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PRODUCT

Esthetiek & stilte:
een perfecte match

Vernieuwend akoestisch architectonisch beton

foto: Decomo

Primeur: Decomo past als eerste het Helmholtz-principe toe in architectonisch beton.

Architectonisch beton in binnenruimtes toepassen? Dat was tot voor kort

en trappenhallen. Kleinschaliger kan het

niet zo evident, vooral door de negatieve invloed op de akoestiek. Decomo,

product ook geschikt zijn voor klas- en

producent van prefab architectonisch beton, ontwikkelde Acousticrete −

andere lokalen in scholen.

een uniek concept dat het uitzicht van een klassiek architectonisch beton-

En nu concreet

element combineert met een geluidsabsorberende werking.

Decomo ontwikkelde Acousticrete samen
met Peutz en Arup, twee toonaangevende

Geluidsfequenties wegfilteren

afgestemd dat we bepaalde geluids-

studiebureaus op het gebied van akoes-

De basis van de betonsamenstelling blijft

frequenties kunnen wegfilteren.’

tiek en lawaaibeheersing.

hetzelfde als het architectonisch beton dat

Het product is dus wetenschappelijk sterk

Decomo al jaren produceert, met dezelfde

Unieke vondst

onderbouwd, werd uitvoerig getest en

mogelijkheden qua vormgeving,

Het Helmholtz-principe in architectonisch

zette uitstekende testresultaten neer.

afwerking en kleur. Het verschil: bij

beton toepassen, dat deed niemand

Werner Hulstaert: ‘Wij gaan nu een

Acousticrete maakt het bedrijf gebruik van

Decomo voor. Het verruimt de mogelijk-

traject in waarbij we architecten over ons

het principe van een Helmholtz-resonator.

heden voor architecten en ontwerpers

product informeren en hen vragen of ze

Werner Hulstaert, Area Sales Manager

en dus ook van wit cement dat vaak in

een project hebben waarin Acousticrete

Decomo Nederland: ‘We integreren

architectonische beton verwerkt wordt.

concreet toegepast kan worden. Bedoe-

cilindervormige kanalen en sleuven in het

In eerste instantie wil Decomo Acousticrete

ling is om al in het voorontwerp mee

beton waarlangs het geluid kan binnen-

toepassen voor wanden in grote ruimtes

te kijken waar de panelen geïntegreerd

dringen. Het volume van de kanalen en

waar geluid een probleem vormt − zoals

kunnen worden in de draagstructuur.’

de sleufdiepte worden zo op elkaar

zwembaden, sporthallen, ontvangstruimtes

www.decomo.be
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PROJECT

Wit zelfverdichtend zichtbeton
voor nieuw Havenhuis

foto: Transportbeton De Beuckelaer

Transportbeton De Beuckelaer en CBR: samen sterk
Wie langs het Eilandje in Antwerpen komt, kan er niet naast kijken:
boven de voormalige brandweerkazerne torent een opvallend gebouw uit,
in de vorm van een schip. Architecte Zaha Hadid koos wit zichtbeton als
materiaal voor de onderbouw van het nieuwe Havenhuis. Door de
complexe vorm en dichte wapening moest het witte beton zelfverdichtend
zijn. Dat stelde Transportbeton De Beuckelaer voor een grote uitdaging.
Met de ondersteuning van CBR leverde de betonspecialist een mooi
eindresultaat af.
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De bovenbouw van het nieuwe Havenhuis

schip dat het water doorklieft. Wit was de

bestaat uit zes stalen modules met glazen

keuze van architecte Zaha Hadid, die een

driehoeken die lichtjes roteren ten opzichte

voorkeur heeft voor projecten in wit beton:

van elkaar. Deze opmerkelijke constructie

denk maar aan het olympisch zwembad in

rust op een onderbouw van wit zelfverdich-

Londen. Betonspecialist Transportbeton

tend zichtbeton. Zo lijkt het gebouw op een

De Beuckelaer sprak verschillende cement-

foto: CBR

leveranciers aan voor het witte cement.
Emile Vertongen, bestuurder van Transportbeton De Beuckelaer: ‘We produceerden
tal van proefstalen en met het cement van
CBR behaalden we het mooiste resultaat,
daarvan waren zowel wij als de architecte
overtuigd. Dus gingen we in zee met CBR.’

