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De nieuwe dijk beschermt het achterland van het Zwin tegen overstromingen.

Sagrex levert 30.000 ton breukstenen voor nieuwe dijk

‘De internationale luchthaven voor vogels’: 

zo wordt het Zwin natuurpark ook wel 

genoemd. Het 213 ha grote natuurgebied 

strekt zich uit op het grondgebied van 

Knokke en Sluis, over de Belgisch-Neder-

landse grens heen. Dankzij de getijdengeul 

die twee keer per dag overstroomt, ont-

staat er een unieke omgeving waar vogels 

voedsel, broedplaatsen en rust vinden.

Uitbreiden en beschermen
Deze getijdengeul dreigt echter te verzan-

den. Om die verzanding tegen te gaan 

werden in 2015 grootschalige ingrepen 

ingepland. De meest indrukwekkende van 

deze ingrepen is de uitbreiding van het 

Zwin met 120 ha. Die uitbreiding ging van 

start in het voorjaar van 2016: er wordt 

onder meer een bredere en diepere getij-

dengeul uitgegraven en er worden nieuwe 

dijken aangelegd. De werken zullen nog 

tot 2019 duren.

Deze uitbreiding creëert niet alleen een 

bescherming tegen verzanding, maar ook 

een bijkomend stuk natuur én een extra 

bescherming tegen overstromingen van 

het achterland. De nieuwe dijken zijn 

namelijk bestand tegen de 4.000-jarige 

Natuur en industrie? In het Zwin gaan die perfect samen. Meer zelfs: 

industriële ingrepen moeten er helpen om de natuur te behouden. 

De getijdengeul dreigt namelijk te verzanden. En om dat te voorkomen, 

worden er nieuwe dijken aangelegd. Met breukstenen van Sagrex.

Zorg dragen 
   voor het Zwin

P R O J E C T

foto: SAGREX

storm, een superstormvloed die gemid-

deld eens in de 4.000 jaar voorkomt. 

Extra beveiliging voor de kust, dus.

Te land, ter zee
De uitbreidingswerken met een prijs- 

kaartje van 12,7 miljoen euro worden  

uitgevoerd door aannemer THV Aertssen – 

Artes Depret. Voor de leveringen van 

de breukstenen die in de nieuwe dijken 

verwerkt worden, werkt Aertssen samen 

met Sagrex. De breukstenen worden ge-

bruikt voor de stenen beschoeiing aan de 

zeewaartse kant van de nieuwe dijken.

Sagrex leverde 30.000 ton breukstenen 

vanuit zijn Doornikse groeve Lemay en 

vanuit de groeve in Beez. Deze leverin-

gen, die tot eind januari liepen, verliepen 

deels per schip en deels over de weg.    
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De schuurweerstand, de weerstand tegen verbrijzeling, de polijstwaarde, 

de hardheid, de mechanische weerstand. Sagrex onderzoekt alle 

parameters van de granulaten die het ontgint. ‘Het is aan ons om 

een geschikt product aan onze klanten te leveren’, vertelt Grégory 

Claustriaux, Plant Manager van de porfiergroeve van Sagrex in Quenast.

Sagrex: onderzoek staat centraal in ontginning granulaten

B E D R I J F

Binnen de HeidelbergCement Group staat 

Sagrex in voor de granulaatproductie, met 

veertien sites in België, één in Nederland 

en één in Duitsland. Daarnaast heeft 

Sagrex ook een participatie in het Belgisch-

Nederlandse baggerproject Grensmaas. 

De korrels die op deze locaties worden 

geproduceerd, zijn bedoeld voor de 

Belgische, Nederlandse en Franse markt en 

beantwoorden aan de specifieke behoeften 

van de bouwsector.

Welk soort granulaten ontgint u?
Grégory Claustriaux: ‘Bij Sagrex 

ontginnen we vier types producten: 

kalksteen, zandsteen, porfier en rivier- en 

zeematerialen. Op de exploitatiesite in 

Quenast ontginnen we alleen porfier. Het is 

de enige porfiergroeve van de groep – een 

heel grote groeve die ongeveer honderd 

hectare beslaat en tot 150 meter diep gaat. 

We stellen hier meer dan zestig personen 

tewerk en produceren hier ongeveer 1,6 

miljoen ton porfier per jaar. De kwaliteit 

van de rotsen is hier bijzonder goed en de 

Kwaliteit in Quenast 
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groeve heeft enorme mineralenreserves. 

