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Zes dagen, zeven nachten  
16.265 m3 onderwaterbeton voor  
middelste pijler nieuwe Botlekbrug

Afhankelijk van de diepte kun je 20 minuten tot een half uur per duik onder water blijven. 

foto: OTN
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Het onder water storten van beton is werk 

voor specialisten. De onderwaterexperts 

van OTN (Onderwater Techniek Neder-

land) die betrokken waren bij de Botlek-

brug, hebben een ruime internationale 

ervaring. Maar de Botlekbrug vergde het 

uiterste van hun kunnen …

Waarom is dit project zo bijzonder?
Niels Schellekens, projectmanager bij 

OTN: ‘Doorgaans verwerken wij bij een 

‘onderwaterbetonstort’ circa 1.000 tot 

Voor de middelste en grootste pijler van de nieuwe Botlekbrug 

op de A15 bij Rotterdam leverde Mebin maar liefst 16.265 m3 

onderwaterbeton. Een continustort, die zes dagen lang, de klok rond, 

werd uitgevoerd door twee stortploegen. het onderwaterbeton werd 

met 20 betonmixers aangevoerd vanuit twee betonmortelcentrales – 

Waalhaven en Europoort. Logistiek was dit een huzarenstukje en dat 

was absoluut niet de enige uitdaging. 

1.500 m3 beton. Nu gaat het om maar liefst 

16.000 m3 voor deze pijler – en er zijn drie 

pijlers. Dat is een enorme hoeveelheid en 

het gaat maar door, 24 uur op 24 uur, 144 

uur storten.’

‘De Oude Maas is bovendien een druk be-

varen waterweg met grote zeeschepen. Wij 

moeten onze werkzaamheden vanaf het 

water uitvoeren met behulp van pontons 

en ander drijvend materiaal. Dat maakt 

het complex en zelfs gevaarlijk. Door grote 

schepen gaat het water flink op en neer, 

maar ook is er een flinke stroming van het 

water door getijdewerking.’

‘Vooraf denken wij goed na over noodsce-

nario’s. Hoe blijven we uit het gebied van 

de scheepvaart? Wat doen we als zo’n schip 

op ons af komt varen? Hoe communiceren 

we dan? Want het blijven enorme risico’s.’

hoe gaat dat in z’n werk, het  
onder water storten van beton?
Niels Schellekens: ‘Nadat de damwanden 

aangebracht zijn, wordt de kuip ontgra-

ven. Daarna spuiten wij de damwanden 

brandschoon met een hogedrukreiniger en 

brengen we de wapening aan. Vervolgens 

kan het onderwaterbeton erin. Vanaf de 

wal stuwen twee pompen de betonmortel 

via leidingen van 350 meter naar de twee 

gieken (spreader beams) op het ponton. 

Die gieken zijn verbonden met een lange 

vervolg op pagina 2



Maak die rechterhoek zichtbaar
Bij een bocht naar rechts moet een chauf-

feur heel wat in de gaten houden: het 

verkeer vóór hem en dat van links komt. 

Ook wanneer hij manoeuvreert op de 

bouwplaats heeft hij niet genoeg zicht op 

de dodehoekspiegel aan de rechterkant. 

Belangrijk dus dat die rechterhoek zicht-

baar wordt.

90 % minder risico
Camera’s verminderen het risico op onge-

vallen met liefst 90 %. Het camera-initia-

tief past helemaal in de beleidsvisie van de 

HeidelbergCement Group om maatschap-

pelijk verantwoord te ondernemen. Wij 

nemen onze maatschappelijke rol ten volle 

op: de veiligheid van onze chauffeurs en 

medewerkers  alsook van de andere weg-

gebruikers  is voor ons een topprioriteit.

3 camera’s
Eind juni 2013 zullen al onze vrachtwagens 

uitgerust zijn met een 3-camerasysteem. 

Eén camera komt rechts vooraan, om de 

dode hoek te verkleinen. Twee andere 

camera’s verhogen de zichtbaarheid aan 

de linkerzijkant van de vrachtwagen en bij 

het achteruitrijden. Hierdoor vergroot de 

veilig aanzienlijk, zowel voor weggebrui-

kers als voor onze medewerkers. 

