
Hoogvlieger  
8.500 ton CEM III/A cement voor uitbreiding 
en renovatie Brussels Airport

Colas werkt op Brussels airport met hogesterktebeton van 70 MPa, geschikt voor zwaar vliegverkeer. Het is samengesteld op basis van CEM III/a 42,5 N la.

foto: Colas
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Renovatie apron 40:  
16.000 m² beton
Op Brussels Airport is er nood aan meer 

capaciteit. Een van de grote loodsen waar 

vliegtuigen worden hersteld (Apron 40), is 

daarom recent vernieuwd. ‘En nu volgt dus 

de toegang naar die loods’, vertelt Michael 

Boriau. ‘We breken zo’n 16.000 m² ver-

duurd beton uit, halen de fundering eruit 

en verdiepen het. Die werken zijn nodig om 

aan de moderne vereisten te voldoen.’

‘De vorige betonlaag was zo’n 20 à 25 cm 

dik; de nieuwe wordt 35 cm dik. We voeren 

het werk uit met een CMI-machine, waar-

mee we het beton 10 m breed plaatsen.’

Het is een komen en gaan op Brussels airport. Niet alleen van reizigers, 

maar natuurlijk ook van vliegtuigen. En voor het beton waarop

die vliegtuigen zich voortbewegen, is er ook een tijd van komen en 

gaan. ‘De huidige betonverharding is 40 jaar oud’, vertelt Michael 

Boriau, afdelingsverantwoordelijke bij Colas. En omdat de luchthaven 

renoveert en uitbreidt, treedt Colas er in actie. Mét hogesterktebeton.

uitbreiding apron 9:  
39.000 m² beton
Ook op het Cargo-gedeelte (Apron 9) is 

Colas aan de slag. Deels voor renovatie-

werken, maar vooral voor een aanzien-

lijke uitbreiding. 

Michael Boriau: ‘Er komen drie nieuwe 

parkeerzones voor vliegtuigen, goed 

voor 39.000 m² beton. Dat beton wordt 

2-laags geplaatst, met twee machines na 

elkaar – “nat op nat”: eerst een granulaat 

van kalksteen, daarna een toplaag van 

porfier. Het beton ligt 40 cm dik, met een 

breedte van 5 m.’ 

Kraaknet op de werf 
‘Het is uniek om op de luchthaven te wer-

ken’, geeft Michael Boriau mee. ‘Bovenal 

moeten we heel accuraat werken. Zo mag 

de hellingsgraad niet groter zijn dan 1%: de 

vliegtuigen moeten zo vlak mogelijk staan: 

die 1% is een minimum voor de afwate-

ring.’

‘Voorts moet de werf kraaknet zijn. Afval-

materiaal kan namelijk worden opgezogen 

door vliegtuigmotoren. En het spreekt voor 

zich dat vliegverkeer absolute prioriteit 

heeft.’

Enorme opslagcapaciteit
Ook de samenwerking met leveranciers is 

aan strikte regels gebonden. Zij mogen enkel 

onder begeleiding op de site – en dat terwijl 

flexibiliteit op de werf juist een absolute must 

is. Michael Boriau: ‘De hele trein valt stil als 

de eerste levering niet op tijd is. Ik sta ervan 

versteld hoe snel CBR kan leveren: haar 

opslagcapaciteit moet enorm zijn.’  
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Drie keer groter
Sinds april 2010 heeft het AZ Groeninge 

er een vierde campus bij: Campus Ken-

nedylaan. Goed twee jaar later startten 

de werken aan het tweede deel van het 

ziekenhuisgebouw. Doel: tegen 2016 het 

gros van de diensten naar deze campus 

verhuizen. Door de uitbreiding, die stilaan 

meer vorm krijgt, zal de campus drie keer 

groter zijn dan ze vandaag is.

Extra zuurstof 
Wit cement van CBR ligt aan de basis 

van het nieuwe gebouw. De keuze voor 

wit is een heel bewuste keuze: wit geeft 

rust, wat patiënten helpt om zich beter 

op hun gemak te voelen. Die heldere en 

frisse structuur wordt ook doorgetrokken 

in de aanpalende gebouwen, wat de hele 

campus extra “zuurstof” geeft.   

