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Schoonheid begint van binnen  
In het ENCI/CBR Betononderzoekscentrum in Rotterdam kunt u de mogelijkheden en toepassingen van schoon beton laten onderzoeken.

Foto: ENCI
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Het begint met de wensen van 

ontwerpers en architecten die bij onze 

klanten komen, weet Marcel Bruin 

(manager van het onderzoekscentrum). 

Via onze account managers en technisch 

voorlichters komt de vraag terecht in ons 

laboratorium. ‘Samen kijken we welke 

toepassing wordt gezocht en tegen 

welke problemen wordt aangelopen. 

Dan start ons werk en gaan we mengsels 

ontwerpen. Van deze mengsels maken 

we vervolgens testtegels. Daarna 

nodigen we de betrokkenen uit om de 

proefstukken te laten zien en eventueel 

de productiewijze te demonstreren. Als 

blijkt dat het resultaat voldoet aan de 

verwachtingen, dan kunnen we de kennis 

overdragen en eventueel ondersteuning 

bieden bij de toepassing.’

Log, grijs, saai? Schoon beton maakt een eind aan alle clichés over beton. ‘Met schoon beton kom 

je altijd uit op nieuwe dingen’, vertelt Marcel Bruin. En die nieuwe dingen, die ontstaan in het 

Betononderzoekscentrum van ENCI/CBR in Rotterdam. Maar hóe ontstaan ze juist?

Wat is van invloed op schoon 
beton?
Grindnesten, luchtbellen, bekisting, ontkis-

tingsoliën, stabiliteit van de specie: er zijn 

heel wat factoren die het betonoppervlak 

kunnen beïnvloeden. ‘Maatregelen nemen 

tegen het ontstaan van vlekken en kleurver-

schillen’, weet Marcel Bruin, ‘werkt positief 

op het imago van het beton.’ 

En dus gaan de onderzoekers in het state-

of-the-art laboratorium aan de slag door 

mortels samen te stellen en te maken.  

Die mortels worden beoordeeld door bij-

voorbeeld demonstratietegeltjes te maken, 

maar ook andere aspecten kunnen worden 

bekeken, zoals het gedrag in de bekisting. 

Marcel Bruin: ‘We beoordelen het resultaat  

via het oog op bijvoorbeeld kleur en 

egaliteit, maar ook door de kleur te meten. 

Kleur is heel belangrijk en daarom werken 

we nauw samen met een leverancier van 

pigmenten. Ook kunnen we het oppervlak 

van de demonstratietegeltjes behandelen 

door bijvoorbeeld polijsten of uitwassen.’

Schoonheid komt van binnen
Alle materialen in het betonmengsel hebben 

hun eigen invloed op het schoon beton. De 

keuze van onder andere het toeslagmateriaal,  

het cement, de hulp- en vulstoffen en de 

pigmenten bepalen de schoonheid van het 

beton. Elke component heeft zo zijn eigen 

invloed en die moeten we allemaal kennen 

voor een goed resultaat. We kijken ook naar 

externe factoren die van invloed zijn zoals 

de mengprocedure, de gebruikte olie en 

bekisting of de nabehandeling.

 Lees verder binnenin
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Erasmusziekenhuis Rotterdam: 
grootste project met wit cement in Nederland

In het nieuwe ziekenhuis staat de patiënt 

letterlijk centraal. De indeling is gebaseerd 

op een aantal “patiëntenthema’s”: zo vindt 

de patiënt gemakkelijk zijn/haar weg en 

ligt alles wat die nodig heeft voor zijn of 

haar behandeling binnen handbereik.

12.500 betonnen elementen
Hurks prefabbeton uit Veldhoven verwerkt  

het witte cement van ENCI in 2.250 kant- 

vervolg van pagina 1 

En dan naar de praktijk
Momenteel onderzoekt ENCI voor de 

Nederlandse markt hoe het een zwart 

zelfverdichtend beton minder vlekkerig  

en constanter kan maken. Eerdere  

onderzoeken leverden al concrete  

resultaten op. Marcel Bruin: ‘In België 

hebben we een systeem ontwikkeld van 

gepolijste vloeren met 5 basiskleuren.  