Momenteel loopt er een onderzoek om uit 

te zoeken hoe groot die reserves precies 

zijn.’

Wat onderscheidt Sagrex  
van de andere granulaatproducten 
op de markt?
Grégory Claustriaux: ‘Wij zetten alles op 

alles om de beste kwaliteit te produceren 

tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Maar 

de veiligheid van ons personeel en het 

respect voor het milieu en de biodiversiteit 

gaan boven alles.’

Wordt er tijdens de 
werkzaamheden bij Sagrex 
ook onderzoek gedaan naar de 
kwaliteit, de samenstelling, … van 
het ontgonnen materiaal?
Grégory Claustriaux: ‘Bij het opstellen 

van een ontginningsplan voor een groeve 

berekenen we in de eerste plaats het 

volume: de totale voorraad ontginbare 

materialen. Daarna gaan we inderdaad 

de kwaliteit van de mineraalrotsen 

onderzoeken en analyseren. In dat stadium 

wordt er onderzoek gedaan in een 

laboratorium om de kwaliteit van de rots te 

bepalen in de verschillende zones van de 

groeve.’

Welke aspecten worden in het 
bijzonder onderzocht?
Grégory Claustriaux: ‘Bij deze studie 

houden we rekening met verschillende 

parameters: de weerstand tegen 

verbrijzeling en schuurweerstand van het 

rotsmateriaal, de algemene mechanische 

weerstand, de porositeit, …’

Gebeurt het dat u onderzoek laat 
doen in overleg of in samenwerking 
met klanten? Of op hun vraag? 
Hoe gaat u hierbij tewerk?
Grégory Claustriaux: ‘Ja, dat komt voor, 

bijvoorbeeld wanneer ze specifieke 

eigenschappen van het minerale materiaal 

wensen. Wij bieden in elk geval producten 

aan met verschillende korrelgroottes. Elke 

klant kan andere producten vragen, in 

functie van het bestek waaraan hij moet 

voldoen. Het is dan aan ons om het product 

aan te passen en de klant een geschikt 

product te leveren.’   

Foto: Sagrex

‘Het is aan ons om een geschikt product aan onze klanten 
te leveren. In ons laboratorium onderzoeken we de kwaliteit 

van de rots in de verschillende zones van de groeve’
Grégory Claustriaux, Plant Manager Sagrex Quenast

De Sagrex-groeve in Quenast is de enige 

porfiergroeve van de HeidelbergCement 

Group. De kwaliteit van de rotsen is 

bijzonder goed en de groeve heeft 

enorme mineralenreserves.
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A C A D E M Y

1. Het proces
De blauwe verkleuring treedt enkel op 

bij beton op basis van hoogovencement. 

Hoogovenslak bevat namelijk ijzer 

(Fe), mangaan (Mn) en zwavel (S). 

Deze elementen komen vrij tijdens 

de hydraulische reactie van de slak 

en reageren tot ijzersulfide (FeS) en 

mangaansulfide (MnS). Beide sulfiden zijn 

blauw en geven zo het betonoppervlak de 

karakteristieke blauwe kleur. Ook tijdens 

het hydratatieproces van de slak worden 

nog sulfiden gevormd.

Iedereen die werkt met beton op basis van hoogovencement heeft het al 

weleens gezien: de blauwachtige kleur van een wand of betonkubus kort 

na ontkisting. Waar komt die blauwe kleur vandaan? Wanneer verdwijnt 

ze? En kunt u zo’n blauwkleuring eigenlijk vermijden?

Beton op basis van hoogovencement 
kleurt tijdelijk blauw. En dan?

Blauwkleuring 

U kunt er zich blauw aan ergeren, maar 

wees gerust: in de meeste gevallen is deze 

kleur al na enkele uren tot één à twee 

dagen volledig verdwenen. Maar voor een 

bouwheer of architect die niet vertrouwd 

is met dit fenomeen is het natuurlijk even 

schrikken. Bovendien zijn er een aantal 

factoren die de verkleuring versterken, 

zodat die soms zeer lang zichtbaar blijft. 