Pr
oj

ec
t

Ec
o-

re
sp

on
si

bi
lit

y Met drie zie je meer
Camera’s helpen vrachtwagens veiliger door het verkeer

De Botlekbrug in cijfers
De nieuwe Botlekbrug moet de hoogste dubbele 

hefbrug van Europa worden en één van de 

grootste beweegbare bruggen ter wereld. Ze 

wordt breder en hoger dan de huidige brug, 

waardoor het scheepvaartverkeer van beide 

kanten tegelijk onder de brug zal kunnen 

doorvaren en waardoor ze minder vaak open 

hoeft.

• Onderdeel van het A15 Maasvlakte Vaanplein 

project 

• 60.000 ton: zoveel cement levert ENCI in totaal 

voor de Botlekbrug

• 13.000 m3 (per pijler): de hoeveelheid beton 

voor de westelijke en de oostelijke pijler

• 16.265 m3: totaal beton voor de middelste pijler

• 20 betonmixers voeren het onderwaterbeton 

aan vanuit de 2 betonmortelcentrales, 

Waalhaven en Europoort

• Stortcapaciteit: maximaal 140 m3 per uur

• Circa 80 meter: breedte van de 2 

doorvaartopeningen van de brug

• Doorvaarthoogte: 14 m

• Fundatie: 20 m

Zowat 600 vrachtwagens worden tegen 

eind juni uitgerust met het 3-camera-

systeem: in Nederland gaat het om alle 

vrachtwagens van ENCI, Mebin en Sagrex, 

in België om die van CBR en Inter-Beton.

75 % van de ongevallen met vrachtwagens gebeurt omdat de 

chauffeur onvoldoende zicht heeft op de rechtervoorkant. Veiligheid 

staat bovenaan op de prioriteitenlijst van ENCI. Daarom voorzien wij al 

onze vrachtwagens met een 3-camerasysteem.

Foto: Carvision
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stortpijp, waarmee het onderwaterbeton 

verdeeld wordt.’

‘De duikers controleren onder water of de 

stortpijp goed in het onderwaterbeton zit 

om ontmenging daarvan te voorkomen. 

Daarnaast controleren ze of het onder-

waterbeton zich gelijkmatig verdeelt in de 

bouwkuip. Als dat niet zo is, geven ze aan-

wijzingen aan de collega’s op het ponton, 

zodat de machinist van de betonpomp de 

stortpijp kan verhalen. Het onderwater-

beton wordt in lagen van 1 meter aange-

bracht. Iedere laag wordt gecontroleerd 

door de duikers. Het aanbrengen van een 

laag beton van 1 meter duurt circa 8 uur: 

in totaal wordt er 17 meter beton aange-

bracht. De duiker moet exact weten wat hij 

onder water doet, want hij ziet helemaal 

niets. Hij doet alles op de tast.’

hoelang kun je als duiker onder 
water blijven?
Niels Schellekens: ‘Afhankelijk van de 

diepte – voor de Botlekbrug gaan wij tot 20 

meter diep – kun je 20 minuten tot een half 

uur per duik onder water blijven. Daarna gaat 

een andere duiker naar beneden. Per shift 

zetten we vijf duikers in, een shift duurt 12 

uur – van 7.00 tot 19.00 uur. Da’s best lang, 

maar per shift duik je maximaal 3 keer. OTN 

duikers gebruiken Nitrox, een speciaal ont-

wikkeld gasmengsel, waardoor onze duikers 

langer op deze dieptes kunnen werken.’

Moet je iets van beton weten om dit 
werk te doen?
Niels Schellekens: ‘De duikers van OTN in 

de bouwkuip hebben de nodige ervaring met 

het werken met beton en weten wat het doet 

onder water. Zo kunnen ze daarop anticipe-

ren tijdens het uitvoeringsproces. Op de wal 

staat een betontechnoloog van OTN, die 

meet of het beton op de juiste temperatuur 

geleverd wordt en of de vloeimaat en samen-

hang van het mengsel goed zijn. Er is ook een 

onafhankelijke expert aanwezig om eventueel 

dispuut tijdens levering te voorkomen. De 

medewerkers van OTN beschikken over de 

juiste kennis op het gebied van onderwa-

terbeton om deze werkzaamheden goed te 

kunnen begeleiden.’   info: www.otn.nl



Renoveren met respect
De stad Oostende schreef een wedstrijd uit 

om het monumentale postgebouw om te 

vormen tot een bruisend cultuurhuis. Het 

collectief B-Architecten haalde de opdracht 

binnen. Uitgangspunt: een nieuwe be-

stemming geven “door zo weinig mogelijk 

te doen”, met respect voor de originele 

architectuur van Gaston Eysselinck. Het 

nieuwe gedeelte moest complementair zijn 

met het oude.

