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AC Materials levert stortklaar beton op basis van voornamelijk CEM III/A 42,5 N LA.

Duurzaam en hoogwaardig beton voor tunnel Aalsterse ring
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AC Materials levert het stortklaar beton 

voor de diepwanden en voor de vloer- en 

dakconstructies van de tunnel – in opdracht 

van de tijdelijke handelsvereniging (THV) 

Tunnel constructie R41 (THV Franki Con-

struct – Jan De Nul). Marc Jonckheere:  

‘Zoals altijd doen we voor het cement – 

voornamelijk CEM III/A 42,5 N LA – een 

beroep op CBR. De firma is méér dan onze 

huisleverancier. We zien CBR eerder als 

allround partner, in het bijzonder voor het 

De Vlaamse wegen tellen officieel achthonderd gevaarlijke punten.  

Drie ervan zijn kruispunten op de ring van Aalst (R41). Voorlopig nog, 

want binnenkort scheidt een tunnel het doorgaand verkeer van de lokale 

circu latie. AC Materials levert het beton voor de diepwanden. ‘We zetten  

daarbij alles op alles om de aanvoer en de kwaliteit van het beton te  

garanderen’, vertelt algemeen directeur Marc Jonckheere.

Veiliger verkeer met 80 m³/u  
P R O J E C T

illustratie: Agentschap  
Wegen en Verkeer

Continuïteitsgarantie
Ook bedrijfszekerheid speelde mee in 

de gunning van de opdrachtgever, het 

Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer. 

Marc Jonckheere: ‘Zodra je aan een wand 

begint, mag de betonaanvoer niet meer 

stilvallen, want dat zou de dichtheid van de 

constructie ondermijnen. In Aalst zetten we 

per dag twee wanden van 150 à 240 m³ 

neer, in een cadans van 80 m³ per uur.  

Om die flow te verzekeren, werken we 

al van in de aanbestedingsfase in THV 

samen met de betonfirma De Witte uit 

Herdersem, gelegen op een steenworp van 

de werf. De nabijheid van beide centrales 

beperkt de milieu-impact van het transport 

en garandeert – samen met de stipte  

cementleveringen van CBR – de continuï-

teit van de werkzaamheden.’

 Lees meer op pagina 3.

R41-project. We kregen waardevol advies 

van de ingenieurs van CBR, en we testten 

de specifieke recepturen voor het tunnel-

beton in het CBR/ENCI-laboratorium in 

Rotterdam. Resultaat: een sterk aanbeste-

dingsdossier. Met een betonsamenstelling 

die voldeed aan de hoge, niet-courante 

vereisten rond fijnheid en waterabsorptie.  

Zo moesten de diepwanden beantwoorden 

aan de norm NBN EN 1538 (ABEF).’
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Huzarenstuk van 23 m hoog  

Ronduit indrukwekkend. Dat was de vervanging van een 23 meter 

lange ovenmantel bij CBR in Antoing. Een uiterst gecompliceerde 

logistieke uitdaging, vertelt directeur Philippe Haegeman. ‘Los van 

de geslaagde handeling op zich, ben ik erg tevreden over het feit dat 

onze afnemers er totaal geen last van hebben gehad.’

De verwijdering van het defecte deel en het plaatsen van het nieuwe was een 

spannend moment, herinnert Philippe Haegeman zich: ‘Hoewel ik al eerder dit 

soort indrukwekkende dingen heb zien gebeuren, blijft het toch speciaal. Maar ik 

heb geen moment getwijfeld aan de goede afloop.’

Nieuwe ovenmantel voor CBR Antoing
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Duurzame verkeersoplossing
De heraanleg van de Ring belooft een 

betere leefbaarheid, meer stadsgroen en 

veiliger verkeer. De wegtunnel vertrekt 

op de R41 en loopt noordoostwaarts 

onder de Gentsesteenweg (N9). Alleen 

onder de cruciale kruispunten is hij vol-

ledig gesloten met een betonnen dak. 

Marc Jonckheere: ‘De contouren van de 

tunnel worden stilaan zichtbaar. Onze 

werkzaamheden zijn een kwart tot een 

derde gevorderd. Tegen eind 2017 zal 

er in totaal zo’n 60.000 m³ in de tunnel 

gestort zijn.’

