
In deze krimpgoot meet het Betonlaboratorium van CBR/ENCI de krimp al vanaf de eerste uren na aanmaak.

Foto: CBR/ENCI
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Betonkrimp al vanaf de eerste uren na aanmaak van beton registreren? Dat kan. CBR/ENCI doet het in haar 

Betonlaboratorium in Rotterdam. ‘Als je weet wat het effect op het uiteindelijke krimpresultaat is vanaf het 

moment van het opstijven van beton, heb je meer en beter inzicht in het uiteindelijke gedrag van je beton’, vertelt 

Marcel Bruin van het Betonlaboratorium. Met deze informatie kunnen wij onze klanten beter informeren over de 

prestaties van hun beton. Zo krijg je meer grip op het krimpgedrag dat eigen is aan elke betonsamenstelling.

Sensoren in de specie
Krimp meten aan verhard beton, dat doet 

het Betonlaboratorium van CBR/ENCI al 

langer. Verharde proefstukken van 24 uur 

oud worden daarbij in een testopstelling 

geplaatst. Maar nu gaan we een stapje 

verder – of beter: een stapje eerder. Marcel 

Bruin: ‘We brengen verse betonspecie 

aan in een goot. Zodra die na enkele uren 

begint op te stijven, beginnen sensoren in 

de goot het krimpgedrag te registreren.’

Kennis van eerste 24 uur
Waarom is het belangrijk om de betonspe-

cie zo snel te monitoren? Marcel Bruin: 

‘Voortaan hebben we meer informatie 

over wat er gedurende de eerste 24 uur 

gebeurt. Met deze informatie kunnen we 

CBR/ENCI-Betonlaboratorium Rotterdam  
Meer grip op krimp

vervolgens rekening houden bij het defi-

nitieve ontwerp van het beton voor onze 

klanten en de risico’s op scheurvorming als 

gevolg van krimp tot een minimum trach-

ten te beperken.’

State-of-the-art techniek
Deze krimpgoten zijn een mooi stukje 

state-of-the-art techniek. Marcel Bruin: 

‘Grafieken met de krimpresultaten geven 

een duidelijk overzicht van de prestaties 

van het onderzochte beton. Die resultaten 

delen we met de opdrachtgever – en op 

basis hiervan kunnen wij zeer waardevolle 

adviezen geven in de ontwerpfase van 

betonsamenstellingen. Zo kunnen we onze 

ondersteuning aan de markt naar een 

hoger niveau tillen.’   

 Krimpen betekent korter worden. Elk beton krimpt.  

 Beton wordt korter door bijvoorbeeld: 

 • verlies van water (uitdrogingskrimp)

 • verlaging van de temperatuur (temperatuurskrimp)

 • verharding van beton (autogene krimp)

Een groot gedeelte van het krimpgedrag treedt al op tijdens de eerste 24 uur van 

het verharden van beton.

Wat is krimp?

 Een uitgave van CBR, ENCI onderdelen van de HeidelbergCement Group,  juni 2014 - nr 27, achtste jaargang
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Op zoek naar de best presterende oplossing
Samenwerking Ronveaux en CBR

en gemengde staal-betonstructuren. Dit 

alles zou gerealiseerd worden met de 

samenstelling C80/95.’

Pierre Maréchal, directeur Productie bij 

Ronveaux gaat verder: ‘Gezien de slanke 

vorm van de elementen, de dichtheid van 

de wapening en de plaatsing van ingebe-

tonneerde liggers drong de ontwikkeling 

van een zelfverdichtend beton van de 

voorgeschreven klasse zich op.’

In permanent overleg met CBR begonnen 

de ingenieurs van Ronveaux te zoeken 

naar de ideale combinatie van cement en 

hulpstof om een stabiel zelfverdichtend 

beton te verkrijgen dat op korte termijn 

een hoge sterkte kon bereiken.