Een andere studie heeft dan weer geleid 

tot de realisatie van gekleurde vloeren  

in de Kazerne Dossin in Mechelen.’ 

en-klare, isolerende gevelpanelen. Zo worden  

meer dan 12.500 bouwelementen met 

vrachtwagens vanuit Veldhoven naar  

Rotterdam gereden, goed voor een waarde 

van 40 miljoen euro. Het gaat onder meer 

om 2.700 betonnen balken, 480 trappen 

en ongeveer 2.500 vloerplaten. 

Met deze opdracht boekte Hurks prefab-

beton zijn grootste order ooit.  

In het hart van Rotterdam wordt het ziekenhuis van de toekomst 

gebouwd. Het is een project waarvoor op grote schaal gebruikgemaakt 

wordt van wit cement van ENCI. Dit jaar is de eerste fase van het 

nieuwbouwproject opgeleverd. De volledige nieuwbouw zal klaar zijn 

in 2017.

Het nieuwbouwproject “Erasmus 

MC” werd genomineerd voor de 

Betonprijs.

ENCI-Academy: “Schoon beton”

Schoon beton stond centraal tijdens de 4e klantenmiddag van ENCI op 11 december 
in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens die dag zijn de volgende lezingen gegeven:

•  Schoon beton, mooi geregeld, door R. te Dorsthorst MICT (ENCI)
•  Schoon beton: een wetenschappelijk perspectief, door dr.-ing. S. Grünewald 

(TU Delft)
•  Wijsheid van een tegeltje, door J. Hokke / ing. P. de Vries (FICT) (ENCI)
•  Beton, hoe zwart kan ik het maken, door ing. T. de Veer MICT (ENCI)
•  Vlekken en kleurverschillen in de praktijk, door ing. H.Corporaal MICT (ENCI)
•  Kleur in de wereld, door dr. M. Witbreuk (Scholz Benelux b.v.) 

‘Flexibiliteit is troef. We 
pretenderen niet alles te weten 
over schoon beton, maar we 
hebben de afgelopen jaren veel 
ervaring opgedaan via eigen 
onderzoek. En dus kunnen we 
op heel wat aspecten goede 
adviezen geven. Daarnaast 
kan ENCI/CBR u naast schoon 
beton ook helpen met vele 
andere betontechnische zaken.’

Marcel Bruin

Iets voor u?
Hebt u vragen over de  
ontwikkeling en de toepassing 
van schoon beton? 

Maak dan een afspraak met één 
van onze account managers  
of technisch voorlichters.

Foto: ENCI

Foto: ENCI, 
Steef Croonen



Wist u dat?
• “De Oversteek” is 60 meter hoog en 950 meter lang.

• De nieuwe stadsbrug verbindt Nijmegen-West met Nijmegen-Noord.

• Dankzij het geringe gewicht van het schuimbeton kon de draagconstructie lichter 
worden uitgevoerd. De betonbogen zijn daarom slechts 1,35 m dik en bij de  
hamerstukken slechts 0,5 m.

• Er werd 12.000 ton cement gebruikt. 

Voor het eerst werd schuimbeton op zo’n grote schaal gebruikt: de overspanningen zijn goed voor 40.000 m3.

Foto: ENCI, 
Steef Croonen

Faber Celbeton en ENCI  
“maken” De Oversteek
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De toepassing van 40.000 m³ schuimbeton in de overspanningen van 

stadsbrug “De Oversteek” in Nijmegen mag een waar kunststukje 

genoemd worden. Nog niet eerder werd schuimbeton namelijk op deze 

schaal toegepast. Faber Celbeton werkte hiervoor samen met ENCI.

Verwarmd in de winter
De nieuwe brug werd op 23 november 

feestelijk geopend. Faber Celbeton hield 

zich twee jaar lang bezig met het vullen 

van de pijlers met licht schuimbeton. 

