeven over de hele wereld. Laat je van je meest (bio)diverse kant zien:  
dat is de oproep van de Quarry Life Award aan biologiestudenten, onderzoekers  
en iedereen met een passie voor biodiversiteit.

CBR, ENCI en Sagrex − dochterondernemingen van HeidelbergCement Benelux – 
stellen opnieuw een aantal groeven open voor de kandidaten. Die kunnen één van 
de geselecteerde groeven kiezen en daarrond een project bouwen. Dat moet passen 
in één van deze vijf categorieën:

• sensibilisering van het publiek
• promotie van de biodiversiteit
• biodiversiteit en innovatie
• biodiversiteit en onderwijs
• projecten van leerlingen en studenten

In oktober 2014 maakt een jury van nationale experts de laureaten bekend van de 
Benelux-editie 2013-2014. 

vervolg van pagina 1 

En dan naar de praktijk
Momenteel onderzoeken wij voor de 

Nederlandse markt hoe we een zwart 

zelfverdichtend beton minder vlekkerig  

en constanter kunnen maken. Eerdere  

onderzoeken leverden al concrete  

resultaten op. Marcel Bruin: ‘In België 

hebben we een systeem ontwikkeld van 

gepolijste vloeren met 5 basiskleuren.  

Een andere studie heeft dan weer geleid 

tot de realisatie van gekleurde vloeren  

in de Kazerne Dossin in Mechelen.’  

Iets voor u?
Hebt u vragen over de  
ontwikkeling en de toepassing 
van schoon beton? 

Maak dan een afspraak met één 
van onze account managers of 
raadgevend ingenieurs.

Meer weten? www.quarrylifeaward.be

Foto: CBR
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120 m3 zelfverdichtend beton
Inter-Beton was van bij de start nauw 

betrokken bij het project. De beton- 

specialist volgde de discussies met 

architect en studiebureau op de voet 

op. Omdat de luifel in één stuk gegoten 

moest worden, in een complexe bekisting 

met een groot volume, werd voor zelfver-

dichtend beton gekozen − S5 in de meest 

vloeibare vorm.

Stefan Carpentier, Plant Manager  

Inter-Beton Sint-Pieters-Leeuw: ‘Ideaal 

gezien begin je op één plaats te storten en 

laat je het beton zich verplaatsen. Maar 

dat lukt niet met 120 m3 beton, want dan 

ben je uren bezig en zit je tegen het begin 

van de binding aan.’

Uit één stuk
Zelfverdichtend beton voor groendak school

Architectenbureau Plan A transformeerde basisschool De Vier Winden in Sint-Jans-Molenbeek in een modern, 

duurzaam gebouw. Op de overdekte speelplaats werd een luifel uitgebreid en voorzien van een daktuin.  

Die half-transparante betonnen luifel, in de vorm van een wafelijzer, vormde een uitdaging voor aannemer 

Openair. ‘Hoe pakken we dat het best aan?’ Met die vraag trok Openair naar Inter-Beton in Sint-Pieters-Leeuw. 

Evenwichtsoefening
Stefan Carpentier: ‘Wij zijn op verschillende  

plaatsen beginnen te storten. Maar we 

hielden er rekening mee dat de onderste 

lagen nog vers genoeg waren om aan te 

hechten en geen aftekening te zien.  

De juiste snelheid van storten vinden,  

dat was de grote uitdaging.’ 

Bij de betonwerken was een laborant 

van Inter-Beton van begin tot einde op 

de werf aanwezig om te bepalen waar 

gestort werd, met welke snelheid dat 

gebeurde en om de vloeibaarheid te 

checken. Op die manier kon de logistiek 

nauwgezet aangestuurd worden. Stefan 

Carpentier: ‘De betonmixers moesten 

elkaar in het juiste ritme opvolgen van 

Sint-Pieters-Leeuw naar Sint-Jans- 

Molenbeek, rekening houdend met de 

drukte op de ring.’

Iedereen tevreden
De Inter-Beton centrale van Sint-Pieters-

Leeuw is ontworpen voor bijzondere 

opdrachten. Stefan Carpentier: ‘De luifel 

was zonder twijfel één van de complexere 

bekistingen. Maar wij zijn zeer tevreden 

met het resultaat – en Openair ook.’   

« Vierwinden, Brussel, 2009-2013. 
Baukunst ©Maxime Delvaux.»  
Aannemer: OPENAIR
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Nieuw op 1 januari: BE-CERT 
OCCN splitst certificeringsactiviteiten af

Certificaten voor cement- of betonproducten? Daarvoor kunt 

u vanaf 1 januari terecht bij BE-CERT. Deze nieuwe vzw neemt 

die taak over van het OCCN – het Onderzoekscentrum voor de 

cementnijverheid,  ook bekend als ‘het CRIC’. Waarom? En wat 

verandert er juist voor u? Luc Van Camp, sales director van CBR 

en voorzitter van het OCCN, start het verhaal in 1959.