Van wit naar zelfverdichtend wit
Door de complexe bekisting, de schuintegraad en de dichte wapening bleek al snel
dat klassiek wit beton geen optie was.
Transportbeton De Beuckelaer moest
werken met zelfverdichtend wit beton.
Geen evidentie voor de betoncentrale.
Emile Vertongen: ‘Wij hadden veel ervaring

foto: Transportbeton De Beuckelaer

met grijs zelfverdichtend beton, maar niet
met wit. Het stelde ons zowel technisch
als logistiek voor een probleem. Gelukkig

Timothy Neetesonne, raadgevend ingenieur

ook dat CBR het bindmiddel produceerde

konden we rekenen op de ondersteuning

van CBR: ‘In ons betonlabo in Rotterdam

en aanvoerde op het moment dat we het

van CBR.’

ontwikkelden wij voor Transportbeton

nodig hadden. En elke keer dat er zich een

De Beuckelaer à la carte een bindmiddel

uitdaging op de werf voordeed, was CBR

Bindmiddel op maat

dat cement én kalksteenmeel bevatte.

bereid om met ons mee te denken. Prima

Voor wit zelfverdichtend beton heb je wit

Zo spaarde de betoncentrale een silo uit.’

ondersteuning over de hele lijn dus.’

cement én kalksteenmeel nodig. Niet elke

Emile Vertongen: ‘Dat mengsel was

Het nieuwe Havenhuis moet in juni 2016

betoncentrale heeft de luxe om daarvoor

kant-en-klaar, maar wel volledig gebaseerd

klaar zijn. Dan nemen medewerkers van

een jaar lang twee silo’s te blokkeren.

op onze andere grondstoffen. Positief was

het havenbedrijf er hun intrek.

AFSPRAAK OP DE BETONDAG
Meer over het nieuwe Havenhuis en de samenwerking tussen Transportbeton De Beuckelaer en
CBR? Emile Vertongen en Timothy Neetesonne
vertellen u er alles over op de Betondag van
15 oktober 2015.

visual: Interbuild

Wilt u er bij zijn op de Betondag?
Schrijf u dan in via www.gbb-bbg.be
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BEDRIJF

Uw betrouwbare
partner voor granulaten
Sagrex: kwaliteit en stabiliteit in
granulaten
Op zoek naar een producent en leverancier van granulaten?
Nergens in België vindt u zo’n uitgebreid productengamma en is
de aanvoer zo betrouwbaar als bij ons zusterbedrijf Sagrex. ‘Voor
elke betonklant staan wij klaar met de meest gepaste oplossing’,
verzekert Christophe Huyghebaert, Sales Manager Sagrex België.

Wat heeft Sagrex te bieden aan
betonklanten?

grondstoffenbranche komt het erop aan het

Christophe Huyghebaert: ‘Sagrex beschikt

onze productiecapaciteit zijn onze leveringen

over het volledige gamma aan granulaten

steeds betrouwbaar.’

gevraagde leverritme na te leven. Dankzij

voor de betonmarkt. We kunnen zowel
steen en rivier- en zeegrind voor andere

Kunnen betonklanten ook rekenen
op technische ondersteuning?

betontoepassingen. Geen enkele andere

Christophe Huyghebaert: ‘Onze technische

granulatenproducent en -leverancier biedt

dienst staat op elk moment klaar om

zo’n breed assortiment aan, vanuit maar

klanten te adviseren over welke granulaten

liefst 14 vestigingen in België. Precies

het best gebruikt worden in zowel

porfier voor wegenbeton leveren als kalk-

in cement en hulpstoffen, dan beschik je
over de volledige technische expertise om

‘Als je tegelijk terechtkunt bij een expert in granulaten én een
expert in cement en hulpstoffen, dan beschik je over de volledige
technische expertise om kwaliteitsbeton te maken.’
Christophe Huyghebaert, Sales Manager Sagrex België

kwaliteitsbeton te maken.’

