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Steeds duurzamer werken. Dat doen we bij de HeidelbergCement Group, op elk niveau van onze 

organisatie, met een hoofdrol voor onze bindmiddelen. Daarom ontwikkelen we de BCT-klinker en 

voeren we proeven uit met geopolymeren. Vóór die breed in de bouw kunnen worden toegepast, 

moet er regelgeving worden ontwikkeld, een traject dat jaren in beslag neemt. En ook daaraan levert 

de HeidelbergCement Group een belangrijke bijdrage, vertelt Peter De Vries.

Eerst Cembureau, dan het CEN
‘De BCT-klinker is een product op basis 

van Beliet Calciumsulfoaluminaat Ternesiet 

dat ons in staat stelt een winst te maken 

op de CO2-uitstoot. Het ontwikkelen 

van nieuwe cementen, en in dit geval 

zelfs een nieuwe cementklinker, kost 

jaren onderzoek. Omdat ook andere 

cementproducenten bewust zijn van de 

noodzakelijke vergroening, proberen we 

onze kennis en krachten te bundelen. 

Die afstemming gebeurt binnen het 

Cembureau: daar dagen de leden 

van de cementindustrie elkaar uit tot 

fundamentele innovaties.’

‘Binnen het Cembureau hebben we net 

Peter de Vries is Senior Technical Advisor bij HeidelbergCement Benelux. Hij volgt de ontwikkeling van duurzame bindmiddelen  
op de voet en begeleidt mee de overstap naar de normalisatie ervan.

Duurzame bindmiddelen: 
HeidelbergCement Group mee aan de wieg van normering  
Als duurzaam de norm wordt

twee vergaderingen achter de rug over de 

technische specificaties: daarin hebben we 

afgetast welke kennis ontwikkeld moet 

worden om dit product onder de Europese 

regelgeving te kunnen brengen. We 

moeten antwoorden kunnen bieden ten 

aanzien van vraagstukken zoals: stabiliteit, 

sterkteontwikkeling, vervormingsgedrag, 

duurzaamheid, enzovoort.’

BCT-klinker in 2020?
‘Als voldoende kennis is opgebouwd, 

wordt een volgende stap: het CEN. Het 

Centre Européen de Normalisation regelt 

de standaardisatie van bouwmaterialen 

in Europa. CEN/TC51 is hierbinnen de 

technische commissie voor cement.’

‘De ontwikkelde kennis, vastgelegd 

in onderzoeksrapporten, wordt 

aangeboden aan TC51. De technische 

commissie kan besluiten, eventueel op 

basis van aanvullend onderzoek, om 

de huidige Europese cementnorm te 

herzien. Het opstellen van een nieuwe 

norm is zelfs een mogelijke conclusie. 

Een conceptnorm wordt vervolgens ter 

beoordeling aangeboden aan de Nationale 

Normalisatie Instellingen (bijv. BIN en 

NEN). Namens stakeholders zoals civiele 

opdrachtgevers, aannemers,

lees verder op pagina 2
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ingenieursbureaus, onderzoeksinstituten, 

zullen zij hun goedkeuring moeten geven 

aan een nieuwe norm. Voor de BCT-klinker 

mikken we op een normering in 2020.’

Geopolymeren: primeur in 2014  
‘Productontwikkeling gaat vooraf aan 

normalisatie, waardoor er een bepaalde 

tijd overheen gaat. Dit is een logische gang 

van zaken, maar lastig en omslachtig. We 

willen materialen op de markt brengen die 

breed toepasbaar, maar vooral ook veilig 

en betrouwbaar zijn. Kijk naar de geo-

polymeren: we weten nu dat de tijd tussen 

aanmaak en verwerking kritiek kan zijn. 

Door onderzoek en ontwikkeling proberen 

we die verwerkbaarheid beter in de vingers 

te krijgen. Dat gaan we ook testen in een 

field trial later dit jaar: het bindmiddel aan-

maken in een betoncentrale, vervoeren en 

op de bouwplaats verwerken in elemen-

ten – dat is op deze wijze in Europa nooit 

eerder vertoond.’   