W
it 

ce
m

en
t Ritme in wit

AZ Groeninge: Kortrijks ziekenhuis in 
tweede fase van uitbreiding

Gaat u er gerust even voor zitten: vijf blokken van het bestaande 

gebouw die uitgebreid worden, een nieuw therapiecentrum, een 

meetingcenter en een parkeergebouw. Het is het aZ Groeninge in 

Kortrijk menens met de nieuwe campus aan de Kennedylaan. En omdat 

ze kwaliteit hoog in het vaandel dragen, is wit beton van de partij.

De uitbreiding in cijfers

Oppervlakte: 82.064 m²

Glad wit architectonisch beton: 

• 734 gevelelementen (16 ton/stuk)

• 79 hoekelementen (7 ton/stuk)

• 231 dakranden (6 ton/stuk)

Omvang: 

• 5.315 m³

• Gevels: 20.613 m²

• Aantal transporten: 871

Productie:

• 4 à 5 elementen/dag

• Totale duur: 10 maanden

Foto : serge Brison

Foto : Prefadim

Prefab horizontale en verticale 

elementen van Prefadim in wit-

cementbeton bepalen het gezicht en 

het ritme van het gebouw. Ze geven 

het ontwerp van architectenbureau 

Osar een open, uitnodigende 

structuur.



Waarbij kunnen wij ú helpen? 

•  Bestaande betonsamenstellingen optimaliseren en nieuwe ontwikkelen

• Zichtbeton ontwikkelen

• Verhard beton testen en beproeven

• Vloeibare specie of mortel testen en beproeven

• Oorzaken van schades aan beton vaststellen

• Oorzaak van klachten onderzoeken

• Nieuwe grondstoffen beoordelen en nieuwe cementen/bindmiddelen ontwikkelen  

voor cement en beton
Het Lab voor Betononderzoek in Rotter-

dam en het Lab voor Cementonderzoek 

in Maastricht zijn state-of-the-art onder-

zoekscentra. Beide kunnen terugvallen 

op een uitgebreide cementkennis én zijn 

gespecialiseerd in de toepassing van dat 

cement in beton. Bovendien hebben ze 

intensieve contacten met het Research 

Centre (HTC) van de HeidelbergCement 

Groep, met Belgische en Nederlandse 

universiteiten én met erkende instituten als 

Intron, BAS, TNO, CRIC, VDZ en Geos.

Waarom bieden de gespecialiseerde onder-

zoekers en laboranten van CBR die facilitei-

ten aan? Om toepassingen van cement in 

beton te ondersteunen.

van lab naar werf
Maar hoe representatief zijn de onderzoe-

ken en tests in het laboratorium?

Marcel Bruin, Manager S&D: ‘Nadat 

we een oplossing in het lab ontwikkeld 

hebben, begeleiden we de klant bij de 

implementatie. Over het algemeen komt 

de situatie in het lab goed overeen met de 

praktijk: finetuning volstaat om kleine ver-

schillen weg te werken. Hoe dat komt? We 

werken in het lab altijd met de materialen 

die de klant lokaal gebruikt – zand, grind, 

water, hulpstoffen, … En we proberen zo 

goed mogelijk rekening te houden met de 

omstandigheden bij de klant.’

Wat levert het voor u op?
• U verbetert de eigenschappen en pres-

taties van uw producten

• Dankzij een beter inzicht kunt u uw 

processen optimaliseren

• Zo boekt u betere resultaten met minder 

kosten

• U kunt maatregelen treffen om schade 

aan beton te voorkomen – en dus ook 

klachten daarover

• Vernieuwingen en verbeteringen dragen 

bij tot uw imago

 

u koopt cement. En daar maakt u beton van. Maar is dat echt alles 

wat u van uw cementproducent verwacht – dat hij levert wat u vraagt? 

Of hebt u liever dat hij meedenkt en u bijstaat om uw beton beter, 

goedkoper en efficiënter te kunnen produceren? Mooi zo. Want dat is 

precies wat wij doen, bij CBR.

De stap naar het lab
Verbeter uw beton en uw productie
dankzij onderzoek in het CBR/ENCI-laba
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‘We werken in het lab met de 
materialen die de klant lokaal gebruikt.’

Uw project in ons lab? Neem contact op 

met uw account manager of raadgevend 

ingenieur van CBR!

Foto: CBR



sterke combinatie
Sinds 2010 analyseert en ontwikkelt een 

team in het HeidelbergCement Techno-

logy Center (HTC), ons internationale 

onderzoekscentrum in het Duitse Leimen, 

concepten voor alternatieve klinker.