De ideale oplossing
Tegelijkertijd was Ronveaux aangesteld 

als leverancier van producten en diensten 

voor de Financietoren in Luik. Olivier  

Varetto: ‘De grote uitdaging bij dit project 

lag in de samenstelling van een gewapend 

beton voor de ronde zuilen van het 29 

verdiepingen tellende gebouw. Om de ex-

ploiteerbare oppervlakte te optimaliseren, 

had de architect een ontwerp gemaakt 

met heel dunne zuilen van twee verdiepin-

gen hoog met een homogeen uitzicht die 

Op basis van plannen van de architect of het studiebureau stelt Ronveaux 

het product voor dat de beste prestaties biedt om het ontwerp te 

realiseren. Soms zetten de zeer complexe eisen van de bestekken de 

ingenieurs aan tot het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarbij doen 

ze ook een beroep op de complementaire kennis van hun leverancier CBR.

Foto: CBR J.M. Byl

blootgesteld zijn aan enorme compressie-

krachten.’

De ideale oplossing om aan al deze eisen 

te voldoen, was een HSB C80/95. Onder 

leiding van Lucien Dormal, hoofd Kwaliteit 

bij Ronveaux, ontwikkelde het laborato-

rium een zelfverdichtend beton rekening 

houdend met het esthetische aspect 

van de zeer slanke ronde zuilen. Dit HSB 

C80/95, samengesteld met lokale mate-

rialen, maakt nu deel uit van het product-

assortiment van Ronveaux.

Olivier Varetto: ‘Dit product past boven-

dien in ons duurzaamheidsbeleid, waarbij 

we streven naar betonsoorten die nog 

betere prestaties bieden. In ons onderzoek 

richten we ons niet alleen op de sterkte 

van het product, maar we besteden ook 

aandacht aan de andere duurzaamheids-

aspecten.’  

Van links naar rechts: Olivier Varetto, 
directeur Studies en Verkoop Ronveaux; 
Lucien Dormal, hoofd Kwaliteit Ronveaux; 
Franck Vandervelde, raadgevend ingenieur 
CBR; Pierre Maréchal, directeur Productie 
Ronveaux.

De uitdaging van het prestatiever-
mogen
Olivier Varetto, directeur Studies en 

Verkoop bij Ronveaux: ‘De GEN-tunnel 

Schuman-Josaphat loopt boven de 

metrolijn en onder de wegtunnel. De 

plannen voorzagen in een constructie 

met trogbruggen die moest voldoen 

aan verscheidene eisen, waaronder een 

overhangende plaatsing. Drie soorten 

realisaties waren gepland: voorgespannen 

beton, in de fabriek nagespannen beton 

GEN

Opdrachtgever: Infrabel-Tuc rail

Aannemer: THV Schuman-Josaphat

30 trogbruggen: van 26 m lang en 4 m 

breed, 1.200 m³ beton C85/95

Financietoren

Architect: Jaspers

Studiebureau: Greisch

Aannemer: THV Duchene-Galère-

Interbuild 

29 verdiepingen: 4.000 m³,  

waarvan 800 m³ hogesterktebeton

Financietoren Luik - foto: Ronveaux 
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Wit, natuurlijk
Voor particuliere woning in Geel

Authentiek
Voor de zichtbetonwerken ging de archi-

tect – na een eerdere positieve ervaring 

– in zee met Tim Voets Bouwonderneming. 

Samen klopten ze aan bij Inter-Beton 

Tessenderlo, voor advies over keuze en 

samenstelling van het witte cementbeton. 

Het werd ter plaatse gestort in bekisting 

op maat, een kolfje naar de hand van Tim 

Voets.

Tim Voets: ‘Inter-Beton Tessenderlo was 

het geen moeite te veel om ons het witte 

cementbeton (CEM I 42,5 N LA wit) als 

eerste van de dag te leveren. Daarvoor 

moesten ze hun centrale al om 5 uur  

’s ochtends reinigen en klaarmaken voor  

productie. Ook de betonmixers en 

-pompen kregen elke stortdag een extra 

reinigingsbeurt.’

Maatwerk
Voor dit complexe project maakte het 

team van Tim Voets de bekisting volledig 

op maat op de werf zelf. Bekistingsfirma 

Doka tekende vooraf een grove schets van 

de gevel en leverde de onderdelen.

