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Door cementgrout te injecteren (CEM I 52,5 N van CBR) garandeert Herbosch-Kiere de stabiliteit van de ankers. 

Grondankers voor vernieuwde kaaimuren in Harelbeke

 Een uitgave van CBR en ENCI, onderdelen van de HeidelbergCement Group, nr 39, editie 2 - juli 2017
tiende jaargang 

CBR Cementbedrijven N.V.
Parc de l’Alliance

Boulevard de France 3-5
1420 Braine-l’Alleud

www.cbr.be

Van aan de Leie in Deinze tot aan de Franse 

grens in Wervik gebeuren er aanpassings-

werken om tegen 2025 een gigantische 

Zo’n 750 grondankers maakt Herbosch-Kiere om de vernieuwde kaai- 

muren aan de Leie in Harelbeke stevig in de Ieperse klei te verankeren.  

Dat is nodig omdat er, in het kader van de Schelde-Seineverbinding,  

schepen van 4.500 ton met daarop drie lagen containers zullen passeren. 

Een uitdagend project volgens Marc Verlinden, afdelingshoofd  

Funderingstechnieken van Herbosch-Kiere (Eiffage Benelux) – zowel wat 

de omvang als de uitvoering in de Ieperse klei betreft. 

Stevig verankerd

de Leieboorden en kaaimuren verfraaid. 

De afdeling Funderingstechnieken van 

Herbosch-Kiere, gespecialiseerd in water- 

en burgerlijke bouw, maakt injectieankers 

voor de vernieuwde kaaimuren in opdracht 

van de THV Leieland – Herbosch-Kiere – 

Jan De Nul. 

Tot 30 meter diep
Herbosch-Kiere boort tot meer dan 30  

meter diep gaten in de grond en injecteert 

die met cementgrout, een samenstel-

ling van puur cement en water. Daarin 

wordt een stalen wapening verankerd. 

Voor dit werk gebruikt Herbosch-Kiere 

CEM I 52,5 N van CBR, een cement dat 

snel verhardt en een hoge sterkte bereikt 

na een tweetal weken. 

binnenvaartroute te creëren tussen het 

Scheldebekken en de Seine. Zo komt er in 

Harelbeke een nieuwe stuwsluis en worden 

P R O J E C T

Lees meer op pagina 2.

‘Het uitzonderlijke aan dit project?  
Dat we op zo’n grote schaal grondankers met hoge dienstlasten  

tot 60 à 70 ton verankeren in de Ieperse klei.’
Marc Verlinden,  

afdelingshoofd Funderingstechnieken van Herbosch-Kiere

foto: Harelbeke.be
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Ongeveer 1.000 ton cement werd tot nu toe 

verwerkt. 

Stabiel in de klei?
Marc Verlinden, afdelingshoofd Funderings-

technieken van Herbosch-Kiere: ‘Uitzonderlijk 

aan dit project is dat we op zo’n grote schaal 

grondankers met hoge dienstlasten tot  

60 à 70 ton verankeren in de Ieperse klei, die 

tamelijk diep ligt (30 meter) en relatief weinig 

Samen uw business versterken
Drie pijlers voor onze samenwerking

Wat zijn de sleutelbegrippen in de strategie van een onderneming? 

Ontwikkelen. Innoveren. Groeien. Die zijn ook op HeidelbergCement 

Benelux van toepassing. Alleen gieten wij er nog een laagje overheen: we 

ontwikkelen, innoveren en groeien samen met onze klanten – samen met u.

Ja, wij zijn de marktleider in België  en 

Nederland, zowel in cement als in 

toeslagmaterialen. We danken die positie 

aan ons netwerk van fabrieken in beide 

landen. Door deze sterke industriële 

positie hebben we de voorbije decennia 

een expertise opgebouwd in cement en 

toeslagmaterialen. Deze expertise bieden 

we aan onze klanten aan. We willen 

niet alleen onze eigen producten verder 

ontwikkelen, maar ook die van onze 

klanten. Dat doen we door te focussen 

op drie pijlers: research, service en 

digitalisering.

Research: we zoeken het voor u uit
Vroeger lag de focus in onze labo’s 

vooral op onze producten: hoe kunnen 

we die verbeteren en verduurzamen? De 

voorbije jaren hebben we onze analyses en 

ondersteuning gericht op klantenprojecten: 

we zitten met onze klanten aan tafel 

WAAROM VERHUIZEN NAAR 
EIGENBRAKEL?