Nerva maakt voorgespannen prefab 

vloerelementen in beton tussen  

12 en 40 cm dik, zowel voor de  

woning- als voor de utiliteitsbouw.

‘Mikken op beredeneerde groei’
Nerva maakt voorgespannen gewelven met CEM I van CBR

2012: de Echo Groep, producent van prefab betonnen vloerelementen, 

geraakt door te zware investeringen in moeilijkheden. April 2013: 

managers Jan Haerens, Ivan Vansteenkiste en Erik Geerts besluiten de 

aandelen van kerngezond dochterbedrijf Nerva over te nemen. Doel 

van de management buy-out: ‘Verder bouwen op wat goed draait en 

mikken op beredeneerde groei.’

Waarom opteerden jullie voor een 
management buy-out?
Jan Haerens, Verantwoordelijke Kwaliteit, 

Veiligheid en Milieu: ‘Wij zagen het als een 

mooie uitdaging: Nerva deed het goed en 

er zit nog veel potentieel in ons product, 

zowel in België, Frankrijk als ook in het 

Verenigd Koninkrijk. En we hebben een 

sterk product in handen: kwaliteit staat 

voor ons absoluut voorop. Daarom zijn we 

Benor-gecertificeerd en kunnen we ook 

het Franse keurmerk NF voorleggen.’

Erik Geerts, Commercieel verantwoorde-

lijke: ‘We zijn misschien niet de goedkoop-

ste, maar zeker wel de beste. Topkwaliteit 

trekken we ook door in onze service: snelle 

opvolging van prijsaanvragen, studies 

uitvoeren, een flexibele levering, …’

Wat zijn jullie ambities?
Jan Haerens: ‘Beredeneerd groeien en 

blijven inspelen op signalen uit de markt.’

Erik Geerts: ‘Dat de woningbouw stag-

neert, is zo’n signaal. Met ons industrieel 
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‘Kwaliteit staat voor ons voorop: 
daarom kiezen we al zo’n  

40 jaar voor cement van CBR.’
 Jan Haerens, Nerva

product leggen we ons dan ook vooral toe 

op de utiliteitsbouw. In dat segment willen 

we verder groeien. Gezien onze ligging in 

Harelbeke, dicht bij de Franse grens, willen 

wij onze verkoopactiviteiten in Frankrijk 

verder uitbouwen. Zo’n 35% van onze 

leveringen gaat momenteel al naar Frank-

rijk. In het Verenigd Koninkrijk is dat iets 

minder evident omdat de transportkosten 

over het water heel hoog liggen. Maar 

ook daar hebben we aan mooie projecten 

meegewerkt, zoals het North Middlesex 

University Hospital in London.’

Jullie werken met cement  
van CBR.
Jan Haerens: ‘Met CEM I 52,5 R. Onze 

samenwerking met CBR gaat terug tot 

de jaren 1970. Omwille van de constante 

kwaliteit blijven we voor CBR kiezen. En 

we hebben gezien hoe professioneel het 

cement gemaakt wordt in de fabriek van 

Gent. Dat geeft veel vertrouwen.’   

Foto: NERVA



Cadiz, het ambitieuze nieuwbouwproject dat eind 2015 het sluitstuk wordt van de reconversie van het 

Antwerpse Eilandje, geeft zich niet onmiddellijk bloot. Vanop de straat is een gigantische sokkel met drie 

bouwlagen zichtbaar. Vanop een afstand zie je vanuit die sokkel vier woontorens van acht verdiepingen 

oprijzen. Wat zowel van dichtbij als van iets verder in het oog springt: het witte architectonische beton. 

Sterke identiteit
Het concept van Cadiz, ontworpen door 

Poponcini & Lootens Architecten in 

samenwerking met Meta Architecten-

bureau, moest passen in de volumetrische 

randvoorwaarden van het ruimtelijke 

uitvoeringsplan (RUP) ‘Cadix’. Dit leverde 

dus de bijzondere constructie op met een 

homogeen bouwblok op het niveau van 

de wijk − dat winkels, horeca, kantoren 

en zelfs een woonzorgcentrum zal 

huisvesten – en de hoge volumes binnenin. 