P R O J E C T

3

Wanneer een fabriek als die van CBR in 

Antoing een zo belangrijk deel van de oven 

moet vervangen, is het van het grootste 

belang om te blijven voldoen aan de vraag 

naar cement. Philippe Haegeman: ‘Ingrij-

pende onderhouds operaties als deze nemen 

gemiddeld vier tot vijf weken in beslag. In 

die periode moeten de klanten natuurlijk 

gewoon op ons kunnen blijven rekenen. 

Daarom voeren we zulke werken uit wan-

neer er minder vraag is; de vraag die er is, 

vangen we op door onze productiemoge-

lijkheden elders aan te spreken.’

Het vervangen ovendeel dateert uit 1986. 

Logisch dat het vervormingen begon te 

vertonen, weet Philippe Haegeman.  

‘De ovenmantel is intern bekleed met 

vuurvast materiaal. In het ergste geval kan 

dit materiaal, onder meer door vervorming 

en vermoeidheid van de ovenmantel, 

mettertijd afbrokkelen. Hierdoor kan de 

ovenmantel beschadigd worden, waardoor 

de fabriek wekenlang stil kan komen te lig-

gen. Nog erger zou het zijn als de bandage 

(het loopvlak) rond de oven mantel zoda-

nig beschadigd zou raken dat de gehele 

ovenmantel gaat wringen en als het ware 

kapot draait. Als dat gebeurt, ligt de fabriek 

een half jaar stil. Als je bedenkt dat we ge-

middeld 2.800 ton cement klinker per dag 

leveren … Zover mag het natuurlijk nooit 

komen: vandaar deze vervanging.’

De fabriek monitort de staat van haar ovens 

trouwens doorlopend, via een infrarood 

systeem. Philippe Haegeman: ‘In een 

continu productieproces als dat van onze 

fabriek kun je geen risico nemen. Deze  

ingreep was dan ook geen verrassing. 

Langer dan 25 tot 30 jaar gaan dit soort 

installaties niet mee. Daar handelen we 

naar.’  

Vervolg van pagina 1.

foto’s: CBR

Voornaamste betontypes  
voor project R41

• C30/37 EE3 LA S4 CEM III/A 32,5 N LA  

volgens ABEF

• C35/45 GB EE4 S3 CEM III/A 42,5 N  

D20 mm

Het stortklaar beton wordt onder worpen 

aan een Benor-kwaliteitscontrole. Daarnaast 

worden er op de werf meer dan 2.000 

kubussen aangemaakt en extern getest.   
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‘Ik mag wel zeggen dat we binnen HeidelbergCement  
in een bijzonder interessante tijd leven.  

Applied Technology Laboratory kan écht een verschil maken.’
Joris Schoon, Applied Technology Laboratory Manager

De bouwsector is constant in verandering. Nieuwe inzichten. Nieuwe 

trends. Dit impliceert dat er al in het voortraject specifiek op de wensen en 

noden van de klant moet worden ingespeeld. Meegroeien en aanpassen is 

cruciaal. En dat is precies wat CBR en ENCI doen.

Gebundelde kennis  
is dubbele kracht 
Applied Technology Laboratory  
voor beton, cement en toeslagmaterialen

‘CBR en ENCI werken nauw samen met de 

Sagrex business van de toeslagmaterialen. 

Daarom werden ook de beton-, cement en 

toeslagmaterialen laboratoria verenigd tot 

één afdeling. Deze zijn gevestigd op vier 

locaties in Nederland en België: The Applied  

Technology Laboratory.’

Aan het woord is Joris Schoon, Applied 

Technology Laboratory Manager.  

Hij schetst het beeld van een hooggekwali-

ficeerd kenniscentrum binnen de bouw-  

en infrastructuurwereld. ‘Binnen onze  

organisatie is enorm veel kennis over 

cement, beton en toeslagmateriaal voor-

handen. Wij willen elke vraag van klanten 

zo snel en soepel mogelijk kunnen beant-

woorden. Daarom kiezen we ervoor om 

onze onderzoeklaboratoria intensief te laten 

samenwerken.’

Steeds specifieker
Joris Schoon: ‘Onze onderzoekers – elk met 

z’n specifieke expertise – zoeken gezamen-

lijk naar de beste antwoorden op de  

technische vragen van onze klanten.  