Begin mei verhuisde CBR zijn 

hoofdkantoor van de Terhulpsesteenweg 

in Watermaal-Bosvoorde naar 

Eigenbrakel – een verhuizing met een 

sterke symbolische waarde. Het oude, 

weliswaar waardevol modernistische, 

gebouw strookte niet meer met de 

dynamiek van onze groep. Onze 

nieuwe thuisbasis – een passiefbouw 

met BREEAM-certificatie “Excellent” – 

doet dat wel. En zo staat het moderne, 

digitale Genesis-gebouw in Eigenbrakel 

voor een nieuw begin.

Pascal Lesoinne is Cement Sales & 

Aggregates Director bij HeidelbergCement 

Benelux. Hij is verantwoordelijk voor 

de verkoop van alle cementen en 

toeslagmaterialen in Nederland en België. 

om samen ideeën te ontwikkelen. We 

leggen ook zelf ideeën voor vanuit de 

HeidelbergCement Groep. Kijk naar onze 

overname van Italcementi: wat kunnen 

hun nicheproducten voor onze klanten 

betekenen?

Service: we denken met u mee
Vragen van klanten overstijgen vaak 

het productniveau, en dus gaat onze 

samenwerking verder dan productadvies. 

Begeleiding om producten gecertificeerd 

te krijgen? We stellen samen het dossier 

op. Afval van een productielijn verwerken 

tot herbruikbaar materiaal? We zoeken 

oplossingen. Samen versterken we uw 

business.

Digitalisering: we zijn er altijd voor u
Door verder te digitaliseren, kunnen we ook 

op logistiek vlak meer doen. Zo werken we 

aan een online customer portal, waarmee 

klanten ons altijd kunnen bereiken: een 

website waarin informatie uit verschillende 

systemen real-time beschikbaar zal zijn – 

o.a. over bestellingen, tijdstip van levering, 

facturen en betalingen.

Door in te zetten op deze drie pijlers wil 

onze groep een heel sterke speler blijven. 

Voor u, en samen met u, gefocust op  

onze drie bedrijfstakken: cement,  

toeslagmaterialen en betonmortel.  n

Met deze ankerboormachine boort 

Herbosch-Kiere tot 30 meter diep 

gaten in de grond en injecteert ze 

met cementgrout.

weerstand biedt. De ankers, die de stabiliteit 

van de kaaimuur moeten garanderen, mogen 

niet te veel kruipen en dat is in de Ieperse klei 

niet zo evident. Om het contact van het an-

ker met de Ieperse klei te verbeteren, voeren 

wij een na-injectie met cementgrout uit op de 

wortel van de ankers.’ 

De test van 32 uur
Marc: ‘Voor we definitieve ankers mochten 

boren, moesten er positieve ankerproeven 

voorliggen. In die proeven, op de locatie waar 

de ankers moeten komen, werden ankers 

getest op twee maal de dienstlast die ze moe-

ten opnemen aan de kaaimuur. Met andere 

woorden: het anker moet blijven zitten zelfs 

als je eraan trekt met een verdubbelde dienst-

last. Per anker duurt zo’n proef 32 uur.’ 

Het project met de grondankers begon in 

2015 en het einde is voorzien in 2017.  n

P R O J E C T

Grondankers voor vernieuwde kaaimuren in Harelbeke. Vervolg van pagina 1.

foto: Harelbeke.be

foto: Herbosch-Kiere
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Alle hens aan dek
Romein Beton bouwt mee aan het  
nieuwe Noorderbrugtracé in Maastricht

432 Zoveel prefab betonnen liggers telt de nieuwe aanlanding 

van de Noorderbrug in Maastricht. Romein Beton, behorend 

tot de BTE Groep, heeft de handen uit de mouwen gestoken om de 

liggers just in time te produceren, leveren en monteren. Alle hens aan 

dek voor dit megaproject, stelt projectleider Twan van den Akker. 

Door de omlegging van het Noorderbrugtracé ontstaat aan de noordkant van de 

(binnen)stad een volledig nieuwe verkeersstructuur.

590 meter lang

432 liggers

11.300 m3 voor de liggers

16 pijlers

6.200 ton CEM III/A 52,5 N SR

ouderdomseis van zeven dagen.’ Voor dit 

werk heeft Romein Beton twee spanbanen 

een volledig productiejaar ingepland. Iedere 

werkdag wordt er vanuit elke baan een 

ligger geproduceerd.