In combinatie met een vochtige omgeving 

kan de kleur zelfs zeer donker worden, 

bijna zwart. Tijd om één en ander uit te 

klaren.
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3. In de bekisting
Ook de snelheid waarmee de sulfiden 

oxideren tot sulfaten speelt een rol: hoe 

trager, hoe meer blauwkleuring. Die 

snelheid hangt af van de mate waarin er 

zuurstof bij de sulfiden kan. Zolang het 

beton in de bekisting zit, is er nagenoeg 

geen contact met zuurstof – en worden 

er zeer weinig sulfiden omgezet. Dus: hoe 

langer het beton in de bekisting blijft, hoe 

extremer de verkleuring door de hogere 

hydratatiegraad.

4. Na ontkisting
Na ontkisting spelen de dichtheid van het 

betonoppervlak en de poriënstructuur van 

het beton een grote rol. Hoe langer het 

beton in de bekisting blijft, hoe dichter de 

poriënstructuur en hoe minder zuurstof 

er bij het beton kan – en hoe langer de 

blauwkleuring blijft. Een lagere water-

cementfactor heeft hetzelfde effect. Als er 

bovendien een waterafvoerende folie in 

de bekisting wordt aangebracht, wordt de 

betonhuid extra dicht. Zulke maatregelen 

verhogen de duurzaamheid van het beton. 

Extreme, langdurige verkleuring bewijst dus 

dat het om uiterst duurzaam beton gaat.

5. Weersomstandigheden
Ongunstige omstandigheden zijn:

- lage temperaturen: die vertragen de 

hydratatie en zorgen ervoor dat de 

sulfiden trager gevormd worden. Het 

duurt langer voor de sulfiden worden 

omgezet in sulfaten;

- aanhoudend vochtig weer: daardoor 

blijven de betonhuid en de poriën aan het 

oppervlak verzadigd met water.  

GEVOLG: geen contact met zuurstof.

Gunstige omstandigheden zijn:

- zonlicht: dat zorgt voor een droog 

betonoppervlak, waardoor aan de 

zonzijde sneller sulfaten worden 

gevormd;

- wind of luchtcirculatie: die zorgen voor 

een verhoogde aanvoer van zuurstof.

DUURZAAM  

BELANGRIJKER  

DAN BLAUW

Blauwkleuring is enkel een tijdelijk 
fenomeen, zonder invloed op de 
duurzaamheid. Voor uw constructies 
primeren dan ook duurzame (en geen 
tijdelijke) keuzes.

- Maak werk van een goede 
nabehandeling van het beton.

- Kies voor de ecologische (minder 
CO2-uitstoot) en duurzame 
voordelen van hoogovencement 
(CEM III).

- Leg de specificatie van het beton 
(en dus het cementgehalte en 
de water-cementfactor) vast in 
functie van de toepassing en de 
bijbehorende blootstelling.

- Respecteer de algemene richtlijnen 
voor de plaatsing van zichtbeton. 
Bijvoorbeeld: houd ongeveer gelijke 
ontkistingstermijnen aan voor de 
verschillende stortfases. Die spelen 
niet alleen bij de blauwkleuring 
een rol, maar bepalen ook mee de 
definitieve kleur en het uitzicht van 
beton.

6. Conclusie: geen impact op 
duurzaamheid
Blauwkleuring is dus een fenomeen 

dat enkel tijdelijk een invloed heeft op 

het uitzicht van het beton – niet op de 

duurzaamheid van de constructie. U hoeft 

dan ook geen maatregelen te treffen 

om blauwkleuring te voorkomen of te 

verwijderen. Laat het gerust blauwblauw.   

Voor blauwkleuring geldt: 
komt tijd, komt raad.

Na ontkisting, wanneer ze aan zuurstof 

worden blootgesteld, oxideren deze 

sulfiden tot ijzersulfaat (FeSO4) en 

(MnSO4). Die zijn allebei kleurloos. 

Zo verdwijnt de blauwe kleur aan 

het oppervlak en krijgt het beton zijn 

vertrouwde grijze kleur.

Onder het betonoppervlak is geen toevoer 

van zuurstof mogelijk. Daar blijft het 

beton blauw. Wanneer er later gezaagd 

of geboord wordt in het beton zal de 

zaagsnede ook blauw verkleuren. Ook die 

verkleuring verdwijnt door oxidatie.

2. De rol van slak
Het aandeel slak in de betonspecie bepaalt 

hoeveel sulfiden er worden aangemaakt. 

Hoogovencement met een hoog 

slakgehalte (CEM III/B, CEM III/C) zal meer 

sulfiden opleveren dan hoogovencement 

met een lager slakgehalte (CEM III/A). Bij 

een hoog slakgehalte verloopt de hydratatie 

namelijk langzamer: daardoor komt de 

blauwkleuring trager op gang en duurt ze, 

in dezelfde omstandigheden, langer.