Openluchttheater tussen  
oud en nieuw
B-Architecten ontwierp tussen de oude en 

nieuwe volumes een binnenplaats met een 

openluchttheater. Transparante loopbrug-

gen, de zogenaamde ‘tubes’, rijgen oud en 

nieuw aan elkaar. Het openluchttheater is 

een ontmoetingsruimte en vormt de spil 

tussen de verschillende tentoonstellings-

ruimtes, de productie- en repetitielokalen 

en de kantoren.

Wit cement activeert
Voor het openluchttheater en de daarop 

aansluitende gevel werd wit-cementbeton 

gebruikt. Vanwaar deze keuze?

B-Architecten verwoordt het als volgt:  

‘Zo sluiten het amfitheater en de gevel 

perfect aan op elkaar. De nieuwe ingreep 

die je als een T kunt zien, past zich op na-

genoeg natuurlijke wijze in het bestaande 

U-vormige postgebouw in. Op die manier 

respecteren we het oorspronkelijke mo-

nument. Maar dat is niet de enige reden 

om voor wit cement te kiezen. Veel heeft 

met kleur en lichtreflectie te maken: lichte 

materialen reflecteren het zo unieke ‘zee-

licht’ uitstekend en activeren de gesloten 

binnenruimte. Deze ingrijpende maar 

subtiele toevoegingen voorkomen dat dit 

een donkere put zou worden.’

Degelijk dankzij prefab
B-Architecten daarover: ‘De samenstelling 

van het beton was essentieel. Daar kwam 

een intensieve zoektocht naar de juiste 

kleur bij kijken. Die kleur moest passen 

bij het licht aan de kust en bij de andere 

materialen – baksteen en zandsteen. Daar-

naast liet prefab toe om te spelen met de 

textuur: die is licht uitgewassen en heeft 

een iets grovere korrel. Alleen door te 

kiezen voor prefab, kon de ideale afwer-

kingskwaliteit gegarandeerd worden.’

En over 100 jaar …
De keuze voor beton was ook een duur-

zame keuze. 

B-Architecten licht toe: ‘Over 100 jaar 

moet de binnenplaats van CC De Grote 

Post er nog altijd even mooi en degelijk 

uitzien. Prefabbeton is hiervoor een goede 

keuze. De drie toegepaste materialen in de 

binnenruimte hebben trouwens dezelfde 

esthetische duurzaamheidseigenschappen. 

En ten slotte: renoveren gaat gemakke-

lijker met beton dan met andere plaat-

materialen.’ 

het centrale postkantoor van de Belgische kuststad Oostende, een 

monument van het naoorlogse modernisme, stond jarenlang te 

verkommeren. Daar kwam vorig jaar verandering in. B-Architecten 

transformeerden ‘De Grote Post’ tot een cultuurcentrum met een 

indrukwekkend openluchttheater. Wit-cementbeton voert de 

hoofdtoon in dat amfitheater. Vanwaar de keuze voor dit materiaal?

In zee met wit cement
‘De Grote Post’ in Oostende
transformeert in cultuurtempelW
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ISO 14001:
responsible sourcing
Beter voor het milieu,  
beter voor uw resultaten
Grondstoffen winnen en transporteren, 

bouwmaterialen produceren: het heeft een grote 

impact op het leefmilieu. Maar hoe kunnen klanten, 

opdrachtgevers en leveranciers er zeker van zijn 

dat een producent rekening houdt met het milieu? 

Antwoord: als die een milieuzorgsysteem én een 

ISO 14001-certificaat kan overleggen, de basis van 

‘responsible sourcing’. Maar zo’n milieuzorgsysteem, 

wat houdt dat precies in? En wat doet ENCI op dit 

vlak?

Milieu minder belast
Een milieuzorgsysteem is nodig om de belasting van het milieu te 

beheersen en waar mogelijk te vermijden. Het is een geheel van 

beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen. 