Elke dag alles perfect geregeld
De prefab betonproducent moet zich dus 

aan een dagcyclus houden: ’s middags een 

ligger produceren, de volgende dag ont-

kisten en diezelfde dag weer produceren. 

Dat kan met een beton van sterkteklasse 

C60/75 met een hoge ontkistingssterk-

te. Twan van den Akker: ‘Zo’n dagcyclus 

brengt heel wat voorbereiding met zich 

mee. De mal met de wapening erin moet 

klaargemaakt worden – en de uitdaging is 

om dat elke dag weer voor elkaar te krij-

gen. De logistiek intern heel goed regelen, 

daar draait alles om.’ 

Uitzonderlijk project,  
uitzonderlijk transport
Ook het transport is voor Romein Beton 

geen sinecure. Een schip beladen vanuit 

Romein Beton kreeg de opdracht van 

Strukton in december 2015. De engineering 

van het project nam een jaar in beslag. De 

productie van de liggers vindt plaats op 

de productielocatie in Oosterhout. Omdat 

deze locatie aan het water ligt, kunnen de 

grote en zware liggers (tot 46,5 meter groot 

en tot 130 ton zwaar) makkelijk naar de  

haven in Maastricht getransporteerd 

worden. De liggers voor het nieuwe 

een tasveld vraagt om goede afstemming 

met de rederijen. Maar de echte uitdaging 

zit hem in het laatste stukje transport over 

de weg vanuit de haven van Maastricht tot 

aan de bouwplaats. 

Twan van den Akker: ‘Het gaat om uitzon-

derlijk transport dat begeleid moet worden. 

Om het wegennet niet te verstoren mogen 

de vrachtwagens niet rijden tijdens de 

spitsuren. En ook hier geldt: transport en 

montage moeten goed op elkaar afgestemd 

zijn. Willen we een veld met 18 liggers 

monteren, dan moeten we ervoor zorgen 

dat er iedere 20 minuten een ligger onder 

de kraan komt te staan. Ik kan je verzeke-

ren: die afstemming heeft heel wat voeten 

in de aarde. Maar het resultaat mag er zijn: 

we zitten op een derde van de uitvoering 

van het project en onze opdrachtgever 

Strukton is heel tevreden.’  n

Noorderbrugtracé zijn in totaal goed voor 

11.300 m3 beton. De Nederlandse zuster- 

onderneming van CBR, ENCI levert voor 

het project 6.200 ton CEM III/A 52,5 N SR 

cement.

10 liggers per week,  
43 weken lang
Twan van den Akker, projectleider van 

Romein Beton: ‘Als je 432 liggers aan-

sluitend moet produceren, heb je een 

gigantisch tasveld nodig om de liggers op 

te slaan. Je kunt ze ook niet ongelimiteerd 

op elkaar stapelen. Wij stemmen onze 

productie dan ook nauwgezet af op het 

montageschema en kiezen zo voor een 

just in time aanpak. Je hebt natuurlijk wel 

altijd een bepaalde voorraad. Het brugdek 

is onderverdeeld in 43 velden en je wilt 

één veld in één keer afwerken. We moeten 

bovendien rekening houden met een 

NOORDERBRUG IN CIJFERS

foto: Paul De Vries

foto: Fred Berghmans

foto: Aron Nijs Fotografie

P R O J E C T
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Al bijna een halve eeuw is RBB, een doch-

teronderneming van Eternit, gespecialiseerd 

in betonnen dakpannen. Die worden alle-

maal gefabriceerd in de productie-eenheid 

in Tessenderlo, waar 40 medewerkers aan 

de slag zijn. Geert Speelmans: ‘De intrin-

sieke kwaliteit van onze producten moet 

minstens even goed zijn als van keramische 

pannen. Het is niet zo simpel om met beton 

dakpannen te maken die voldoende sterk 

zijn; het productieproces is dan ook vrij 

ingewikkeld.’

Microbeton op maat
Die productie gebeurt bij RBB zelf. Geert 

Speelmans: ‘Wij produceren enkel micro- 

beton. Het fijne, gekalibreerde zand  

daarvoor wordt per fractie voor ons  

uniek product: ze moeten dun zijn – een 

Stonewoldpan is op het dunste punt maar 

8 mm dik – en toch sterk. Daarvoor heb je 

een heel fijn cement nodig, met een heel 

hoge blaine. De CEM III van CBR was zo’n 

cement. Maar omdat in onze groep vooral 

met CEM I wordt gewerkt, hebben we 

toch ook voor zo’n 100% Portlandcement 

gekozen. Dat biedt vooral qua sterkte 

opbouw voordelen – en je kunt er ook fijn 

mee werken.’