Vorig jaar nam Sagrex Cimescaut
over. Wat was de impact daarvan?
Christophe Huyghebaert: ‘We hadden al
kalksteen in ons gamma, maar deze over-
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omdat we zoveel productiecentra hebben,

courante als specifieke betonsamenstel-

name verhoogt onze capaciteit. Deze site

staan wij ook garant voor een unieke

lingen. En onze expertise gaat verder dan

is gelegen nabij Doornik. Dankzij een kade

logistieke dienstverlening. Per vrachtwagen,

dat: wij staan klanten ook bij om nieuwe

aan de Schelde in Carrière d’Antoing (de

per trein of per schip, want verschillende

producten te ontwikkelen, ook als het om

groeve van Cimescaut) beschikken we

van onze groeves liggen langs belangrijke

hoogtechnologisch beton gaat. Bovendien

op logistiek vlak over sterke antwoorden.

waterwegen.’

kunnen wij altijd een beroep doen op het

Langs het water biedt de groeve ons

technische team van ons zusterbedrijf

toegang tot Noord-Frankrijk, België en

14 productievestigingen, dat betekent ook: stabiliteit in de aanvoer.

CBR en op het ENCI/CBR-betonlabo in

Nederland. En de overname geeft natuurlijk

Rotterdam. Als je als betonklant terechtkunt

aan dat wij een sterk en financieel gezond

Christophe Huyghebaert: ‘Precies. In de

bij een expert in granulaten én een expert

bedrijf zijn.’
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SAGRE X IN DETAIL
- Behoort tot de HeidelbergCement Group, wereldwijd marktleider
in zand en grind.
foto: CBR

- Breed productengamma: kalksteen, porfier, zeezand en -grind, rivierzand en -grind.
- Levert grondstoffen voor de bouwnijverheid (voornamelijk voor beton)
en voor grote infrastructuurtoepassingen (spoorwegballast, wegverharding, dijken,
bescherming van oevers).
- Resultaten België: verkoopsvolume 2014: 10 mio ton
		

Sagrex is een internationale speler:
op welke buitenlandse markten zijn
jullie actief?
Christophe Huyghebaert: ‘In Noord-Frankrijk,

jaaromzet 2014: 120 mio €
Zeebrugge
Oostende
Kallo

Brugge

Nederland en er is een Sagrex-vestiging in

Genk
Quenast

het Duitse Noordrijn-Westfalen. In Frankrijk
hebben we geen productievestiging, maar
wel vier verdeelcentra en een verkoopkantoor. Onze aanwezigheid daar is
interessant voor klanten die actief zijn in

Beez

Lemay
Cimescaut
Materiaux

Frankrijk of hun activiteiten willen

Zeezand & -grind

uitbreiden naar Frankrijk.’

Kalksteen

Marcheles-Dames

Tellier
des Prés

Chanxhe
Monceau

Lustin

Zandsteen
Porfier
Overslag
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ACADEMY

Getest en goedgekeurd
CBR doet onderzoek naar beton met laag klinkergehalte
HeidelbergCement Group, het moederbedrijf van CBR en ENCI, doet
continu onderzoek naar de vraag: hoe kunnen we onze CO2-uitstoot en
impact op het milieu beperken? Met dit doel werd vanuit het Heidelberg
Technology Center een internationale onderzoeksgroep opgericht.
Die focust op betonsamenstellingen met cementen met een zo laag
mogelijke CO2-voetafdruk. Het CBR/ENCI-betonlabo in Rotterdam nam
deel aan dit onderzoek.
Minder klinker =
minder CO2-uitstoot

de doelstelling van het onderzoek: beton

beton veel gebruik van hoogovencement

samenstellen met zo weinig mogelijk klinker.