Aan de hand van een milieuzorgsysteem kan een onderneming:

• de milieuaspecten beheersen door duidelijke interne afspraken

• de wetgeving en vergunningen naleven en respecteren

• milieuzorg introduceren in heel de organisatie

• milieuprestaties cijfermatig in kaart brengen

Prestaties voortdurend verbeteren
Waarom kiest een onderneming voor ISO 14001?

• Ze krijgt zo een goed inzicht in de eigen milieuprestaties.

• Ze kan haar milieudoelstellingen heel concreet maken.

• Ze kan haar milieuprestaties voortdurend verbeteren.

Voor de beoordeling van bouwwerken
De ISO 14001-certificering is ook belangrijk met het oog op 

milieubeoordelingssystemen voor bouwwerken, zoals Breeam 

en Dubocalc. En er is meer: zorgen voor het milieu levert directe 

economische voordelen op. Omdat een onderneming minder 

materiaal nodig heeft, minder energie verbruikt en de afval-

stroom vermindert, leidt milieuzorg ook tot een hoger econo-

misch rendement. 

- ISO 14001-certificaat voor milieuzorgsystemen
- ISO 9001-certificaat voor kwaliteitssystemen
- OhSAS 18001-certificaat voor veiligheidssystemen

Wat doet ENCI op dit vlak?
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Het amfitheater en de gevel sluiten perfect aan 

op elkaar dankzij het wit-cementbeton.

Foto: Christophe van Couteren



Gezonde samenwerking
leidt tot BIA Clear:
luchtzuiverende gevelsteenIn
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Geactiveerd door licht
BIA Clear-gevelstenen zijn toe te passen 

zoals gewone gevelstenen. Het titaandi-

oxide in het TioCem®-cement gedraagt 

zich als een fotokatalysator. Het afbraak-

proces van stikstofdioxide wordt geacti-

veerd door licht in de vorm van UV-stralen 

en vindt plaats aan de oppervlaktelaag 

van de gevelsteen.

Van innovatie naar de markt
Vandaar ook dat het product een abso-

lute blikvanger was op de Bouwbeurs 

2013. Marketingmedewerker John Giltjes 

van BIA is enthousiast over de “gezonde” 

samenwerking tussen zijn bedrijf en 

ENCI/CBR: 

‘Beton en milieu gaan niet altijd even 

goed samen, maar we bewezen al eerder 

dat het wel degelijk kan – bijvoorbeeld 

met onze Groene Wand-blokken, een 

CO2-reducerend betonsysteem voor 

de buitengevel waar plantjes in kunnen 

groeien.’

‘In ons streven om een luchtzuiverende 

buitengevel te realiseren, kwamen we in 

contact met ENCI/CBR. We hebben zeer 

plezierig samengewerkt. Daarbij draaide 

het niet alleen om techniek en kennis-

uitwisseling. Bij de productie denken wij 

natuurlijk ook in massa en het vermarkten 

van het product. Ook daarin staan we 

samen met ENCI/CBR sterk in de richting 

van opdrachtgevers.’

Straat van de toekomst
De reacties op het duurzame product 

zijn uiterst positief, aldus Giltjes: ‘Veel 

Op de Bouwbeurs 2013 stal BIA Beton uit Wychen onlangs de show 

met de luchtzuiverende gevelsteen BIA Clear. Deze innovatieve 

bouwsteen werd in samenwerking met ENCI/CBR ontwikkeld op  

basis van TioCem®, een cement dat nanodeeltjes titaanoxide bevat.  

Zo worden schadelijke stoffen uit de lucht gehaald. BIA plaveit 

daarmee de weg richting een schone en zuivere leefomgeving.

ENCI is Top Employer 2013! Nieuw: veiligheidsblad 
voor cementenENCI heeft zopas de officiële certificatie Top Employer 

2013 behaald. Dat label beoordeelt de kwaliteit van de 

arbeidsomstandigheden en van de HR-processen van een 

onderneming. Top Employer kijkt verder dan de primaire 

en secundaire arbeidsvoorwaarden: het heeft ook oog 

voor de opleidings- en carrièremogelijkheden en voor de 

bedrijfscultuur.

Deze erkenning is voor al onze 

medewerkers een stimulans om 

verder topwerk te blijven leveren.