Onmiskenbaar een gebouw met een sterke 

identiteit voor de stad Antwerpen. 

Speels wit
Wit architectonisch beton, op basis van 

wit cement van CBR, draagt in grote mate 

bij tot die sterke identiteit. Op niveau één 

en twee van de buitensokkel of ‘stedelijke 

plint’ contrasteren forse, maar speelse 

witte betonnen gevelelementen met de 

donkere gevelpanelen ter hoogte van het 

maaiveld. Bouwlaag één en twee vormen 

zo een ‘zwevend’ lichtkleurig, maar toch 

robuust volume in de Antwerpse wijk. 

Ook voor de markante doorlopende 

terrassen/balkons van de vier woontorens 

werd wit architectonisch beton gebruikt. 

Gecombineerd met de groen-grijze 

gevelsteen refereren de torens aan de 

pakhuizen van weleer.

Heel wat betonuitdagingen
Eurobeton leverde het prefab architec-

tonische witte beton voor het Cadiz-

project, zo’n 3.000 m3 in totaal. Voor de 

buitensokkel, die in de wijk zelf het meest 

in het oog springt, werd geopteerd voor 

een zo wit mogelijk beton dat zeer lang 
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Het witte sluitstuk van het Antwerpse Eilandje
Woon-, werk- en winkelproject Cadiz

‘Wit architectonisch beton 
draagt in grote mate bij tot de 

sterke identiteit van Cadiz.’

mooi wit blijft.

Boudewijn De Nys, Technisch Directeur 

Eurobeton: ‘Voor ons is dit een bijzonder 

project: we spreken over 520 kolommen 

en 160 balken voor de gevel van de sokkel 

en 560 terrassen voor de woontorens. 

Qua uitvoering kwamen daar heel wat 

uitdagingen bij kijken. Zo moesten wij voor 

de trapeziumvormige terrassen links- én 

rechtsgeoriënteerde bekistingen maken. 

Ook de productie van de kolommen en 

balken was niet evident: omdat bijna 

een kwart van de kolommen en balken 

vierzijdig zichtbaar zijn, hebben we de 

elementen aan de stortzijde extra bewerkt. 

Veel stuks, een complexe productie en 

een hoog productieritme: Cadiz is een 

huzarenstukje, maar het resultaat zal heel 

spectaculair zijn.’  

Foto-impressie: Poponcini & Lootens Architecten



Gent II, gelegen aan de Willem van 

Rubroeckstraat in de Gentse Zeehaven.

Wit cement vanuit Gent
Op maat van de klant

Alles in de pocket 
Betoninfo in zakformaat

Wit cement van CBR wordt voortaan geproduceerd in ‘Gent II’. De nieuwe productielocatie is volledig 

ingesteld op uw behoeften als klant. Hoe maakt Gent II dit waar?

Door u een topgamma aan te bieden, 

met CEM I 52,5 R LA, CEM I 42,5 N LA, 

CEM II/A-LL 52,5 N en CEM II/A-LL 42,5 N. 

Momenteel worden de types 

CEM I 52,5 R LA (Architectural White) 

en CEM II/A-LL 42,5 N LA (Flashwhite) 

verpakt aangeboden.

Door constante kwaliteit en kleur te  

garanderen, want voor elke component 

werkt Gent II telkens met één leverancier 

samen. Die krijgt grondstofspecificaties  

opgelegd en wordt onderworpen aan  

audits. Een eigen lab analyseert alle binnen-

U zoekt alle informatie over beton in één oogopslag? Dan is de Betonpocket precies wat 

u nodig hebt. Op de Betondag 2014 presenteren CBR, Inter-Beton en Sagrex de eerste 

Belgische editie van dit handige boekje in zakformaat. 

De Betonpocket is het dagelijkse gereedschap voor de betonvakman:

• praktisch: beknopt, met heldere opsommingen en veel handige tabellen

• up-to-date en conform de recentste regelgeving

• ruime aandacht voor duurzaamheid

• over alle betonsoorten: van zichtbeton tot ultra-hogesterktebeton

• voor alle toepassingen: zowel voor funderingen als imposante kunstwerken  

komende grondstoffen. Daarnaast zorgt 

het stabiele productieproces voor een con-

stante kwaliteit van het cement. Tijdens dat 

proces worden er elk uur stalen genomen 

om de cementkwaliteit te garanderen. 