Tim Voets: ‘Balken, gordingen, center-

pennen en schroeven werden per vracht-

wagen afgeleverd. Het voordeel: je kunt 

alle vormen ter plaatse maken, alle hoeken 

en kanten, hoogtes en trapvallen. Wij 

monteerden de kisten op de grond en zet-

ten ze dan vast. Geen peulenschil met drie 

wanden van 7,5 meter hoog. Houd alles 

dan maar eens op z’n plaats.’

Wit blijft wit
Complexiteit en maatwerk, dat was het 

devies bij het project – met als extra uit-

daging: bij de constructie van de bekisting 

rekening houden met de witte kleur van 

het beton.

Tim Voets: ‘Tegen de achterkant van 

de kist werd een lichtgrijze betonplex-

voorzetplaat geschroefd. Op die licht-

grijze plaat zie je echt elke onzuiverheid. 

We hebben de wand met ontkistingsolie 

geboend. Daarna viel er geen vuiltje meer 

Een opdrachtgever wil zijn nieuwbouwwoning in Geel aan de gevelzijde wit laten bepleisteren. Architect  

Jan Vanweert van dhoore-vanweert architecten kan hem overtuigen om voor wit-cementbeton te kiezen. 

‘Omdat het mooier en natuurlijker is dan bepleistering. Een gevel in wit zichtbeton, die lééft echt.’

te bespeuren: een voorwaarde voor zuiver 

wit beton. Voor de wapening werkten we 

verder met Dramix 3D galvavezel, die niet 

kan roesten en het wit mooi wit houdt.’  

‘Als architect waken wij over het 

esthetische aspect van de betonwerken. 

Onze richtlijnen waren dan ook: 

zorg voor een mooi kistnaden- en 

conusgatenpatroon (de rondjes in het 

beton waarin centerpennen de kisten 

met elkaar verbinden). En we vonden 

het belangrijk dat het beton ter plaatse 

gestort werd, om het ambachtelijke 

te benadrukken. Prefabbeton had 

nog nooit zo’n authentiek resultaat 

opgeleverd.’ 

  Architect Jan Vanweert    

’

‘ Een gevel in 

wit zichtbeton, 

die lééft echt.

Foto’s: Tim Voets Bouwonderneming 



Nieuwe productiesite CBR Gent
Nieuw gamma wit cement: wat verandert er voor u?
Eerder dit jaar nam CBR de voormalige Espabel-site in Gent over: vanaf nu zal het bedrijf hier de productie 

van wit cement onderbrengen. Een nieuwe site (Gent II) betekent ook een aangepast gamma wit cement. 

Wat houdt dit precies in? En welke impact heeft dit op u als CBR-klant? Luc Van Camp, Commercieel 

Directeur van CBR, geeft graag meer uitleg.

Wat verandert er in het gamma 
wit cement?
Luc Van Camp: ‘Wij werken nu met ge-

importeerde witte klinker om ons cement 

samen te stellen. Een nieuwe grondstof 

betekent altijd een nieuwe cementsamen-

stelling. Het belangrijkste is dat wij ons 

nieuwe gamma maximaal afstemmen op 

de kwaliteitseisen van de markt, op de 

parameters die voor onze klanten belang-

rijk zijn: de sterkteontwikkeling van het 

cement, de chemie, de kleur, … Dat geldt 

zowel voor het cement in bulk als het 

verpakte cement.’

Blijft de uitstekende kwaliteit van 
het witte cement gegarandeerd?
Luc Van Camp: ‘Om het aangepaste 

gamma te ontwikkelen, zetten wij onze 

uitgebreide technische knowhow en  

jarenlange ervaring in. Op dit gebied  

verandert er niets: wij blijven cement van 

een constante kwaliteit leveren, cement 
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De groep
De inkomsten van de groep liepen in 2013 

op tot 13,9 miljard euro. Dit komt overeen 

met een organische groei van 3,4%. 

Wereldwijd bedroegen de operationele 

bedrijfsopbrengsten 1.607 miljoen euro, 

Stabiel in moelijk 
economisch klimaat
Jaarresultaten HeidelbergCement Group

2013 was een speciaal jaar voor de HeidelbergCement Group.  