SLAKGEHALTE CEM III

 CEM III/A 36-65%

 CEM III/B 66-80%

 CEM III/C 81-95%

Nog vragen over blauwkleuring? 
Raadpleeg dan uw Technical Advisor.

Fe
Fe

O2

O2

O2

O2

O2 O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

S
SS

Mn Mn

MnS

MnS

MnS
MnSO4

MnSO4

MnS

MnS

FeS

FeS

FeS

FeS

FeS
FeSO4

FeSO4



ANS WER S  |  nr 42  |  mei 20186

P R O D U C T

Innovatieve nieuwe mortels voor  
architecturale toepassingen

Creatief, omdat het kan

BIODYNAMIC 

Duurzaamheid. Dat is wat ons drijft. 

Nieuwe mortelformules moeten voldoen 

aan de duurzaamheidseisen van de 

hedendaagse architectuur, door ecologie 

en esthetiek te combineren. En dat is wat 

Biodynamic, een biodynamische mortel, 

kenmerkt.

PRODUCT

Biodynamic is een zeer vloeibare mortel, die 

voor 80% uit gerecycleerd materiaal en de 

zaagresten van Carrara-marmer bestaat.  

Die zaagresten zorgen voor een superieure 

glans van het oppervlak.

EIGENSCHAPPEN

- Lage viscositeit en hoge verwerkbaarheid: 

vloeit gemakkelijk in alle hoeken in de 

bekisting

- Krijgt perfect de vorm van het ontwerp 

en garandeert een bijzondere kwaliteit 

van het oppervlak

- Extreem lage waterabsorptie

- Langetermijnresistentie tegen 

weersinvloeden

TOEPASSING

Biodynamic biedt een optimale combinatie 

van esthetiek en duurzaamheid. Deze 

mortel is hierdoor uitermate geschikt voor 

niet-constructieve gevelelementen met een 

complexe vorm en een geringe doorsnede.

U verlegt graag grenzen. CBR ook. Daarom hebben we onze 

productportfolio uitgebreid met drie designproducten: Effix Arca, Effix 

Crea en Biodynamic, ontwikkeld in het internationaal laboratorium van 

de HeidelbergCement Group in het Italiaanse Bergamo. Deze producten 

hebben oog voor de architecturale en duurzaamheidsvereisten van 

vandaag en morgen. Welke creatieve toepassingen zijn met deze nieuwe 

producten te realiseren?
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over mengselsamenstellingen,  

technische aspecten en toepassingen of afwerkingsmogelijkheden?  

Neem contact op met uw Account Manager of Technical Advisor.

Meer informatie

EFFIX CREA

Design. We zijn er dol op. Zeker nu ook beton- en mortelmengsels 

er hun plek in veroveren – hoe uitdagend de vorm of het detail ook 

mag zijn. Effix Crea past zich vloeiend aan.

PRODUCT

Effix Crea is een mortel met hoge mechanische prestaties, speciaal 

ontwikkeld voor de productie van kwaliteitsdesign van grote 

esthetische waarde. Omdat de mortel zich gemakkelijk aanpast aan 

complexe mallen en vormen, zijn gedetailleerde vormen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge mechanische prestaties

- Enkel water toevoegen voor gebruik

TOEPASSING

Met Effix Crea vervaardigt u verfijnde, niet-constructieve 

elementen, afgietsels en decoratieve onderdelen.

TX Active®

Byodynamic is standaard en Effix Arca en Effix Crea zijn optioneel 

verkrijgbaar met TX Active®. TX Active® bevat een speciaal 

titaandioxide, dat zich als een fotokatalysator gedraagt.  

In combinatie met licht breekt de technologie luchtverontreinigende 

stoffen af die het resultaat zijn van menselijke activiteiten (industrie, 

gemotoriseerd verkeer, stookinstallaties, …). 

EFFIX ARCA 

Gevels. We zijn er gek op. Niet alleen omdat ze geluid, vocht, wind 

en ongedierte weren en bijdragen aan een goede warmte-isolatie, 

maar vooral omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de 

architectuur van de gebouwde omgeving. Zeker wanneer u met 

Effix Arca werkt. 