Het HTC onderzocht de combinatie van 

CSAB-cement (calcium sulfo-aluminaat-

beliet) met ternesiet. Na de eerste suc-

cesvolle testen registreerde het HTC in 

2012 twee patenten voor de fabricage van 

klinker met ternesiet.  

Minder CO2

Door zijn chemische samenstelling en de 

productie op lage temperatuur, genereert 

klinker met ternesiet tot 30% minder CO2 

dan gewone Portlandcementklinker. Er 

wordt bij de productie bovendien minder 

energie verbruikt: de sintertemperatuur 

ligt 150 tot 200°C lager en het brandstof-

verbruik wordt gereduceerd met 10%.

De volgende stap van het HtC? 
Experimenteren met afvalmateriaal en 

industriële nevenproducten die alumi-

nium bevatten. Aluminium is één van de 

samenstellende delen van klinker en wordt 

nu vooral geleverd door natuurlijke grond-

stoffen. De nieuwe producten doorstaan 

dit jaar de grote test: ze worden met de 

bestaande technologie geproduceerd in 

één van de Duitse HeidelbergCement-

fabrieken.  
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BCt cement: een innoverend bindmiddel
Klinker op basis van ternesiet produceert tot 30% minder CO2

5% van de CO2-uitstoot wereldwijd komt van de cementindustrie. Door alternatieve brandstoffen te 

gebruiken, zijn we er met de HeidelbergCement groep in geslaagd de CO2-emissies terug te dringen. Door 

toevoegingen zoals hoogovenslak en/of vliegas te gebruiken, kunnen we de CO2-balans verbeteren van op 

Portlandklinker gebaseerde producten. Nu gaan we nog een stap verder: wij werken concepten uit voor een 

alternatieve duurzame klinkersamenstelling.

* Deze samenstellende oxiden zijn als dusdanig niet hydraulisch. Wanneer ze verhit worden tot 
1.450°C gaan ze echter chemisch reageren tot het halffabricaat klinker.

grondstof* oxide % oorsprong

kalk of 
calciumoxide

CaO 65%
krijt/kalksteen/

mergel

silicium SiO2 20% leem

aluminiumoxide Al2O3 10% vliegas

ijzeroxide Fe2O3 5% pyriet

De klinker wordt verkregen door het zorgvuldig doseren van vier mineralen:

Klassieke klinkersamenstelling
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y Hoe duurzaam is
hoogovencement?
20-jarig onderzoek naar carbonatatie 
bevestigt goede bestandheid

De hypothese getest
Hoe goed is beton beschermd tegen ex-

terne invloeden? Op basis van mechanis-

men kun je daarover hypotheses maken. 

Maar je kunt het ook testen. En dat is 

wat CBR en ENCI sinds 1993 hebben 

gedaan, in een langlopend onderzoek: in 

1993 maakte het proefstukken op basis 

van CEM III/B aan, die daarna op gezette 

tijden in het CBR/ENCI betonlaboratorium 

in Rotterdam werden onderzocht.

Waarom CEM III/B? Omdat hoogoven-

cement in de Benelux al ruim 80 jaar het 

meest toegepaste cement is.

Corrosie door carbonatatie
Centraal in het onderzoek stond carbo-

natatie. Dat wordt veroorzaakt wanneer 

koolzuurgas (CO2) in het beton dringt 

en een reactie aangaat met de calcium- 

Wat gebeurt er na 20 jaar met hoogovencement (CEM III/B)? Hoe 

goed beschermt hoogovencement ons beton tegen carbonatatie? 

CBR en ENCI onderzochten dat in het Betonlaboratorium in 

Rotterdam. Gestart in 1993, werden in april van dit jaar de laatste 

metingen verricht. En die bevestigen de hypothese: beton op basis 

van hoogovencement is goed bestand tegen carbonatatie.

Resultaat: de theorie is bevestigd
Deze grafiek toont aan welke invloed omgevingsfactoren hebben op het 

binnendringen van CO2 in het beton. In een binnenklimaat is de carbonatatiediepte 

verder dan bij andere omstandigheden. Dit kan echter geen kwaad omdat daar 

geen water aanwezig is voor corrosie. Bij frequente bevochtiging of in onbeschutte 

buitenomgeving gaat carbonatatie minder snel.

Na 20 jaar ligt de carbonatatiediepte van risicovol beton met CEM III/B tussen 1 en 

2,5 cm. Normaal gezien is de dekking van het wapeningsstaal in beton veel groter. 