Getest, gevalideerd en goed  
bevonden
Ook in die omschakeling speelden het 

advies en de ondersteuning van CBR een 

belangrijke rol. Geert Speelmans: ‘CBR 

deed eerst enkele voorstellen voor cement-

types. Op basis van de ervaring in onze 

groep hebben wij de eigenschappen ervan 

beoordeeld. Daarna stelde CBR een cement 

ter beschikking om testen mee te doen. Wij 

hebben er pannen en hulpstukken mee ge-

maakt, die hebben we gevalideerd en goed 

bevonden, en dan zijn we omgeschakeld.’

De omschakeling – die in een halfjaar 

geklaard was – had geen invloed op het 

productieproces van RBB. Alleen de verhou-

ding met de kleurstoffen moest wat worden 

aangepast om dezelfde eindkleur van de 

dakpannen te behouden. CEM I is namelijk 

iets donkerder dan CEM III.

Denken aan duurzaamheid
Een duurzaam proces met een duurzaam 

resultaat. Zo pakt RBB de productie van zijn 

‘Werken met 100% Portlandcement biedt vooral  
qua sterkteopbouw voordelen’

Geert Speelmans, directeur RBB

Waaraan denkt u als u aan beton denkt? Waarschijnlijk aan gebouwen, 

wegen of andere infrastructuurprojecten – maar niet meteen aan dakpan-

nen. Directeur Geert Speelmans noemt de producten van RBB ook zelf ‘de 

vreemde eend in de (beton)bijt’. En toch is beton een logische keuze voor 

dakpannen – zowel ecologisch, economisch als esthetisch.

samengesteld. Daarna vermengen we de 

grondstoffen in drie eigen installaties –  

eentje per productiering: voor de grote 

pannen, voor de kleine pannen en voor 

gevelpannen en vorsten (nokken).’

Het cement voor het beton wordt geleverd 

door CBR. Geert Speelmans: ‘CBR geeft 

ons technische ondersteuning en advies 

vanuit hun productkennis. We hebben altijd 

al goede ervaringen gehad met hun zeer 

sterke technische adviseurs: de communica-

tielijnen zijn kort en strak. En als we nieuwe 

ontwikkelingen nodig hebben, dan test CBR 

die zaken vooraf op laboschaal uit.’

Van CEM III (Hoogovencement) 
naar CEM I (Portlandcement)
Zijn er dan vaak nieuwe ontwikkelingen 

nodig? Geert Speelmans: ‘Ons productie-

proces bestaat al lang; daar veranderen we 

natuurlijk weinig in. Maar recent zijn we 

wel omgeschakeld van cementtype: van 

een CEM III naar een CEM I 52,5 N.’

Waarom die omschakeling? Geert Speel-

mans: ‘Dakpannen in microbeton zijn een 

BETONNEN DAKPANNEN:  EEN SPOEDCURSUS

 Types

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw 

worden betonnen dakpannen op industriële 

schaal geproduceerd – daarvoor was  

het eerder ambachtelijk. Door de jaren  

wheen heeft RBB zijn gamma producten 

stelselmatig uitgebreid.

- Groot formaat (10 pannen per m²):  

Sneldek (1968) en Stonewold (1971)

- Klein formaat (17 pannen per m²): 

Stormpan (1985) en Brugse pan en 

Palace in de jaren 90 (Palace werd in 

2016 vervangen door Horizon)

- Daarnaast produceert RBB ook betonnen 

hulpstukken: gevelpannen en vorsten 

(nokken)

 

 

Voor eindklanten

• Ecologisch: microbetonpannen zijn een 

ecologisch verantwoorde keuze als  

dakbedekking of gevelbekleding

• Economisch: voordeliger dan keramische 

dakpannen, ook voor de hulpstukken

• Esthetisch: uitgebreid kleurengamma 

en visueel moeilijk te onderscheiden van 

keramische dakpannen

• Kwalitatief: RBB geeft 30 jaar garantie 

op de duurzame en intrinsiek kwalitatieve 

dak pannen, die zeer goed scoren op vorst-

weerstand en waterondoorlaatbaarheid 

 

Voor dakdekkers

• Snel en makkelijk – en dus comfortabeler 

– te plaatsen

• Maatvaster dan keramische pannen, 

dankzij het verhardingsproces: 

betonnen dakpannen verharden op 

lage temperatuur, waardoor ze minder 

krimpen of kromtrekken

• In de massa gekleurd zodat zaagsnedes 

niet opvallen

Dun en toch sterk: de productie 

van betonnen dakpannen is geen 

eenvoudig proces.  