Luc Van Camp: ‘In 1959 richtte de  

cementindustrie een onderzoekscentrum  

op, volgens de wet-De Groote uit 1947. 

Die had tot doel om de heropleving  

van industrieën te ondersteunen:  

een industriefederatie mag zo’n  

centrum oprichten als een semipublieke  

inrichting. Vandaag neemt de FOD  

Economie nog altijd deel aan het  

bestuur, terwijl het OCCN ook steun 

krijgt van de sector zelf. Een leefbare 

situatie.’

Waar houdt het OCCN zich mee 
bezig?
Luc Van Camp: ‘De kerntaken zijn 

onderzoek, testen, normalisatie en 

documentatie. Sinds 1984 valt daar ook 

certificering onder: het certificeert  

producten (van betoncentrales of 

prefabbedrijven) die aan de CE- of 

BENOR-normen voldoen.’

Waarom komt er nu een nieuwe 
certificeringsinstelling?
Luc Van Camp: ‘Een groot deel van de 

bijdragen voor het OCCN komt van de 

leden van Febelcem. Door de crisis in 

de bouw worden die budgetten terug-

geschroefd. Om de activiteiten van het 

OCCN minder afhankelijk te maken  

van de cementindustrie, wordt de  

certificering afgesplitst. Op die manier 

keert het OCCN terug naar zijn  

kerntaak: onderzoek en normalisatie.’

Waarin schuilt het verschil tus-
sen normalisatie en certificering?
Luc Van Camp: ‘Het OCCN organiseert 

alle niet-Belgische normen op Belgisch 

grondgebied. BE-CERT bevestigt dat 

een organisatie of een product voldoet 

aan een bepaalde norm. Daarbij  

vertegenwoordigt het publieke en  

privégebruikers van producten (over-

heden en aannemers), producenten  

(van materialen en grondstoffen) en 

experts (onderzoeks- en certificerings-

instellingen).’

Wat verandert er vanaf 1 januari?
Luc Van Camp: ‘Praktisch gezien niets. 

De certificeringsinstelling blijft  

autonoom en objectief werken. Het 

proces om certificaten aan te vragen 

blijft identiek. Alleen moet je je vanaf  

1 januari tot BE-CERT wenden.’  

Klanten- 
enquête
Dank voor uw 
reacties!

In juni van dit jaar hield 

HeidelbergCement 

Benelux voor de vierde 

keer een digitale 

tevredenheidsenquête. 

Zowat 25% van onze 

klanten reageerden: hartelijk 

dank voor uw waardevolle 

feedback over onze 

dienstverlening!

De enquête besteedde speciale  

aandacht aan de dienstverlening 

van ons laboratorium. Een ruime 

meerderheid van onze klanten kent 

het labo – en wie ervan gebruik-

maakt, waardeert het ten zeerste. 

Uw antwoorden over andere aspecten  

van onze service leverden informatie  

op waarmee we verschillende 

domeinen (logistiek, management, 

sales, …) kunnen optimaliseren.  

Na een eerdere enquête in 2011 

verbeterden we zo onze klacht- 

afhandeling in Nederland, wat 

leidde tot een grotere tevredenheid.  

In België verbeterden we onze 

logistiek, wat dit jaar een hogere 

waardering op dat vlak oplevert. 

Om die opwaartse lijn door te  

trekken, blijven we aandacht  

schenken aan verdere optimalisatie.

Veel klanten willen op het gebied 

van duurzaamheid informatie met 

ons delen en zijn op zoek naar een 

duurzaam partnership. U kunt  

dan ook diverse initiatieven van  

ons verwachten rond duurzame 

toepassingen en producten.  
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BE-CERT 
Vorstlaan 68 - B –1170 BRUSSEL

TEL: +32 - 02.645.52.41 FAX: +32 - 02.645.52.61 

e-mail: info@be-cert.be
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Meer dan schone schijn

Nulenergiekantoor
Een energiezuinig en duurzaam kantoor 

neerzetten, dat was het uitgangspunt van 

KBC. Het eindresultaat overtrof alle  

verwachtingen. Door een uitgepuurd 

duurzaam ontwerp en een slimme  

modulaire inplanting van de technische 

installaties bedraagt het E-peil niet meer 

dan 1. Dat maakt van het kantoor in de 

praktijk een nulenergiegebouw. Studie- 

bureau Ingenium en Goedefroo+Goedefroo  

architecten sleepten voor ontwerp en  

realisatie de publieksprijs van de innovatie- 

wedstrijd ‘2020 Challenge’ in de wacht.

Wit is cool
Gezuurde prefabelementen uit wit-

cementbeton geven het KBC-kantoor een 

cleane, ultramoderne look. Loveld,  

gespecialiseerd in gevelarchitectuur en  

architectonisch beton, gebruikte voor 

de panelen wit cement van CBR omwille 

van de constante kwaliteit – een absolute 

vereiste voor gekleurd architectonisch 

beton. De witte kleur levert in de zomer 

energiewinst op. Wit weerkaatst namelijk 

het zonlicht, waardoor niet veel koeling 

nodig is. 

