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De THV Frateur De Pourcq-Taveirne vernieuwt het bestaande tramspoor tussen Wenduine en Blankenberge.

Porfier van Sagrex voor langste tramlijn ter wereld

Johan Supply, hoofdprojectleider en 

technisch directeur bij Taveirne: ‘Als de 

THV Frateur De Pourcq-Taveirne werken 

wij al 10 jaar schitterend samen met 

De Lijn. Samen staan we sterker: we 

vergroten onze capaciteit en kunnen ons 

flexibeler opstellen.’ Jan Gillis, technisch 

directeur van Frateur De Pourcq, vult aan: 

‘Als familiebedrijven hebben we elk apart 

een erkenning cat. H-klasse 7. Samen 

kunnen we cat. H-klasse 8 voorleggen, 

door De Lijn vooropgesteld voor 

tramwerken.’

Wat wordt er aangepakt?
Op het palmares van THV Frateur De 

Wist u dat het Belgische Kusttramtracé, van Knokke tot De Panne, 

met 67 km de langste enkelvoudige tramlijn ter wereld is? De voorbije 

10 jaar hebben de familiebedrijven Frateur De Pourcq (Boom) en Taveirne 

(Torhout), gespecialiseerd in spoorwerken, de krachten gebundeld om 

in opdracht van De Lijn zo’n kleine 30 km ervan te vernieuwen. Voor 

een aanzienlijk aantal van die tramlijnprojecten gebruiken de aannemers 

porfiersteenslag van Sagrex.

Laat de Kusttram maar komen

P R O J E C T

Foto: Stefaan Van Hul

Pourcq-Taveirne staan onder meer de 

vernieuwde tramstelplaats in Oostende 

en de doortochten van de tram in 

Oostende en Blankenberge. Vandaag 

vernieuwt de aannemerscombinatie de 

bestaande tramlijn tussen Wenduine 

en Blankenberge en legt ze een nieuwe 

tramlijn aan tussen Nieuwpoort en 

Westende.

• Nieuw tramtraject tussen Nieuwpoort 

en Westende

Wat? De Kusttramlijn van Nieuwpoort 

dwars door Lombardsijde Dorp wordt 

vervangen door een nieuwe tramlijn op 
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Tramlijn

P R O J E C T

 Nieuwpoort-Westende

2 x 3 km enkel spoor  

in bedding van 7 meter breed

26.000 ton porfier (890 opleggers)

In dienst: na paasvakantie 2019

 Wenduine-Blankenberge

2 x 2 km  

enkel spoor

16.000 ton porfier (540 opleggers)

In dienst: eind 2018

890 540

Voor de aanleg van de tramspoorlijn tussen Nieuwpoort en Westende heeft 

de THV Frateur De Pourcq-Taveirne ongeveer 26.000 ton steenslag nodig.

de middenberm van Kustweg N34 richting 

Westende. Johan Supply: ‘Dit is een groot 

project waar toch wel wat bij komt kijken: 

niet alleen 2 keer 3 km spooraanleg, maar 

ook wegeniswerken, bovenleidingswerken, 

signalisatie en diverse andere activiteiten. 

Wij staan in voor de totale uitvoering en 

opvolging van de opdracht en nemen 

de aanleg en het op punt stellen van het 

nieuwe dubbelspoor voor onze rekening. 

De grond- en wegeniswerken, bovenleidin-

gen en andere werken besteden we uit aan 

onderaannemers.’

Uitdaging? Johan Supply: ‘Het is niet zo’n 

complex werk als een tramlijn doortrekken 

in het centrum van Oostende of Blanken-

berge. Met Frateur De Pourcq hebben wij 

voor dit soort projecten al heel wat exper-

tise opgebouwd.’ Jan Gillis: ‘Het nieuwe 

traject aansluiten op de oude tramlijn in 

Lombardsijde, dat wordt wel een uitdaging. 

Die ombouw moeten we namelijk op één 

weekend tijd klaarspelen. Maar ook hier 

hebben we ervaring mee.’

• Tramlijn vernieuwen tussen Wenduine 

en Blankenberge

Wat? 2 keer 2 km bestaand tramspoor 

vernieuwen 

Uitdaging? Johan Supply: ‘Omdat de 

Kusttram op één spoor in beide richtingen 

blijft rijden, moeten we gefaseerd werken 

(spoor per spoor). Bovendien is de deadline 

hier scherper dan voor het eerste project.’ 

Jan Gillis: ‘Voor De Lijn is het belangrijk dat 

wij tijdens de zomervakantie (van 15 juni 

tot 15 september) deelfases klaar hebben 

waarin de Kusttram op volle capaciteit kan 

rijden. Tramexploitatie mag tijdens het 
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‘Drie voorwaarden zijn voor ons belangrijk:  
de prijs, de leveringscapaciteit en het steenslag moet aan de eisen 

van De Lijn voldoen. Sagrex scoort goed op alle vlakken.’
Jan Gillis, technisch directeur van Frateur De Pourcq

Om zo goed mogelijk voor u te kunnen werken, moeten we weten wie u bent.  