Door performante installaties, met een 

maalinstallatie met een maximale capaciteit 

van 480.000 ton per jaar. Op de site wordt 

gewerkt in een one shift operation.

Door een ruime opslagcapaciteit, zowel 

voor grondstoffen als voor cement. 

Er zijn vijf silo’s die 2.700 ton cement 

kunnen stockeren. Dankzij deze grote 

opslagcapaciteit kan CBR/ENCI soepel 

inspelen op de dagelijks veranderende 

behoeften van klanten voor wit cement.

Door haar ideale ligging, aan het 

kanaal Gent-Terneuzen, is de fabriek vlot 

bereikbaar.  
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Vraag ernaar!
- bij uw accountmanager 
 of raadgevend ingenieur
- of bestel via www.cbr.be

© Studiebureau van Gheluwe

Bestellen doet u zo 
Onze dispatchdienst is bereikbaar 

van 07.00 tot 17.00 op het nummer 

0800 17 714. U kunt uw bestelling ook per 

mail doorsturen naar dispatch.gent2@cbr.be
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Gevelbekleding wordt grondstof voor cementklinker   

Naar een echte impact
Het uitgeharde vezelcementafval gaat 

naar een externe breekwerf en wordt 

verwerkt tot grove korrels. Die worden 

verscheept naar de klinkerfabriek van CBR 

in Antoing. In de klinkeroven wordt het 

meel gevormd tot klinker. Daarna wordt 

het halffabricaat vermalen tot cement. 

Maximaal 2% van dat halffabricaat wordt 

momenteel gebruikt als alternatieve 

grondstof in de grondstoffenmix van CBR 

Antoing. Dit zou 5 tot 10% moeten wor-

den om een echte impact te hebben op 

het energieverbruik en de CO2-emissie van 

een klinkeroven. Een bijkomende uitda-

ging voor CBR!  

De cementproductie voor beton is verantwoordelijk voor ca. 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot die door 

de mens veroorzaakt wordt. Dit lijkt globaal gezien niet veel, maar de HeidelbergCement Group wil dat 

percentage toch flink naar beneden krijgen. Voorbeeld van deze inspanning is de samenwerking van CBR met 

de Eternitfabriek in Kapelle-op-den-Bos. Het vezelcementafval van Eternit krijgt daarbij een tweede leven als 

secundaire grondstof voor cementklinker.

Besparen op  
primaire grondstoffen
Eternit gebruikt het vezelcement voor de 

productie van leien en gevelplaten. CBR 

recycleert het afval van versnijdingsresten 

en niet-conforme producten voor de pro-

ductie van cementklinker. Een uitgeharde 

vezelcementplaat bestaat voornamelijk  

uit gecarbonateerde Portlandcement- 

hydraten, residuele ongehydrateerde 

klinker en organische filler. De minerale 

samenstelling van klinker, het halffabricaat 

van cement, vereist 65% calciumoxide. 

Het vezelcementafval van Eternit kan in-

staan voor een deel daarvan. Zo vervangt 

het de natuurlijke grondstof kalksteen. 

Resultaat: een besparing op grondstof-

voorraden en dus winst voor de natuur.

Bouwen begint met …  
de nieuwe website van CBR
Alles weten over CBR? Over ons brede gamma kwaliteitsvolle cementen en  

de manier waarop we u kunnen ondersteunen? Surf dan zeker naar onze 

gloednieuwe website www.cbr.be. Die is nu nog intuïtiever, informatiever  

en gebruiksvriendelijker:

• gemakkelijk raadpleegbaar op smartphone en tablet

• uitgebreide achtergrondinformatie: productspecificaties, 

prestatieverklaringen (DOP’s), certificaten, referenties, …

• wat kan CBR voor u betekenen: op technisch vlak, op het gebied  

van eco-responsibility, …

• lees Answers nu ook digitaal

 Dé referentie voor bouwen met cement, dat is www.cbr.be. Zeker checken!  