We kunnen dus stellen dat het onderzochte beton met hoogovencement (CEM III/B)  

het beton goed beschermt tegen carbonatatie. De resultaten uit het onderzoek 

bevestigen ook de bekende theorieën beschreven in de literatuur en zijn vergelijkbaar 

met ander uitgevoerd onderzoek.

en hydroxide-ionen (OH--ionen) in het 

poriewater. Hierdoor daalt de pH-waarde 

– en het is juist de hoge pH-waarde van 

beton die voor een beschermend laagje 

rond de wapening zorgt.

Valt die bescherming weg, dan wordt 

de wapening blootgesteld aan corrosie. 

Want als water en zuurstof beschikbaar 

zijn, dan kan ijzer gaan roesten. En wan-

neer het roest, neemt het volume toe: 

deze expansie kan scheuren in het beton 

veroorzaken.

Proef: welke plekken zijn
beschermd?
Bij de carbonatatieproef, beschreven in 

een Europees Voorschrift, wordt een 

betonnen oppervlak op pH beoordeeld. 

Dat gebeurt met behulp van een kleurin-

dicator. Is de pH hoger dan 9, dan kleurt 

de indicator roze; bij een pH lager dan 9 

blijft de indicator kleurloos.

In de proef wordt het betonoppervlak 

besprenkeld met de indicator. Zo kun 

je de carbonatatiediepte bepalen en 

vaststellen op welke plek in het beton de 

wapening (niet) beschermd is. 

Onderzoek naar de carbonatatie van beton

Carbonatatie 
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continue droog

1x/week 6 uur onder water

1x/4 weken 6 uur onder water

buiten beschut

buiten onbeschut
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Kalender opleidingen en studiedagen
DatuM tItEl EN aaRD ORGaNIsatOR Plaats CONtaCtGEGEvENs

17 oktober Concrete Day BBG Brussel www.gbb-bbg.be

Van september tot december Cursus betontechnologie (FR) BBG Waver www.gbb-bbg.be

2 en 23 september, 7 en 21 oktober Cursus laboranten (NL) BBG Gent www.gbb-bbg.be

22 oktober, 5 en 19 november Cursus betonwegen (NL) BBG Gent www.gbb-bbg.be

20 en 27 november, 4 en 12 december Cursus vezelbeton (NL) BBG Leuven 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

De gebruiker van uw product moet deze DOP altijd kunnen raadplegen. Voor elk product 

dat u op de markt aanbiedt, moet u een DOP ter beschikking stellen – op papier of elek-

tronisch (b.v. op een website), in overeenstemming met de voorwaarden van de Europese 

Commissie.

Levert u een partij van hetzelfde product aan één gebruiker, dan volstaat één exemplaar 

van de DOP. Als u de DOP elektronisch ter beschikking stelt, dan kan de gebruiker nog 

altijd een exemplaar op papier aanvragen.  

Brengt u een bouwproduct op de markt dat onder een geharmoniseerde 

norm (CE) valt of dat overeenstemt met een Europese technische 

beoordeling? Dan moet u vanaf nu een prestatieverklaring  

(DOP - Declaration Of Performance) opstellen.

Wat is er veranderd op 1 juli?
Europese Bouwproductenrichtlijn CBR informeert 

• Prestatieverklaring: 
de DOP van onze producten is 

beschikbaar op onze website: 

www.cbr.be

• veiligheid: 
aangepaste veiligheidsbladen 

vindt u op www.cbr.be of vraag ze 

aan via uw account manager of 

communication@cbr.be

1) Het symbool xi (irriterend) wordt vervangen door deze iconen:

2) Optionele waarschuwingen (niet verplicht): 

 verpakkingen krijgen deze labels:

Nog veiliger werken met cement
Om gebruikers nog beter te informeren 

over veilig werken met cement,  

is de Europese regelgeving aangepast.

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  

Bouwverlof maandag 8 juli tot en met vrijdag 19 juli open open open open open open

Feest van de Vlaamse Gemeenschap donderdag 11 juli open open open open pen open

Nationale feestdag maandag 22 juli gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

dinsdag 23 juli tot en met vrijdag 26 juli open open open open open open

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

vrijdag 16 augustus open open open open open open

Feest van de Franse Gemeenschap vrijdag 27 september open open open open open open

Allerheiligen vrijdag 1 november gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Openingsuren