Daarom schakelde RBB recent over op 

CEM I 52,5 N van CBR.

K L A N T

Vreemde eend in de (beton)bijt
RBB produceert al bijna 50 jaar  
duurzame microbetonnen dakpannen

Voordelen

betonnen dakpannen aan. Het proces is een 

aaneenschakeling van duurzame maatrege-

len. Geert Speelmans: ‘Bij RBB wekken we 

20% van onze elektriciteitsbehoefte op via 

zonnepanelen. Voor ons productie- 

water geldt een nullozing: het water wordt 

gerecycleerd en hergebruikt in de productie. 

Ook ons pannenschroot recycleren we om 

later te hergebruiken als granulaat (o.a. in 

de verharding van parkings). En samen met 

CBR en Eternit hebben we een EPD- en 

LCA-berekening laten maken voor onze 

dakpannen.’

Het resultaat? Betonnen dakpannen van erg 

goede kwaliteit, waar RBB 30 jaar garantie 

op geeft.  n
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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

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 Lixhe-lez-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

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

Bent u actief in Limburg, Antwerpen of Vlaams-Brabant? Dan is de kans 

groot dat u weldra kennismaakt met Bart Jansen. Of misschien hebt u hem al 

ontmoet, onze nieuwe Technical Advisor Cement voor CBR in België. Hij zal 

nauw samenwerken met de accountmanagers Rony Lens en Kris Schiettecat.

B E D R I J F

Onze producten, de markt en de verschillende 

toepassingsgebieden van cement: Bart 

begeleidt u op technisch vlak. Voor specifieke 

vragen neemt hij contact op met de juiste 

aanspreekpunten bij productie, logistiek, 

verkoop en in de diverse labo’s – zodat u  

ook op hún expertise een beroep kunt doen.

Bart heeft al enkele jaren ervaring bij 

HeidelbergCement Benelux. Die ervaring diepte 

hij verder uit via een uitgebreid opleidings- en 

introductieprogramma – zowel intern als op 

het terrein. Zo maakte Bart kennis met de 

medewerkers van de verkoopafdeling,  

met de Technical Advisors en de salesteams, en 

werd hij ingewijd in de tools en software voor 

administratie en rapportering. Op het terrein 

werd hij onder gedompeld in de productie 

van cement en maakte hij kennis met de 

diverse afdelingen en verantwoordelijken in 

de fabrieken en onze Applied Technology 

Laboratories - Maastricht, Quenast, Zeebrugge 

en Rotterdam. Uiteraard ontmoette hij ook 

diverse klanten uit de regio.

Bart kijkt alvast uit naar de verdere samen-

werking: ‘Dat we bij CBR meer doen dan louter 

cement produceren, dat is al lang geen geheim 

meer. Met onze technische ondersteuning 

willen we bijdragen aan het succes van onze 

klanten. En daar help ik graag aan mee.’

Bart Jansen, uw nieuwe  
Technical Advisor Cement

‘Bijdragen aan uw succes’

Dispatch Lixhe Expeditie Lixhe Dispatch Gent I Expeditie Gent I Dispatch Gent II Expeditie Gent II 

Normale openingstijden 08.00u-18.00u 06.00u-18.00u 06.00u-18.00u 04.45u-18.00u 07.00u-17.00u* 06.00u-20.30u

Gesloten: 21 juli, 15 augustus

Openingstijden  
bij CBR

* openingsuren op vrijdag: 07.00u – 16.00u

ID-kit

• 1995: diploma Betontechnoloog BV

• 1995-2011: inspecteur/auditeur, 

kwaliteitsverantwoordelijke voor 

diverse bedrijven in de betonsector.

• 2011: kwaliteitsingenieur Inter-Beton 

district Oost

• 2016: coördinator kwaliteitssysteem 

Inter-Beton

• 15/03/2017: Technical Advisor 

Cement CBR als opvolger van Olivier 

De Myttenaere (voortaan Technical 

Advisor Aggregates BeNe Sagrex)

‘Met onze technische ondersteuning willen we  
bijdragen aan het succes van onze klanten.  

En daar help ik graag aan mee.’
Bart Jansen, Technical Advisor Cement