En u mag gerust zijn: met de gegevens die we over u hebben, gaan we respectvol om. 

De bedrijven van de HeidelbergCement Groep hebben hun privacybeleid dan  

ook helemaal afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming  

(AVG, ook bekend als GDPR).

Het privacybeleid is gebaseerd op de volgende pijlers:

 welke persoonsgegevens verwerken we  

(uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, …)?

 waar halen we die gegevens vandaan?

 hoe gebruiken we die gegevens?

 hoe lang bewaren we die gegevens?

 wie kan er over die gegevens beschikken?

 welke rechten hebt u m.b.t. de verwerking van uw gegevens?

Alle details over ons privacybeleid vindt u op www.cbr.be/nld/node/19515. Hebt u er nog vragen 

over? Neem dan contact op met onze juridische afdeling via DPC-Bene@heidelbergcement.com.

Uw gegevens zijn in goede handen

zomerseizoen geen hinder ondervinden van 

deze werken.’

Met porfiersteenslag van Sagrex
Sagrex, producent en leverancier van 

granulaten, levert porfier voor tal van 

tramprojecten van THV Frateur De Pourcq-

Taveirne. Jan Gillis: ‘Om vlot samen te 

werken, zijn drie voorwaarden voor ons 

belangrijk: de prijs, de leveringscapaciteit 

aankunnen en aan de eisen van De Lijn 

voldoen. Sagrex scoort goed op alle 

vlakken.’ Bruno Lybeer, hoofd Bovenleiding 

en Spoor (De Lijn): ‘In het verleden namen 

we geen vlakheidsindex in het bestek op. 

Daardoor zaten er heel wat ’platte’ stenen 

tussen het steenslag. Omdat die na verloop 

van tijd breken (door onderstoppen en 

trillingen), kunnen ze het gewenste kaliber 

niet behouden. Door een vlakheidsindex 

te bepalen, worden deze ‘platte’ stenen 

eruit gezeefd en krijg je steenslag dat een 

goeie geometrie heeft en het gewenste 

kaliber behoudt.’ Het steenslag dat aan de 

vlakheidsindex van De Lijn voldoet, komt 

uit de Sagrex-groeve van Quenast.

Just in time opgeleverd
Voor de aanleg van de tramspoorlijn tussen 

Nieuwpoort en Westende heeft de THV 

Frateur De Pourcq-Taveirne ongeveer 

26.000 ton steenslag nodig, goed voor zo’n 

890 opleggers. Jan Gillis: ‘Omdat wij niet 

veel ruimte hebben om te werken, kunnen 

wij zoveel steenslag onmogelijk stockeren. 

Sagrex voorziet zelf een tussenopslag en 

levert just in time aan.’ Johan Supply: ‘Zo 

kan het steenslag onmiddellijk verwerkt 

worden in de juiste werfzone en houden 

we de kosten voor overslag, laden en 

vervoeren zo minimaal mogelijk. De 

leverafspraken met Sagrex verlopen zeer 

vlot.’    
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Foto’s: Jan De Nul Group

Twee impressionante betonfunderingen, 8.000 en 10.000 ton zwaar.  

Die vertrokken in januari op een pontonschip uit de haven van Oostende 

richting het Deense windpark Kriegers Flak. Na het afzinken worden 

beide funderingen verzwaard en voorzien van rotsbescherming. Kriegers 

Flak, in de Baltische zee, zal een totale capaciteit hebben van 600 MW 

en wordt zo het grootste offshore windpark van Denemarken. Het moet 

operationeel zijn in 2022.

van Oostende leverde en verpompte 

6.000 m³ beton C45 en C40/50 met extra 

luchtinbreng en een beperkt chloride-

gehalte (Cl 0,20). De afmetingen maakten 

62 meter pompgiekwerk noodzakelijk. 

Vanwege het hoge wapeningspercentage 

moest het beton ook extra vloeibaar zijn en 

resulteren in gladde wanden.

Door de strenge eisen aan het beton 

werd vooraf een uitgebreid audit- en 

betonproefprogramma opgestart. Met 

meetsondes werden het krimpscheurgedrag 

en de temperatuurontwikkeling in de 

massieve betonelementen continu 

opgevolgd. Zo kon ook de rijpheid bepaald 

worden en de tijdstippen om te ontkisten. 

In de eindfase werkte de aannemer continu 

door (24/24 en 7/7) om de deadline te 

halen.