Tegelijk proberen ze via innoverend onder-

zoek kennis te vergaren. Zo willen ze 

antwoorden kunnen bieden om ondersteu-

ning te geven aan de steeds specifiekere 

technische vragen uit de markt. Denk maar 

aan duurzaamheid, procesoptimalisatie en 

milieu-eisen, én aan de snel evoluerende 

bouwtechnieken.’

foto’s: CBR
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België vs. Nederland
Door kennis binnen de eigen gelederen te 

bundelen, zetten onze bedrijven een flinke 

stap op weg naar het vraaggerichte bouwen 

van morgen. Joris Schoon: ‘De diversiteit 

van bouwen is enorm en zal steeds breder 

worden. Daar komt bij dat wij zowel de 

Belgische als de Nederlandse markt beleve-

ren. En die twee markten verschillen toch 

behoorlijk van elkaar. Het spreekt voor 

zich dat deze verschillende markten hun 

specifieke vragen en problemen hebben. 

Het is aan onze nieuwe organisatie om daar 

telkens pasklare oplossingen bij te leveren.’

Bijvoorbeeld: complexe projecten
Applied Technology Laboratory beant-

woordt niet alleen vragen vanuit de markt. 

De organisatie heeft ook nauwe contacten 

met de academische wereld om via dialoog 

en specifieke ondersteuning ook hier haar 

kennis te vergroten. Ook biedt ze actief 

ondersteuning bij complexe projecten,  

zoals de renovatie van de Maastunnel in 

Rotterdam. Joris Schoon: ‘Zo’n project roept 

vanzelfsprekend zeer specifieke vragen op 

over de samenstelling van de materialen 

die gebruikt moeten worden. Daarin spelen 

wij een adviserende rol. Naast onderzoek 

voor klanten doen we ook onderzoek voor 

onze eigen productieprocessen. Zo doen 

we bijvoorbeeld intensief onderzoek naar 

het gebruik van gerecycleerde materialen in 

onze verschillende productieprocessen.  

Ook onderzoeken we de mogelijkheden  

om bijproducten uit onze groeves in te 

zetten als waardevolle grondstoffen voor 

nieuwe toepassingen. En we streven conti-

nu naar de verduurzaming van onze eigen  

productieprocessen. Ik mag wel zeggen 

dat we binnen HeidelbergCement in een 

bijzonder interessante tijd leven.  

Applied Technology Laboratory kan écht 

een verschil maken.’  

CBR en ENCI verenigen hun laboratoria voor beton, cement en toeslag

materialen tot één laboratorium: The Applied Technology Laboratory,  

een hooggekwalificeerd kenniscentrum in de bouw en infrastructuurwereld.
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Twee weken om een nieuwe vloer te plaatsen. Een vloer die zowel op  

thermisch, chemisch als mechanisch vlak uitzonderlijk resistent moet zijn.  

En ook nog eens uitgevoerd in een specifieke blauwe kleur.  

RPM Belgium/Vandex en Bogaert kunststofvloeren gingen die uitdaging aan. 

Met Monopur® Industry, op basis van wit cement van CBR.

huizen of in de visverwerkende industrie is 

een Monile® vloer – die ook continu onder 

water mag staan – vereist.

Kwaliteit, ook in kleur
Boulangerie de France stelde echter nog  

een andere, verrassende eis. Peter Wens:  

‘Ze wilden een felblauwe vloer. Het spreekt 

voor zich: de kwaliteit van het cement was 

hierin zeer belangrijk om de juiste kleur te ver-

krijgen én te behouden. We werkten hiervoor 

met wit portlandcement CEM I 52,5 R LA van 

CBR.’ Waarom wit cement?  

‘Voor de zuiverheid, de stabiliteit, de homo-

geniteit. Kwaliteit in de hoogste zin van het 

woord’, vat Peter Wens samen. ‘En die garan-

deert CBR ons met z’n wit cement.’

‘Er bestaan heel wat misvattingen over  

industriële vloeren: dat ze niet kleurvast 

Zoals wel vaker in de voedselindustrie,  

was bij Boulangerie de France in Moeskroen 

een gepolierde betonvloer geplaatst.  

Maar die vloer was niet geschikt voor ruimtes 

waar HACCP-normen* vereist zijn. De indus-

triële bakkerij wendde zich daarop tot Bogaert 

kunststofvloeren, dat al meer dan twintig jaar 

een heel goede reputatie heeft in de wereld 

van industriële vloeren.