CBR Antoing: het gebruik van 5 tot 10% vezelcementafval als secundaire grondstof 

heeft een goed waarneembare impact op de CO2-emmissie van de klinkeroven.Foto: CBR

 ‘Alles begon bij de analyse van de informatiebehoefte van de bezoekers van onze website. 
Met deze nieuwe site hopen we te kunnen inspelen op de steeds snellere nood aan informatie. 

Leuk meegenomen is dat deze nieuwe site er ook nog eens goed uitziet!’
 Yves Mataigne 



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 
Gent II 

Expeditie 
Harmignies

Normale openingstijden  08.00u-18.00u 06.00u-18.00u 08.00u-18.00u 04.45u-18.00u 07.00u-17.00u 05.15u-20.30u 08.15u-16.00u

Maandag 10 november gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Dinsdag 11 november gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Eindejaarsperiode
Van maandag 22 december 
tot en met vrijdag
2 januari 2015

gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten
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DIENST ADMINISTRATIE 
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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

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 

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

Goed gereedschap is het halve werk: 

onze experts aan het werk in het 

laboratorium voor cementonderzoek in 

Maastricht.

Bij CBR gaat het niet alleen 
om het vervaardigen van het 

product, maar ook om de 
technische begeleiding.

Foto: CBR
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De chemie van cement
Cementonderzoek Maastricht: 
uw vraag, ons onderzoek

Zo komen we te weten voor welke 

toepassingen een materiaal geschikt 

is, welke (schadelijke) componenten 

het bevat, … Zowel hoofdbestanddelen 

als stoffen die in heel lage concentraties 

voorkomen, kunnen worden geanalyseerd 

(niveau ppm), bijvoorbeeld in verband met 

milieueisen.

Hoe sterk is uw cement?
Op fysisch vlak kan het lab proefcementen 

samenstellen, maar ook kijken naar 

korrelopbouw, de interactie testen tussen 

het cement en hulpstoffen, … Zo krijgen 

we onder meer inzage in de fysisch-

mechanische eigenschappen zoals de 

sterkteontwikkeling.

Onderzoek voor u
Van betonmortel tot betonelementen: 

met zijn toegepast onderzoek ondersteunt 

het lab elke producent op de markt. 

Uw raadgevend ingenieur van CBR zal 

in overleg met u het onderzoek intern 

coördineren. En dan is het aan het lab om 

er zo snel mogelijk een antwoord op te 

geven. 

» Wat kan het cementlaboratorium in 

Maastricht voor ú doen? Vraag ernaar bij 

uw raadgevend ingenieur.   

Scheurtjes, uitbloeiingen, verkleuringen in beton? Vaak is het niet 

duidelijk wat de oorzaak is van zulke schades. In ons laboratorium voor 

cementonderzoek in Maastricht achterhalen we die oorzaak wél. Met dank 

aan onze experts – en aan de modernste analyseapparatuur.

Het lab onderzoekt onder andere de 

chemie en mineralogie van materialen. 

Dit zijn cement en andere grondstoffen 

voor beton, maar ook van verhard beton. 

Zo wordt onderzocht welke materialen 

geschikt zijn voor de productie van cement 

en beton, welke componenten een rol 

spelen op bepaalde eigenschappen van het 

materiaal.

De eigenschappen van materialen
Het lab is uitgerust met geavanceerde 

meetapparatuur voor zowel chemisch, 

mineralogisch als fysisch onderzoek. 

CBR kan bijvoorbeeld de chemische 

en mineralogische samenstelling van 

materialen meten – via röntgenanalyse-

apparatuur kan dit al in enkele minuten. 

Nieuw wit cement 
Eerder dit jaar verhuisde de productie 

van wit cement van Harmignies naar de 

site Gent II. Vier verbeterde cementen 

zouden heel snel het daglicht moeten 

gaan zien. Het cementlaboratorium 

speelde hierin een essentiële rol. 

Een team, samengesteld uit diverse 

specialisten, had als opdracht om deze 

nieuwe cementen te ontwikkelen. Een 

belangrijke taak van het lab was het 

beoordelen en selecteren van de nieuwe 

grondstoffen.