Directeur Richard Faber: ‘Het vullen  

gebeurde in de zomer, maar ook in de  

winter. Daarvoor werd een grote  

verwarmde tent over het werkgebied  

geplaatst. Daardoor was niet alleen de 

stort mogelijk, maar was de temperatuur  

ook hoog genoeg om het vloeibare  

materiaal te laten verharden. Voor dit 

project gebruikten we CEM II/B-V 42,5 N 

portlandvliegascement. Later zijn we 

overgegaan op CEM III/ B 42,5 N hoog-

ovencement. In de winter gebruikten wij 

CEM III/A 52,5 L om sneller te kunnen 

overlagen.’ 

Op tijd besteld, op tijd ontvangen
De samenwerking met ENCI verliep  

volgens Faber perfect: ‘Er waren korte 

lijnen, de begeleiding was goed en we  

hielden regelmatig ruggespraak met  

Robert te Dorsthorst, onze technisch voor-

lichter bij ENCI. Door zijn deskundigheid 

was hij een belangrijke spil in het geheel. 

Ook qua logistiek verliep alles volgens plan: 

op tijd bestellen is op tijd ontvangen.’  

Foto: Faber Celbeton Foto: Faber Celbeton
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Van bedreiging tot fundering
Waarom wordt immobilisatie steeds meer toegepast in Nederland?
Wat is immobilisatie? Verontreinigde grond zo bewerken dat de schadelijke stoffen op zowel korte als lange 

termijn geen bedreiging meer vormen voor het milieu. Het kan allemaal met koude immobilisatie. 

Bij koude immobilisatie wordt aan de grond een stof toegevoegd zodat deze geen verontreinigingen meer loslaat. Deze techniek wordt 

in Nederland steeds meer toegepast. Vooral als het gaat om grond die verontreinigd is met zware metalen zoals zink en koper en 

bepaalde organische verbindingen. Het maximale streven is daarbij om het eindproduct te kunnen gebruiken als bouwstof voor bijvoor-

beeld een fundering of deklaag om zo de kringloop weer rond te krijgen. De afvalstroom wordt daarvoor vermengd met chemische 

stabilisatiemiddelen met de toevoeging van cement. Na het verdichtings- en uithardingsproces ontstaat een vast “immobilisaat”. 

De schadelijke stoffen worden daarbij geïsoleerd. 

BAG bespaart op kosten én het milieu
Het bedrijf BAG begon ruim 20 jaar geleden met het  

ontwikkelen van technieken rond koude immobilisatie.  

In samenwerking met DSM, een mondiale onderneming die 

vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied  

van gezondheid, voeding en materialen, werd een terrein  

van ruim 30 hectare voorzien van immobilisaat met de 

productnaam “Vandolith”. Daarna volgden nog veel meer 

projecten door heel Nederland. 

Woordvoerder Tony Smits: ‘Vandolith staat garant voor  

kwaliteit en voldoet vanzelfsprekend aan alle nationale  

eisen en richtlijnen. De afgelopen jaren voerden we  

diverse projecten uit waar ter plaatse een afvaldepot voor  

verontreinigde grond is verwerkt tot een bouwstof die  

direct is toegepast als fundering. Naast een aanzienlijke  

kostenbesparing qua logistiek leverde dat ook direct een  

aantal milieuvoordelen op.’ 

B-CIS gelooft in ENCI als partner
B-CIS produceert middels koude immobilisatie hoogwaardige  

funderingsmaterialen. De afzet vindt veelal plaats op  

bedrijfsterreinen, wegen, vloeistofdichte terreinverhardingen, 

fundaties voor bedrijfsgebouwen, distributiecentra, container-

terminals en zettingsvrije vloeren. 

Woordvoerder John Beekmans: ‘Wij produceren onze  

Powerbase-mengsels op – of in de nabijheid van – het aan te 

leggen werk en opereren derhalve door heel Nederland.  

Het is van groot belang dat het hoogwaardige ENCI-cement 

(CEM III/ B 42,5 LH) op tijd geleverd wordt, aangezien er veel 

mensen en machines aan het werk zijn. Dan zit je niet op  

stagnatie te wachten. De uitstekende logistieke interactie  

tussen B-CIS en ENCI is dus ook een belangrijke schakel in  

het proces.’ 