Robuust op vers beton
‘Vier weken voor de machines geplaatst 

zouden worden, kwam Sven Bogaert bij ons 

terecht’, vertelt Peter Wens, Area Manager 

Benelux bij RPM Belgium/Vandex. ‘Bogaert 

kunststofvloeren is een erkend applicateur van 

onze systemen. Samen hebben we een  

gepaste oplossing gezocht. In Monopur® 

Industry vonden we een standaardsysteem 

dat aan de eisen voldoet – ook aan de  

HACCP-norm.’ Monopur® Industry is een  

polyurethaan gemodificeerde cementvloer. 

Peter Wens: ‘Door de combinatie van  

cementtechnologie en polyurethaan krijgt  

dit hars enkele specifieke eigenschappen:  

een zeer hoge chemische, thermische én 

mechanische resistentie.’

Het beton in de bakkerij was nog maar twee 

weken oud. Maar dat vormde geen probleem 

voor Monopur® Industry, weet Peter Wens. 

‘Het systeem kan op vers beton gelegd  

worden – al na amper zeven dagen.  

Bovendien biedt het een uitzonderlijk hoge 

mechanische resistentie. Veel vorkliftverkeer, 

veel palletten sjouwen en verplaatsen: voor 

het project van Bogaert was Monopur® 

Industry de geschikte eindlaag.’ Monopur® 

Industry wordt zeer veel gebruikt in de  

voedselindustrie. Niet enkel Monopur® 

Industry wordt gemaakt op basis van wit CBR 

cement, ook Monile®. Zeker voor slacht-

W I T  C E M E N T

RPM Belgium/Vandex, onderdeel van 

het wereldwijde RPM Incorporated,  

is wereldleider in industriële MMA- 

gebaseerde harsen, en zelf actief in 

meer dan 70 landen. Het biedt  

verschillende technologieën aan  

zoals het unieke hybridehars PUMA,  

maar ook MMA, Epoxy, Polyurethaan, 

Polyaspartic, Acrylaatbeton, …

Monopur® Industry  
bekent kleur 
Resistente vloer voor industriële bakkerij

* HACCP staat voor Hazard Analysis and 

Critical Control Points. Het is een voedsel-

veiligheidssysteem dat onder de Europese 

wetgeving valt.
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Betomix behaalde in oktober 2016 

een Benor-certificaat voor zijn beton-

centrale in Boortmeerbeek. En dat 

in de categorieën S (Standaard) en 

D (Duurzaam). Ingenieurs van CBR 

stonden Betomix bij tijdens de pro-

cedure.

Dat gebruikt ons beton voor wegenis- en 

infrastructuurwerken.’

Straffe koppen bij elkaar
Olivier De Myttenaere en Timothy  

Neetesonne, raadgevend ingenieurs bij CBR, 

waren van meet af aan betrokken bij het  

certificatiedossier. Ze werkten nauw samen 

met het team van Betomix: kwaliteitsverant-

woordelijke Evert Van Hoeyveld, in-house 

laborant Olivier Maniez en Marie-Jeanne,  

die het certificeringproject in goede banen 

leidde. Marie-Jeanne Vanhoeyveld: ‘Olivier en  

Timothy van CBR steunden ons in elke fase: 

elke versie van het kwaliteitshandboek,  

elke controle door het BE-CERT-team,  

elke test van onze recepturen en eind-

producten, …’

CBR en Betomix zijn al langer partners.  

‘We bouwen al een hele tijd op de plannin-

gen, cementleveringen en adviezen van CBR. 

Noem het Benor-certificaat gerust een  

bekroning van onze samenwerking.’

Meer over het Benor-keurmerk?

Raadpleeg www.benor.be.   

‘Een Benor-certificatie duikt almaar vaker  

op als vereiste voor bouwprojecten’, zegt  

Marie-Jeanne Vanhoeyveld van Betomix. 

‘Toen we begin 2015 een nieuwe beton-

centrale bouwden, was het dus een logische 

stap om het Benor-label binnen te halen.  

Zo garanderen we aannemers in de woning- 

en industriebouw stortklaar beton met de 

juiste sterkte, vloeibaarheid en consistentie. 

We versterken bovendien ook de synergie 

met zusterbedrijf Vanhoeyveld B. & M.  