We vierden onze 140e verjaardag – en we behaalden onze beste 

resultaten sinds het begin van de crisis. In de Benelux laat de crisis  

in de bouwsector zich nog voelen.

een stijging van 5,2% − gecorrigeerd voor 

valuta- en consolidatie-effecten.

HeidelbergCement Benelux
De bouwmarkt in België kende een da-

ling van 1%, een gevolg van de daling in 
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‘Ons nieuwe gamma wit 
cement is maximaal afgestemd 
op de kwaliteitseisen van de 
markt.’
 Luc Van Camp, Commercieel Directeur CBR

Foto: CBR

Röntgendefractie voor het karakteriseren van de grondstoffen. Foto: CBR
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Groeves onder de loep  
In onze ontginningsgroeves, meer dan 1.000 wereldwijd, tref je 

uitzonderlijke fauna en flora aan. De HeidelbergCement Group 

stimuleert die biodiversiteit. In de Life Quarry Award, een 

internationale wedstrijd, stellen we onze groeves zes maanden lang 

open voor wetenschappelijk onderzoek. Welke inspirerende en 

innoverende projecten levert dat in de Benelux op?

1 Natagora: groeve van Loën
 De groeve van Loën vormt een natuurlijke verbindingsweg tussen  

verschillende sites aan weerszijden van de Sint-Pietersberg. Natagora, 

een vereniging ter bescherming van de natuur, onderzoekt de  

biodiversiteit in deze omgeving.

2 Universiteit van Gembloux: groeves van Loën en Beez
 Onderzoekers bestuderen de flora die spontaan verschijnt in de  

niet-geëxploiteerde zones van de groeve.

3 Arcadis: groeve van Maastricht
 Het onderzoeksteam van Arcadis, een Nederlandse advies- en  

ingenieursonderneming, stelt een handleiding op met de 10 succes- 

factoren om biodiversiteit te promoten in actieve groeves.

4 Olivier Baudry: Sagrex Beez
 Hoe geef je een ecologisch project ook een sociale en economische 

dimensie? Olivier Baudry neemt dit onder de loep en verbindt er een 

didactisch luik aan.

5  Aves: groeve Mons
 Welke zijn de nestvoorwaarden van zilvermeeuwen in de groeve van  

CBR Mons? Dit wordt onderzocht door het team van Aves. Ze bekijken 

de mogelijkheden om microsites te creëren waarin zilvermeeuwen hun  

nesten kunnen maken.investeringen in infrastructuur. Toch bleef 

de activiteit in de bouwmarkt, historisch 

bekeken, op een relatief hoog niveau – 

met dank aan een solide budgetpolitiek en  

het grote vertrouwen bij consumenten  

en producenten.

2014: vooruitzichten Benelux
Wij verwachten dat 2014 een redelijk 

stabiel beeld zal opleveren. Euroconstruct-

cijfers geven een lichte groei van de  

woningbouwsector en de utiliteitsbouw. 

Voor infrastructuurprojecten voorziet  

men een lichte daling. De tendensen van 

het eerste kwartaal van 2014 bevestigen 

het verwachte beeld, waarbij de milde  

winter een positieve impact had op de 

vraag naar onze cementen.  

Zo ondersteunt CBR u  
bij de omschakeling

• Uw CBR-account manager maakt 

een afspraak met u om u stalen 

van de nieuwe cementen te 

bezorgen. U geeft aan hoeveel 

stalen u wilt.

• Een raadgevend ingenieur van 

CBR begeleidt u betontechnisch  

bij het omschakelingsproces.

dat beantwoordt aan de hoge standaar-

den van de HeidelbergCement Group en 

van onze klanten.’

Hoe verloopt de overstap naar het 
nieuwe gamma voor de klant?
Luc Van Camp: ‘Iedere omschakeling 

vraagt een aanpassing van onze klanten, 

want zij moeten hun productieproces 

afstemmen op de nieuwe grondstof. Wij 

gaan onze klanten hierin technisch heel 

goed begeleiden en ondersteunen.’  