op basis van hoogovenslak. In andere

Portlandcementklinker is het bestanddeel

werelddelen staat de cement- en

van cement dat de grote CO2-uitstoot

Martin Hunger van het betonlabo in

betonindustrie vaak nog niet zover – omdat

veroorzaakt tijdens de productie. Hoe minder

Rotterdam: ‘In België en Nederland zijn we

ze niet over hoogovenslak kan beschikken,

klinker een cement bevat, hoe groter de

al lang doordrongen van de milieuvoordelen

bijvoorbeeld.’

milieuwinst voor het beton. Dat verklaart

van minder klinker. Daarom maken wij in ons

Onderzoek
in 5 stappen

Als basis nam het betonlabo een bestaande betonsamenstelling die aan
de vereisten voldeed. Bedoeling was om die samenstelling te optimaliseren.
Dat deed het labo in vijf stappen.
Verhouding zand en grind
Eerst keek het betonlabo naar de packing, de manier waarop zand en
grind zich verhouden. Welke verhouding levert de dichtste packing op?

Watergehalte reduceren
Hoe kunnen we het watergehalte zoveel mogelijk reduceren? Hoe minder water,
hoe hoger de druksterkte. Verschillende additieven werden getest om het
watergehalte naar beneden te halen.
Bindmiddel terugschroeven
De eerste twee stappen vormden de basis om het volume van het bindmiddel te
verminderen. Het betonlabo moest het mengsel wel opvullen met andere fijne
stoffen zoals vliegas of kalksteenmeel.
Hoe duurzaam is het beton?
Hoe bestand is het tegen externe invloeden, zoals vorst en dooi, indringing van
vloeistoffen en carbonatatie? Precies omdat het beton minder bindmiddel bevatte,
moest dit getest worden.
Hoe robuust is de samenstelling?
Blijft de samenstelling overeind als ze in een betoncentrale geproduceerd wordt?
Wat gebeurt er als de levering van zand en grind iets anders is, bijvoorbeeld
qua korrelopbouw?
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ACADEMY

Zo wordt u

Benor-gecertificeerd
				 met CBR
Hét bewijs dat u op een correcte manier
kwaliteitsvol beton produceert? Dat levert u zwart
op wit met de Benor-certificering. Hoe behaalt
u dit Belgische kwaliteitslabel? Een fabrikant
die een BENOR-keurmerk wil, moet hiervoor

Verfijnde doelstelling
In de loop van het project werd de onderzoeksdoelstelling voor

regelmatig een externe controle laten uitvoeren.

het betonlabo verfijnd: hoe kunnen we een heel gebruikelijke

Dat vereist van het bedrijf een degelijke interne

betonsamenstelling met sterkteklasse C30/37 produceren

controle. Om dit controlesysteem op te zetten

met een laag klinkergehalte? De ondergrens lag op 70 kilo

kunt u een beroep doen op onze ondersteuning.

Portlandcementklinker per m3 beton. Bijkomende eis: een vroege
sterkte van 8 à 10 N/mm2 na twee dagen. Met zo weinig mogelijk
Portlandcementklinker een zo hoog mogelijke sterkte behalen,
daar draaide het om.

> Wij helpen u om samenstellingen te ontwikkelen
die voldoen aan de eisen van Benor.
Aan de hand van de grondstoffen die in uw centrale aanwezig
zijn, vinden wij de best mogelijke en economisch meest

Het resultaat
Werd de doelstelling van het onderzoek bereikt? Martin Hunger:
‘Ja, het is mogelijk om een beton te ontwikkelen in sterkteklasse
C30/37 met ongeveer 70 kg Portlandcementklinker per m3
beton. Rekening houdend met onze jarenlange ervaring met
hoogovencementen, is dit resultaat niet zo verrassend. We zitten
immers al tegen die ondergrens van 70 kilo per m3 aan. Het

interessante samenstelling. Dat kan op twee manieren.
Wij zetten de samenstelling op papier en testen ze daarna
rechtstreeks in uw centrale of we schakelen de expertise van
ons betonlabo in. In dat geval sturen wij uw grondstoffen
naar Rotterdam en wordt het ideale mengsel ontworpen.
De ultieme test gebeurt uiteraard altijd in uw centrale.

optimaliseringsprincipe gaat echter op wereldschaal uitgerold

> Wij ondersteunen u om een Benorkwaliteitssysteem op te zetten.

worden.’