Kroon op de samenwerking 
Benor-certificaat voor Betomix

• Snel plaatsbaar: al na zeven dagen  

op betonnen ondervloer

• Functioneel veilig: antislip

• Snel mechanisch belastbaar:  

binnen 24 à 36 uur

• Zeer resistent: temperatuurschomme-

lingen (tot 140 °C), mechanische en 

chemische impact (laagdiktes 2-9 mm)

• Op basis van wit portlandcement 

CEM I 52,5 R LA  van CBR: specifieke 

kleurkeuze mogelijk

Monopur® Industry

foto’s: RPM Belgium/Vandex

moeten zijn, dat het niet op een centimeter 

aankomt, … Ik kan u vertellen: een industrieel 

gebouw wordt getekend in mm, niet in cm.  

Voor industriële vloeren zijn de eisen zoveel 

hoger dan voor een particuliere vloer. Ik denk 

in de eerste plaats aan kwaliteit en resistentie, 

maar ook aan kleur: bedrijfsleiders willen hun 

corporate identity vaak doortrekken in hun 

vloer. Dus moet die kleurvast zijn – ook in 

extreem belastende omstandigheden.’

Het mag geen verwondering wekken:  

nadat Bogaert en RPM het vloersysteem aan 

de eindklant hadden voorgesteld, besliste die 

meteen om ervoor te gaan.   
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ECORESPONSIBILITY

Dispatch 
Lixhe

Expeditie 
Lixhe

Dispatch 
Gent I

Expeditie 
Gent I

Dispatch 
Gent II 

Expeditie 
Gent II 

Normale openingstijden  08.00u18.00u 06.00u18.00u 08.00u18.00u 04.45u18.00u 07.00u17.00u* 06.00u20.30u

Nieuwjaar maandag 2 januari gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Paasmaandag maandag 17 april gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten

Openingstijden bij CBR

CBR
DIENST ADMINISTRATIE 
VERKOOP 
BRUSSEL
Tel.: 02 678 34 56
Fax: 02 678 34 60
www.cbr.be
Email: cbrsalesadmin@cbr.be

CBR GENT I
Arbedkaai 3
9042 SintKruisWinkel
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
Email: 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
Email: dispatch.gent2@cbr.be 

CBR LIXHE
Rue des Trois Fermes
4600 LixhelezVisé
Tel.: 0800 17 710  (B)
Tel.: + 32 (0)4 379 93 55
Fax: + 32 (0)4 379 94 44
Email: dispatch.lixhe@cbr.be

* openingsuren op vrijdag: 07.00u – 16.00u

Bestellingen grijs cement Bestellingen wit cement

Vragen, opmerkingen, suggesties? 
Mail de redactie marketing@cbr.be

Hoe evolueert ons  
duurzaamheidsverhaal? 
Sustainability Update

Waar komen we vandaan? Waar staan we 

vandaag in het duurzaamheidsverhaal? 

Waar gaan we naartoe? Dat leest u  

in de Sustainability Update 2016. 

Maatschappelijk verantwoord onder-

nemen stoelt op duurzaam ondernemen, 

een goede relatie met zakenpartners, buurt-

schap en personeel. Daarom beperken we de impact 

van onze activiteiten op de omgeving.  

En daarom streven wij ernaar om een beleid te voeren dat niet alleen 

onze eigen belangen dient, maar ook die van de maatschappij. 

Transparant communiceren over ons duurzaamheidsbeleid maakt er 

deel van uit. Ook dit jaar hebben we een overzicht gemaakt van hoe 

wij duurzaam onder nemen concreet maken voor mens, milieu en 

maatschappij. Met case stories en interviews bieden wij u inzage in de 

manier waarop wij onze duurzaamheidsstrategie concreet vormgeven. 

U vindt de Sustainability Update op www.cbr.be.  

Om de kennis en het imago van beton 

te verbeteren, organiseren Europese 

cement- en betonverenigingen de Inter-

national Concrete Design Competition 

for Students. Het architecturaal materiaal-

onderzoek stimuleren, dat is de voor-

naamste bedoeling van deze wedstrijd. 

Studenten architectuur, engineering, 

design en aanverwante disciplines worden 

uitgedaagd om hun creatieve en grens-

verleggende benadering van beton in een 

concreet onderwerp te presenteren.

Weldra start de achtste editie. Eerst zijn er 

nationale wedstrijden, waarna de winnaars 

daarvan worden uitgenodigd op een 

internationale Masterclass. Die Masterclass 

vindt plaats in Brussel onder het curator-

schap van de Belgische Cementfederatie 

FEBELCEM en de ULB-universiteit. 

Meer info:   

www.concretedesigncompetition.com en 

bij Noël Naert: n.naert@febelcem.be.  

E V E N T

Creatief 
met beton?