PRODUCT

Effix Arca is een met vezels versterkte mortel. Dit cementgebonden 

materiaal wordt gekenmerkt door zijn mechanische sterkte bij een 

zeer beperkte paneeldikte.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge mechanische sterkte en duurzaamheid, zelfs bij een zeer 

beperkte paneeldikte

- Hoge stootvastheid en brandwerendheid

- Gegarandeerde langetermijnresistentie tegen weersinvloeden

- Verwerkbaarheid en vloeibaarheid: zelfverdichtend gedrag

TOEPASSING

Effix Arca biedt een optimale oplossing om gevelbekleding te 

creëren die lichtheid en esthetiek verenigt. Deze mortel resulteert in 

gevelbekleding met uitstekende sterkteprestaties en leent zich voor 

diverse oppervlakteafwerkingen. 



ANS WER S  |  nr 42  |  mei 20188

 

CBR
DIENST ADMINISTRATIE 
VERKOOP 
EIGENBRAKEL
Tel.: 02 678 34 56
Fax: 02 678 34 60
www.cbr.be
E-mail: cbr-sales-admin@cbr.be

BESTELLEN  
ORDERINTAKE EN DISPATCH  
Open alle werkdagen  
van 06.00u tot 19.00u 
Bulk:  Tel + 32 (0)2 679 99 00 
Verpakt:  Tel + 32 (0)2 679 99 09
orders@cbr.be 
Fax: + 32 (0)2 679 99 01

AFHALING  
BULK 
Non-stop 
VERPAKT LIXHE 
Open alle werkdagen  
van 06.00u tot 18.00u.

Vragen, opmerkingen,  
suggesties?  

Mail de redactie  
marketing@cbr.be

Van grondbehandeling tot specifieke werken voor de wegenbouw? 

Met haar cementproducten en hydraulische bindmiddelen biedt CBR 

voortaan een volledig dienstenpakket aan om aannemers, adviesbureaus 

en voorschrijvers te begeleiden. Met hoogwaardige en gerecycleerde 

materialen.

Duurzaam van nature
Nieuw gamma hydraulische 
bindmiddelen voor de wegenbouw 

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw zijn bindmiddelen 

op basis van klinker, hoogovenslak en/of vliegas. Ze worden gebruikt voor 

grondbehandeling of de materiaalbehandeling. De verschillende soorten 

worden beschreven in de Europese norm NBN EN 13282. Er wordt een 

onderscheid gemaakt op basis van de aard en de verhouding van de 

bestanddelen, maar in de eerste plaats in functie van de prestatiecriteria:  

4 weerstandsklassen, 2 soorten uitharding.

Als actief lid van de Belgische federaties FEBELCEM en FEDIEX 

zet CBR zich volop in voor de promotie van gestandaardiseerde 

producten: kwaliteitsproducten die beantwoorden aan de Europese 

standaardnormen EN 13282-1 en EN 13282-2 en die garant staan voor 

een kwaliteitsproduct en een geslaagde toepassing.

Onze nieuwe hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw vormen een duurzaam 

gamma: in de productsamenstelling worden alternatieve grondstroffen gebruikt, bij de 

toepassing beschermen de producten de natuurlijke hulpbronnen. De bindmiddelen zijn 

ontwikkeld op basis van jarenlange research in samenwerking met het Nationaal Centrum 

voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid (OCCN).

Welk product voor u?
STAB-20: voor centrales die materiaal leveren voor grondaanvullingen, ZUM’s 

(zelfverdichtende uitgraafbare materialen) en gestabiliseerd zand.

CB-R26 en CB-R60: voor grondwerken, grondophogingen of voorbereidingswerken voor 

de bekisting of de onderfundering voor industriële sites. Komen ook in aanmerking: wegen, 

spoorwegen of havenkades waarvoor bijzonder technische producten moeten worden 

ingezet die voldoen aan zeer strenge bestekken.

Nieuw laboratorium
We gaan nog verder voor hydraulische 

bindmiddelen. We breiden ons team van 

experts en adviserend ingenieurs uit en 

we investeren in een nieuwe vleugel in 

ons labo in Quenast. Dat nieuwe labora-

torium zal zich toeleggen op  

hydraulische bindmiddelen: de bodem- 

eigenschappen typeren, de formuleringen 

onderzoeken en de prestaties bepalen. 

Waarom deze uitgesproken focus? 

Omdat het welslagen van grondwerken 

nauw samenhangt met degelijke, vooraf-

gaande studies.   

PRODUCT