Vincent Termote, Area Sales Manager 

Loveld: ‘Wit is altijd dankbaar. De  

gevelelementen werken zoals een etalage: 

ze trekken mensen aan. En dat is goed 

voor zowel klant, aannemer als  

leverancier. Ik verwacht nog veel  

positieve reacties.’ 

Innovatieve aanpak
Door het gebruik van de betonnen  

gevelpanelen wordt bespaard op  

Strak en wit. Zo ziet het KBC-kantoor in Gooik er langs buiten uit. De gevel bestaat uit gezuurde betonnen 

prefabelementen van Loveld, geproduceerd met wit cement van CBR. Het gebouw is niet alleen strak en mooi, 

maar bovenal duurzaam. Het dankt zijn uiterst lage ecologische voetafdruk onder meer aan de toepassing van 

schijnvoegen, waarmee Loveld panelen samenvoegde en zo de productie van de gevelelementen optimaliseerde.

metselwerk, bepleistering en gevelsteen. 

Dit heeft op zich al een gunstige impact 

op de ecologische voetafdruk van het 

gebouw. 

Vincent Termote: ‘Maar de grootste  

innovatie zit ‘m in het gebruik van  

schijnvoegen om panelen samen te  

voegen. Zo kun je ook voor een klein-

schalig project op een milieuvriendelijke 

en rendabele manier produceren. Initieel 

hadden we drie keer zoveel elementen 

voorzien. Door het aantal panelen terug  

te dringen, waren er minder manipulatie-

handelingen in de fabriek nodig en  

bespaarden we op transport. Alles ging 

veel sneller en werd uiteindelijk goedkoper.  

En daar hadden alle partijen baat bij.’ 

Foto: Loveld

Technische fiche
• Geveloppervlak: 260 m2

• 53 enkelschalige gevelelementen  
van 12 cm dik

• 12 ton wit cement op een totaal  
gewicht van 75 ton

• De elementen werden in september  
2012 geproduceerd
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Kalender opleidingen en studiedagen
DATUM TITEL EN AARD ORGANISATOR PLAATS CONTACTGEGEVENS

Vanaf januari 2014 Cursus betontechnologie (NL) BBG Gent www.gbb-bbg.be

Vanaf januari 2014 Cursus betontechnologie (FR) BBG Naninne www.gbb-bbg.be

Vanaf januari 2014 Cursus proeven op beton (NL) BBG Mechelen www.gbb-bbg.be

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

Bestellingen cement Gent
DISPATCH GENT
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

Bestellingen cement Harmignies
DISPATCH HARMIGNIES
Tel : 0800 177 14 (B)
Tel : 0800 022 7002 (NL)
Tel : +32 (0)65 324 737 (andere)
Fax: +32 (0)65 586 979
E-mail: dispatch.harmignies@cbr.be 

Bestellingen cement Lixhe
DISPATCH LIXHE
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

PE-verpakkingen bieden een pak voordelen voor eindgebruikers en de 

bouwstofindustrie:

• magazijn, winkel en bestelwagen van de aannemer blijven stofvrij

• palletten moeten niet meer afgedekt worden

• zakken kunnen langere tijd buiten opgeslagen worden

• er is minder productverlies, wat energiewinst oplevert omdat er geen 

extra cement geproduceerd moet worden

Het is bovendien aangetoond dat kunststofverpakking doorheen haar  

levenscyclus minder impact heeft op het milieu dan papieren  

alternatieven. Omdat 11% van het cement beschadigd – en verspild – 

raakt bij papieren verpakkingen, moet er extra cement worden  

aangemaakt, vervoerd en bewaard. De 14% extra energie die daarvoor 

nodig is, wordt uitgespaard bij kunststofverpakkingen. PE-verpakkingen 

zijn dus een goede zaak voor iedereen.  

Meer dan 11% van het verpakte cement raakt beschadigd nog 

vóór het gebruikt kan worden. Daarom zal ons CEM II-cement 

vanaf het voorjaar 2014 beschikbaar zijn in PE-verpakking – 

compacte, scheurbestendige en waterresistente kunststofzakken.

Wordt verwacht:  
PE-verpakking voor CEM II

Dispatch
Lixhe

Expeditie
Lixhe

Dispatch
Gent 

Expeditie
Gent

Dispatch
Harmignies 

Expeditie
Harmignies 

Normale openingstijden   08.00 – 18.00   06.00 – 21.00   08.00 – 18.00   04.45 – 20.45  08.15-17.00  05.15 – 16.30  

Eindejaarsperiode
maandag 23 december tot en met  
vrijdag 4 januari 2014

gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Openingsuren

Vanaf januari 2014 zullen expeditie Lixhe en expeditie Gent sluiten om 18h00