Foto: Ed Weber, B-CIS BVFoto: BAG BV

Foto: Ed Weber, B-CIS BVFoto: BAG BV
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Wat doet ENCI?
ENCI is, samen met de andere bedrijven 

van HeidelbergCement Benelux, één van de 

belangrijkste initiatiefnemers van de Green 

Deal en stimuleerde klanten om zich aan te 

sluiten. Jeroen Frenay, Eco-Responsibility  

Advisor van ENCI: ‘Wij voldoen al aan 

nagenoeg alle afspraken en worden binnen 

de Green Deal als koploper beschouwd 

door onder meer: 

• emissiearme cementsoorten te leveren 

• niet-fossiele brandstoffen in te zetten 

• initiatieven om materiaalketens te sluiten

• cement te produceren op basis van het 

ISO 14001 certificaat, 

• LCA informatie beschikbaar te stellen, 

• invulling te geven aan biodiversiteits-

maatregelen, 

• groene logistiek (cementvervoer per 

schip)  

• actief mee te werken aan 

kennisontwikkeling en kennisoverdracht 

inzake cement en beton.’ 

Deze koploperrol communiceert ENCI 

rechtstreeks met haar klanten om die te 

helpen vergroenen. 

2013 en 2014: en nu nog concreter 
In 2013 werden de duurzaamheids- 

prestaties van de hele keten geanalyseerd, 

van grondstoffenwinning tot sloop. Het 

adviesbureau CE in Delft heeft onlangs  

16 verduurzamingsopties geselecteerd voor 

de middellange termijn (2020) die moeten 

leiden tot 30% verlaging van de CO2-emissie  

van de betonketen. Aan deze studie heeft 

ENCI uitvoerig meegewerkt. Er ligt een plan 

voor de lange termijn (periode tot 2050), 

gericht op ketenmaatregelen op basis van 

gezamenlijke technologische innovaties, 

businessmodellen en kennisoverdracht 

binnen de betonsector. Samenwerken in 

de betonketen betekent een andere manier 

van organiseren en biedt voordelen op het 

vlak van de 3 P’s: Planet, Profit en People. 

Kortom, de Green Deal beton werkt aan 

de ontwikkeling van nieuwe technologie 

en de oplossing van belemmeringen, dat 

zijn de speerpunten om de betonsector te 

versterken.  

Wat zijn de tien 
Green Deal-afspraken 
“Concreet 1.0”? 
Welke bedrijven nemen deel?  
U vindt ze terug op  
www.mvonederland.nl

Daar leest u ook alles over de 
Green Deal.

Foto: Green Deal

ENCI neemt sinds 2011 actief deel aan de Green Deal ‘Verduurzamen 

van de betonketen’, een groot project met een ambitieuze doelstelling: 

tegen 2050 moet de betonketen in Nederland volledig duurzaam zijn. 

De Nederlandse overheid ondersteunt de Green Deal en verbindt zich 

ertoe belemmeringen in de regelgeving te helpen opheffen en ook op 

andere manieren het verduurzamen te bevorderen. Op de Betondag 

2012 ondertekenden de CEO’s van ruim 20 bedrijven de tien Green 

Deal-afspraken “Concreet 1.0” om de betonketen snel te vergroenen. 

November 2013 is het MVO Netwerk Beton één van de drie winnaars 

van de Green Deal Runner Up Award 2013 (er zijn ruim 170 Green Deals 

gesloten!), een bewijs dat de betonsector op de goede weg zit.  

Wat houdt dit in? En welke rol speelt ENCI?

Samen duurzaam bouwen met beton 
ENCI en de Green Deal verduurzamen beton

MVO Netwerk Beton, één van de 
winnaars van de Runner Up Award. 
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Vestiging MAASTRICHT
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
Postbus 1
6200 AA Maastricht

Vestiging IJMUIDEN
Noordersluis 75
1951 JR Velsen Noord
Postbus 462
1970 AL IJmuiden
Vestiging ROTTERDAM
Humberweg 9
(Havennummer 5110)
3197 KE Botlek
Postbus 1030
3180 AA Rozenburg

ORDERONTVANGST MAASTRICHT
fax 043 329 78 23
Orderontvangst en Transportplanning
J.P. Notten 043 329 73 92
G. Waajen 043 329 73 97
Th. Wennekes 043 329 73 95

ORDERONTVANGST IJMUIDEN/
ROTTERDAM
fax 0251 26 85 58
Orderontvangst en Transportplanning
P. van den Brand 0251 26 85 30
N. Limmen 0251 26 85 40

De enquête besteedde deze keer speciale 

aandacht aan de dienstverlening van ons 

laboratorium. Een ruime meerderheid van 

onze klanten kent het lab – en wie ervan 

gebruikmaakt, waardeert het ten zeerste. 