Door en door duurzaam
In de Scandinavische landen is het 

gebruik van hoogovencement niet zo 

ingeburgerd, zelfs niet voor maritieme 

toepassingen. Inter-Beton moest dan 

ook een uitgebreid proefpakket aan de 

opdrachtgever voorleggen (bovenop 

de standaard Initial Type Testing) om 

de duurzaamheidsparameters te staven: 

beproeving van het verharde beton 

onder invloed van vorst/dooi-cycli, 

bepaling van de afstandsfactor op verse 

betonspecie, chloride-balans, DRCM 

(chloride-diffusie-coëfficiënt), adiabatische 

temperatuurontwikkeling, petrografische 

analyses op de interne stabiliteit, pasta-

homogeniteit, verdichtingsgraad en 

micro-scheuren. Hiervoor deed Inter-Beton 

een beroep op gespecialiseerde binnen- 

Jan De Nul Group en de groep Smulders 

sloegen voor dit project de handen in 

elkaar. De twee gigantische funderingen 

zijn bedoeld voor de hoogspanningsstations 

van het windpark. Ze bestaan uit een 

betonnen basis (Gravity Based Foundations) 

met daarbovenop een stalen structuur. De 

funderingen werden gebouwd in de haven 

van Oostende op een groot pontonschip.

Op de proef gesteld
Inter-Beton stond in voor de 

betonleveringen. De Inter-Beton-centrale 
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Inter-Beton levert beton voor funderingen grootste  
offshore windpark van Denemarken

Belgisch beton voor Deense gigant

5

en buitenlandse betonlabo’s. De betonleveringen, die continu 

opgevolgd werden door de Inter-Beton kwaliteitsdienst, werden op 

regelmatige basis ook onderworpen aan periodieke controles door 

de aannemer volgens een streng lastenboek.

Temperatuur onder controle
Twee opvallende maatregelen: het gebruik van extra gekoelde 

CEM III/A 42,5 N LA en van een bindingsvertrager. Hierdoor 

kon de temperatuurpiek zelfs in zomerse omstandigheden ver 

beneden de vooropgestelde limiet blijven, ondanks het cementrijke 

(450 kg/m³) betonmengsel.

Een schoolvoorbeeld van hoe de 
dochterbedrijven van de HeidelbergCement 

Groep, dankzij de synergie tussen de 
activiteiten in beton, cement en granulaten, 

een grote expertise kunnen voorleggen.

De eisen betreffende maximale temperatuur en temperatuur-

verschillen (kern / oppervlak en te storten / aanpalende 

stortmoten) waren gesteld om extreme temperatuurspanningen in 

de constructie te voorkomen.

Controle op de volumieke massa
Een ander specifiek gegeven was de controle op de geleverde 

volumieke massa. De afzinkprocedure liet slechts een kleine 

tolerantie toe op het berekende zwaartepunt van de massieven. 

Elke truckmixer werd zowel leeg als vol gewogen. Zowel voor 

het storten als verpompen werden vooraf procedures vastgelegd, 

waaronder het continu meten van de stijgsnelheid.

Extra gespoeld zeezand
Om te voldoen aan de opgelegde chloride-balans Cl 0,20 werd 

extra gespoeld zeezand 0/4 gebruikt. De productiesite van Sagrex 

in Zeebrugge leverde dit zand aan, waar het wordt geproduceerd 

onder het BENOR-merk.   
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De CE-markering geeft aan dat het cement 

beantwoordt aan de geharmoniseerde 

Europese cementnorm EN 197-1. In deze 

norm voor ‘gewone cementen’ zijn de 

eisen opgenomen ten aanzien van de 

samenstelling op bestanddelen en ten 

aanzien van chemische, mechanische en 

fysische kenmerken.

Kwaliteitstest voor laboratoria
Alle Europese cementproducenten moeten 

voldoen aan dezelfde eisen en doen 

daarom ook allemaal dezelfde onderzoeken 

op hun producten. Om er zeker van te zijn 

dat deze metingen correct zijn, worden 

de laboratoria ook continu zelf getest op 

hun kwaliteit. De Europese cementnorm 

schrijft ‘proficiency testing’ voor, een 

vakbekwaamheidstest. Onderdeel van 

deze test is het referentieonderzoek. 

Certificerende instanties in België (BE-CERT) 

en Nederland (KIWA) hebben de handen 

ineengeslagen en dit referentieonderzoek 

opgezet.

Betrouwbaar, altijd en overal
Marcel Bruin is voorzitter van de 

Technische Commissie die dit onderzoek 

elk jaar organiseert: ‘HeidelbergCement 

levert al sinds lange tijd het cement 

voor het referentieonderzoek. Jaarlijks 

wordt een partij cement bemonsterd en 

Cement produceren is één zaak; 

eigenschappen van cement meten 

is nog iets anders. In de laboratoria 

van CBR/ENCI wordt dagelijks 

onderzoek gedaan naar  

de verschillende eigen producten,  

om zo te kunnen (blijven) voldoen 

aan de CE-markering en de  

BENOR-certificering. 