Concreet betekent dit: correcte procedures opstellen −

Sterkteklasse C30/37 met ongeveer 70 kg

bijvoorbeeld hoe omgaan met klachten en het klachtensysteem,

Portlandcementklinker per m3 beton? Dat kan!

kritische aandachtspunten tijdens de levering van beton.
We bekijken ook welke stappen u moet zetten om een
kwaliteitssysteem uit te tekenen en het omzetten ervan
in de praktijk.

>> BENOR behalen?
Neem contact op met één
van onze raadgevend ingenieurs
op www.cbr.be

foto’s: CBR
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Alleen maar voordelen

investeringen mee gepaard. We moesten
een nieuwe verpakkingsmachine aankopen
en onze medewerkers opleiden voor die

Nieuw op de markt: PE-verpakkingen

nieuwe technologie. Om de palletten
stabiel en op maat te maken, moesten we
ook werk maken van de palletisering en

Intussen iets meer dan een jaar geleden bracht CBR de nieuwe

het verpakken.’

PE-verpakkingen voor haar cementzakken op de markt. Een kleine
revolutie, toegelicht door Joseph Guadagnino, afdelingshoofd

Hoe reageren de klanten?

Verpakkingen bij CBR Lixhe.

Joseph Guadagnino: ‘De reacties van onze
klanten lijken alvast erg positief… zelfs
in die mate dat we ons afvragen waarom

Waarom schakelde CBR over op
PE-verpakkingen?

Hoe hebben jullie de cementzakken
verbeterd?

Joseph Guadagnino: ‘Wij hebben de

Joseph Guadagnino: ‘Met de nieuwe

ontwikkelingen op de verpakkingsmarkt

polyethyleenverpakkingen (PE) verdwijnen

opgevolgd en bekeken welke mogelijkheden

al deze ongemakken. Eigenlijk zijn er alleen

PE-verpakkingen bieden. Aan papieren

maar voordelen, zowel voor de grootdistri-

zakken zijn nadelen verbonden: ze zijn

butie als voor de eindgebruiker. Zo zijn de

niet alleen fragiel, ze sluiten ook niet

zakken veel resistenter: ze scheuren niet en

perfect hermetisch af (door het ventiel) –

je kunt het cement langer bewaren. Omdat

waardoor er risico op cementverlies is.

er geen stof vrijkomt, kun je ook proper

Het stof dat vrijkomt wanneer je met zulke

werken met het cement. En de zakken zijn

zakken werkt, zorgt ervoor dat je niet

100% waterdicht, waardoor je ze niet

proper kunt werken. Bovendien kun je de

langer onder dak hoeft te bewaren. Dat

zakken niet buiten bewaren: doordat ze

levert een aanzienlijke plaatsbesparing op.’

we die omschakeling niet eerder hebben
gemaakt.’

vocht opnemen, verharden ze. Wij waren
men een oplossing te zoeken om die

Heeft deze omschakeling een impact
op de verpakkingsprocedure?

situatie te verbeteren.’

Joseph Guadagnino: ‘Er gingen natuurlijk

ons daarvan bewust en daarom besliste

foto: CBR

Openingtijden bij CBR - 2015
Normale openingstijden

Dispatch
Lixhe

Expeditie
Lixhe

Dispatch
Gent I

Expeditie
Gent I

Dispatch
Gent II

08.00u-18.00u 06.00u-18.00u 08.00u-18.00u 04.45u-18.00u 07.00u-17.00u* 06.00u-20.30u

Wapenstilstand

woensdag 11 november

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

Eindejaarsperiode

van maandag 21 december
t.e.m. vrijdag 1 januari 2016

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

* openingsuren op vrijdag: 07.00u – 16.00u

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
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Expeditie
Gent II
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Bestellingen grijs cement
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 wit cement
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