Uw antwoorden over andere aspecten van 

onze service leverden informatie op  

waarmee we verschillende domeinen 

(logistiek, management, sales, …) kunnen 

optimaliseren. Na een eerdere enquête  

in 2011 verbeterden we zo onze klacht-

afhandeling in Nederland, wat leidde tot 

een grotere tevredenheid. In België  

verbeterden we onze logistiek, wat dit 

jaar een hogere waardering op dat vlak 

oplevert. Om die opwaartse lijn door te 

trekken, blijven we aandacht schenken aan 

verdere optimalisatie.

Veel klanten willen op het gebied van 

duurzaamheid informatie met ons delen  

en zijn op zoek naar een duurzaam  

partnership. U kunt dan ook diverse  

initiatieven van ons verwachten rond  

duurzame toepassingen en producten. 

In juni van dit jaar hield HeidelbergCement Benelux voor 

de vierde keer een digitale tevredenheidsenquête. Zowat 

25% van onze klanten reageerden: hartelijk dank voor uw 

waardevolle feedback over onze dienstverlening!

Klantenenquête
Dank voor uw reacties!

Kalender opleidingen en studiedagen
DATUM TITEL EN AARD ORGANISATOR PLAATS MEER INFO OP

13/1/2014 Algemene Basiskennis Beton Betonvereniging ’s-Hertogenbosch en Almere www.betonvereniging.nl

13/1/2014 Algemene Basiskennis Beton Betonvereniging Zwolle en Rotterdam www.betonvereniging.nl

3/2/2014 Basiskennis Betontechnologie Betonvereniging Utrecht www.betonvereniging.nl

4/2/2014 Basiskennis Betontechnologie Betonvereniging Zwolle en Eindhoven www.betonvereniging.nl

10/2/2014 Betontechnoloog Betonvereniging Zwolle en Rosmalen www.betonvereniging.nl

11/2/2014 Betontechnoloog Betonvereniging Rotterdam www.betonvereniging.nl

19/3/2014 Betontechnologie in de uitvoering Betonvereniging Gouda www.betonvereniging.nl

19/3/2014 Betontechnologisch adviseur Betonvereniging Gouda www.betonvereniging.nl

26/3/2014 Practicum betontechnologie Betonvereniging ’s-Hertogenbosch www.betonvereniging.nl

27/3/2014 Practicum betontechnologie Betonvereniging Zwolle www.betonvereniging.nl

Cementrum 
‘s-Hertogen-
bosch 

ENCI
Maastricht

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

ENCI
Terminal
Rotterdam

Week 52
Kerst/Nieuwjaar 24 december
van 25 december t/m 5 januari

Open tot 13.00 h
Gesloten

Open tot 13.00 h
Gesloten

Open tot 13.00 h
Gesloten

Open tot 13.00 h
Gesloten

Open tot 13.00 h
Gesloten

Cementrum 
‘s-Hertogenbosch

ENCI
Maastricht
Bulk

ENCI
Maastricht
schepen

ENCI
Maastricht
verpakt

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

ENCI
Terminal
Rotterdam

Maandag t/m vrijdag  08.00-17.00 h 06.00 - 22.00 h 07.00 - 23.00 h 07.00 - 18.00 h 06.00 - 22.00 h 07.00 - 23.00 h 07.30 - 16.00 h

Zaterdag en zondag Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Gewijzigde openingstijden

Overzicht openingstijden ENCI in 2013  Afwijking in overleg

Wij ontvingen een groot aantal suggesties om onze dienst-
verlening te verbeteren. In Nederland kwam het beste idee 
van de heer W. Mollink van MBI (links op de foto, samen met 
ENCI account manager Rob Aarts).

Foto: ENCI