Het zijn strenge eisen waaraan 

onze laboratoria moeten 

voldoen, zegt Marcel Bruin, 

manager ATL Maastricht, namens 

CBR/ENCI. ‘En dat is maar goed ook.’

verdeeld in vaatjes. Die worden via de 

certificerende instanties verdeeld over de 

ongeveer 70 laboratoria die deelnemen 

aan dit onderzoek. Deze labo’s halen 

de verschillende monsters elke week 

tweemaal door hun kwaliteitssysteem en 

rapporteren de resultaten viermaal per 

jaar aan BE-CERT en KIWA. Alle resultaten 

worden statistisch verwerkt en ook 

viermaal per jaar gerapporteerd aan alle 

deelnemers. Ieder bedrijfslaboratorium weet 

op die manier hoe zijn meetresultaten zich 

verhouden tot die van andere laboratoria 

en de hele populatie. Ook worden onze 

labo’s regelmatig bezocht door specialisten 

van deze instanties. In de Benelux doen we 

al tientallen jaren op deze manier onderzoek 

naar de kwaliteit van onze cementen en onze 

laboprocessen. Als toonaangevend producent 

moet je nu eenmaal altijd en overal een 

betrouwbaar product kunnen leveren.  

En dat is wat CBR en ENCI doen.’   

‘Het is een voortdurend proces 
van kwaliteitsbewaking,  

dat is een uitdaging’
Marcel Bruin, 

voorzitter van de Technische Commissie

houdt de Europese cementindustrie 
continu in het juiste spoor

Referentieonderzoek 
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STAP VOOR STAP: 
TESTMETHODE NBN-EN 196-1

- Bepaling van de sterkte- 
ontwikkeling van cement

- Gemeten op mortelprisma’s  
met samenstelling:  
genormeerd zand (1350 g),  
cement (450 g) en water (225 ml)

- Condities altijd gelijk

Foto’s: CBR
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Aanmaak mortel

Verdichten mortel

Afstrijken mortel

Opslag mortel in de mallen 
gedurende eerste 24 uur bij 

20 °C en > 95% RV

Opslag proefstukken 
(prisma’s na 24 uur tot 
tijdstip beproeven: 2, 7 

en 28 dagen)

Beproeven mortel op sterkte- 
ontwikkeling: buig-/treksterkte en 
druksterkte na 2, 7 en 28 dagen
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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

BESTELLEN  
ORDERINTAKE EN DISPATCH  
Open alle werkdagen  
van 06.00u tot 19.00u 
Bulk:  Tel + 32 (0)2 679 99 00 
Verpakt:  Tel + 32 (0)2 679 99 09
orders@cbr.be 
Fax: + 32 (0)2 679 99 01

AFHALING  
BULK 
Non-stop 
VERPAKT LIXHE 
Open alle werkdagen  
van 06.00u tot 18.00u.

Vragen, opmerkingen,  
suggesties?  

Mail de redactie  
marketing@cbr.be

BEDRIJF

6.548 Zoveel 

zonne-

panelen 

staan er sinds eind maart op de Sagrex-site 

van Quenast, op een oppervlakte van  

2,5 hectare. Het zonnepark staat in voor 

het equivalent van zowat 25% van het 

energieverbruik op de site. Dat wij de 

zonnepanelen net op deze site hebben 

geplaatst, is geen toeval: in Quenast wordt 

jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen ton porfier 

ontgonnen – dit gesteente is uitzonder-

lijk abrasief en hard, waardoor er voor de 

ontginning veel meer energie nodig is dan 

bijvoorbeeld voor kalksteen. De zonnepa-

nelen staan op een deel van het terrein dat 

niet meer gebruikt wordt: een voormalige 

laadkaai. Onder meer dankzij de gunstige 

oriëntatie is de zone uitermate geschikt 

voor het zonnepark.

Het is een inspanning die zeker de moeite 

waard is, vindt Laurent Valepyn, Engineer 

Technical department: ‘Het is een van 

Quenast kiest 
zon als energiebron

Foto’s: Sagrex

de initiatieven om onze kosten en onze 

milieu-impact te verminderen. Het departe-

ment Techniek van Sagrex heeft de moge-

lijkheden in verschillende groeves onder-

zocht. In samenspraak met de mensen van 

de groeve is de keuze op Quenast gevallen 

als proefproject. Door ons op deze ene site 

te concentreren, kunnen we onderzoeken 

welke mogelijkheden zo’n installatie ons 

biedt.’   