De deelnemers hebben tot 30 september tijd om hun onderzoek af te ronden.  
Meer weten over hun projecten? Surf naar: www.quarrylifeaward.be

Groeve van Loën - Foto: CBR
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Vanaf januari 2014 zullen expeditie Lixhe en expeditie Gent sluiten om 18h00

Dispatch 
Lixhe

Expeditie 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expeditie 
Gent I

Dispatch 
Gent II 

Expeditie 
Harmignies

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 08.15u-16.00u 05.15u-20.30u

Feest van de Vlaamse gemeenschap 11/07 Open Open Open Open Open Open -

Bouwverlof 14/07-18/07 Open (**) Open (**) Open (**) Open (**) Open (**) Open (**) -

Nationale feestdag 21/07 Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten -

Bouwverlof 22/07-01/08 Open (**) Open (**) Open (**) Open (**) Open (**) Open (**) -

O.L.V. Hemelvaart 15/08 Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten 

Openingsuren
(**) Aangepaste openingsuren

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

Tot 4 augustus
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.harmignies@cbr.be

Vanaf 4 augustus
CBR GENT II (*)
Willem Van Rubroeckstraat 2
Haven 7790 B
9042 Gent
Tel.:  0800 0227 002
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

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement

De opname bestelling voor wit cement zal gebeuren bij CBR Gent II vanaf 4 augustus.  
Tot die datum dienen de bestellingen geplaatst te worden via Dispatch Lixhe. 

Uit één stuk
De betonnen elektriciteitscabines van Lithobeton
Lithobeton maakt elektriciteitscabines die tegen een stootje kunnen: 

uit één stuk in duurzaam prefabbeton, volledig afgewerkt volgens de 

wensen van de klant en/of stedenbouwkundige voorschriften. Het 

familiebedrijf, met vestigingen in Snaaskerke en Baudour, nam in de 

tweede helft van de jaren 90 het voortouw op dit vlak. ‘En we blijven 

innoveren’, aldus gedelegeerd bestuurder Tom Bulcke.

Hoe kwamen jullie ertoe om  
monolithische betonnen elektrici-
teitscabines te ontwikkelen?
Tom Bulcke: ‘Het was in de jaren 90 een 

steviger en duurzamer alternatief voor de 

cabines in metaal of polyester, zeker met 

het oog op explosiegevaar. Ondertussen 

is er veel concurrentie vanuit binnen- en 

buitenland. Wij proberen een voetje voor 

te hebben door productietechnieken en 

kwaliteit voortdurend te verbeteren. De 

betonnen cabine is het basisproduct: daar-

aan voegen we tal van afwerkingsmoge-

lijkheden toe.’

Wie zijn jullie klanten?
Tom Bulcke: ‘Voor de distributienet- 

beheerders Eandis, Infrax en Ores leveren 

wij cabines met elektrische installatie  

inbegrepen. Via de elektro-installateurs 

zijn wij ook actief op de markt van de 

particuliere industriële klanten. Zij kunnen 

bij ons terecht voor transformatiecabines 

uitsparingen voor deuren, kaders, venti-

latie- en functionele openingen op een 

mooie manier verdicht te krijgen. Sinds 

we zijn overgestapt op zelfverdichtend 

beton kunnen we complexere construc-

ties met meer uitsparingen aan. Om de 

juiste betonsamenstelling te vinden – op 

het vlak van consistentie, water-cement-

verhouding en hulpstoffen − deden we 

onder andere een beroep op de expertise 

van CBR. Inmiddels gaan we nog een stap 

verder in ons antwoord op de vereiste 

drukvastheid tegen explosies door staal-

vezels toe te passen in het zelfverdichtend 

beton.’  

De monolithische betonnen 
elektriciteitscabines van 
Lithobeton zijn sleutel-op-
de-deur-producten met een 
kabelkelder en bovenbouw. 
Ze worden op maat 
afgewerkt en op één dag 
geplaatst.

die voldoen aan de eisen van het AREI en 

SYNERGRID.’

Jullie gebruiken zelfverdichtend 
beton.
Tom Bulcke: ‘Het is niet evident om een 

monolithische constructie met diverse 

‘Om de juiste betonsamenstelling te vinden, 
deden we onder andere een beroep op CBR’
 Tom Bulcke, Lithobeton

Foto: Lithobeton 