Helemaal in overeenstemming met de nieuwe Europese 

regelgeving CLP (Classification for labeling and packaging) 

heeft ENCI het veiligheidsinformatieblad voor gewone 

cementen aangepast en uitgebreid. 

Interesse? U kunt exemplaren:

• downloaden via onze website: www.enci.nl

• aanvragen via uw accountmanager

• bestellen per e-mail, via tv@enci.nl

mensen spreken hun verbazing uit over 

de voor hen onverwachte link tussen 

gevelstenen en gezondheid. In Rotter-

dam zijn ze bezig met de “Straat van de 

toekomst”. Iedereen sprak daar eerst en 

vooral over de daken van de huizen en de 

straat zelf. Over de gevel hoorde je nie-

mand, maar daar is nu wel verandering 

in gekomen. Daarom hopen we de BIA 

Clear ook zo snel mogelijk in productie te 

kunnen nemen.’ 

BIA Clear werd ontwikkeld op basis van 

TioCem®, een cement dat schadelijke 

stoffen uit de lucht haalt.

‘Het draait niet alleen om techniek en innovatie. Met ENCI/
CBR staan we ook sterk in het vermarkten van het product.’

Foto: BIA



Hoezeer waardeert u onze producten? Wat denkt u over onze dienstverlening? Daar-

aan hecht HeidelbergCement Benelux veel belang. Daarom houdt ENCI in juni 2013 

voor de vierde keer een klantentevredenheidsenquête. Vanzelfsprekend gaan wij 

daarna aan de slag met uw mening. Op basis van de ingestuurde antwoorden maakt 

ENCI analyses die uitmonden in een lijst van acties voor verbeteringen. Wij houden u 

uiteraard op de hoogte.

Digitale
klanten-
enquête
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Innovatie
Onlangs heeft Ronveaux voor elektrici-

teitsnetwerkbeheerder Elia twee nieuwe 

masten ontwikkeld. CEO Françoise 

Belfroid: ‘Deze masten in voorgespan-

nen beton zijn bestemd om elektriciteit te 

transporteren die afkomstig is van wind-

molens, zonnepanelen en biomassa. De 

uitdaging was om deze sterke masten te 

maken voor zware bekabeling en met een 

hoge bestandheid tegen torsie.’

Knowhow
Ronveaux is geen exporteur pur sang, 

maar ‘onze knowhow voeren we wél uit’, 

vertelt Françoise Belfroid. ‘Een aantal 

jaren geleden hebben we een contract 

afgesloten met een Vietnamees bedrijf 

voor de productie van voorgespannen be-

ton. Onze ingenieurs hebben in Vietnam 

het studiebureau opgezet, en we hebben 

lokale mensen opgeleid voor het labora-

torium, de studiebureaus, en productie en 

ontwerp – in België.’

Duurzaamheid
Duurzaamheid speelt bij Ronveaux in het 

productieproces en in het product zelf een 

belangrijke rol. Françoise Belfroid: ‘We 

hebben ons energieverbruik met 30 % 

verminderd in twee jaar tijd. We gebrui-

ken ook zelfverdichtend beton: dat hoe-

Ja, het is crisis. En nee, we weten niet wanneer die ten einde zal zijn. 

Wat we wél weten, is dat het loont om te blijven investeren. Dat bewijst 

de Belgische groep Ronveaux (actief in bouw, elektriciteit en renovatie): 

innovatie, knowhow en duurzaamheid staan daarbij centraal.

’Laat je niet tegenhouden’
Ronveaux: investeren in crisistijden loont

Afwijking in overleg

Vestiging MAASTRIChT
Lange Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
Postbus 1
6200 AA Maastricht

Vestiging IJMUIDEN
Noordersluis 75
1951 JR Velzen 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

Cementrum 
‘s-Hertogen-
bosch 

ENCI
Maastricht

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

ENCI
Terminal
Rotterdam

Week 14 1 april - Pasen  Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Week 18 30 april - Kroningsdag  Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Week 19 9-10 mei - Hemelvaart  Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Week 21 20 mei - Pinksteren Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten 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

ven we niet te trillen, waardoor we zonder 

lawaai kunnen werken en waardoor onze 

uitrusting langer meegaat. Daarnaast ge-

ven we voorrang aan lokale grondstoffen. 

Zo doen we onderzoek naar hogesterkte-

beton met lokale granulaten.’ 

Foto: Ronveaux


