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cEM iii/a 52,5L  
Nieuwe naam, nieuwe mogelijkheden

cEM iii /a 52,5 L is ideaal voor betonproducten met verhoogde duurzaamheid zoals straatstenen. 

foto: betonplaza
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Viacem: van cEM iii/a 42,5 n  
naar cEM iii/a 52,5 L
Toepassing

Ideaal voor betonproducten met een ver-

hoogde duurzaamheid, zoals straatstenen, 

dankzij de sterkteontwikkeling in combina-

tie met de warmtegevoeligheid.

Naar sterkteklasse 52,5

De verhoging naar sterkteklasse 52,5 was 

nodig omdat de eindsterkte van 28 dagen 

buiten de sterkteklasse 42,5 valt. De werke-

lijke sterkte bedraagt meer dan 62,5 MPa. 

Zonder de naamswijziging hadden we de 

Enci biedt een groot assortiment cEM iii-cementen aan: cementen 

met een verlaagde co2-footprint. Zo komen we tegemoet aan de vraag 

van de markt om milieuverantwoord en duurzaam te bouwen. om ons 

assortiment in de klasse 52,5 nog beter op de markt af te stemmen, 

hebben wij twee naamswijzigingen doorgevoerd.

fijnheid van het cement moeten veranderen 

om binnen de sterkteklasse van 42,5 N te 

blijven. Dit zou het uiterlijk van de beton-

stenen beïnvloeden: het beton vraagt dan 

minder water en geeft tijdens het verdich-

ten van betonstraatstenen een minder dicht 

oppervlak.

Van N naar L

L staat voor langzame, N voor normale 

beginsterkte-ontwikkeling. In de klassen 

42,5 N en 52,5 L zijn de eisen voor de 

beginsterkte na twee dagen echter gelijk: 

groter of gelijk aan 10,0 MPa.

cEM iii/a 52,5 n-Sr met  
ETa-certificaat
Sulfaatbestand met 50% hoogovenslak

Volgens de cementnorm is een hoogoven-

cement pas sulfaatbestand als er meer dan 

65% slak in is verwerkt. ENCI heeft het 

mogelijk gemaakt om ook met 50% slak 

een sulfaatbestand hoogovencement te 

ontwikkelen. Dit hebben we veelvuldig aan-

getoond met langdurig expansieonderzoek.

 

 Lees verder op pagina 4

Enci-hoogovencementen
• cEM iii/a 52,5 L Viacem

• cEM iii/a 52,5 n-Sr

• cEM iii/b 42,5 n Lh/Sr
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noors wit, sneeuwwit
Samen met de witte muren en plafonds 

creëert de witte betonnen vloer het effect 

van één grote ruimte. Toch wilden de 

opdrachtgever en Stéphane Beel Archi-

tecten voldoende expressie in de vloer leg-

gen. Door het gepolijste wit beton moest 

nog een zweem van het brute materiaal 

schemeren.

Yves Mataigne, Product Manager bij 

CBR: ‘Dat effect krijg je door granulaten 

te verwerken in wit cement. Wij onder-

zochten de verschillende ‘kalibers’ van de 

granulaten Noors wit en snow white. Wij 

zijn tot op de kilo gaan kijken hoeveel we 

van elke fractie nodig hadden. Twee jaar 

lang hebben we stalen geproduceerd en 

voorgelegd aan architecten en opdracht-

gever, tot we het gewenste esthetische 

resultaat bereikten.’

hoe wit moet het zijn?
CBR en Inter-Beton tasten grenzen van wit beton af

Stéphane beel architecten ontwierp voor SiaT nV een kantoorgebouw met een buitenkant die bestaat uit 

gepolijste aluminiumplaten. binnen geeft wit de toon aan: wit beton, wit gepleisterde muren en witte vilten 

plafonds. Maar hoe wit moet dat wit precies zijn? De belgische cement- en betonspecialisten cbr en  

inter-beton trokken alle registers open om voor de vloer de juiste nuance van wit beton te vinden.

Eén centrale, één dag
Het SIAT-project was op meer dan één 

vlak een uitdaging.

Yves Mataigne: ‘De esthetische oplos-

sing moest uiteraard ook toepasbaar zijn. 

Want het gebroken granulaat snow white 

met een kaliber van 16/25 is moeilijk 

verpompbaar, zeker naar een tweede 

verdieping. Er kwam heel wat research aan 

te pas om het betonmengsel te optimali-

seren en stortklaar te maken. Regelmatig 

werd ook de uitvoerder, EMB Miot, hierin 

geconsulteerd.’

‘Het witte granulaatbeton is geproduceerd 

in een betoncentrale die één dag lang 

alleen voor dat doel gebruikt werd. Die 

centrale werd eerst grondig gereinigd om 

vermenging met ander beton te vermij-

den. Ook de kuipen van de betonmixers 

die het witte beton naar de bouwplaats 

brachten, werden vóór het laden schoon-

gemaakt en geïnspecteerd.’  

cbr nam de coördinatie en de 

research van het SiaT-project 

voor haar rekening en leverde de 

basisgrondstoffen aan inter-beton. 

inter-beton was betrokken bij de 

ontwikkeling van de stalen, gaf 

waardevolle input, produceerde 

en leverde het eindproduct.

foto: EMb Miot

Verschillende testen waren nodig 

om de gewenste kleur te bekomen
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Een nieuwe toekomst voor Enci Maastricht
Plan van Transformatie 

overgangszone
Om de overgang tussen het bedrijventer-

rein en de groeve geleidelijk aan te doen 

verlopen, richten we een overgangszone 

in. Deze 600 meter lange strook bestaat 

voor een deel uit de groeve en voor een 

deel uit het bedrijventerrein. We hebben 

hier in 2013 een infocentrum ingericht 

waar bezoekers zich op vrijdag, zaterdag 

en zondag kunnen laten informeren over 

de transformatieplannen. ENCI graaft de 

overgangszone verder af in diverse hoogtes 

om een mooi uitzicht op de groeve mo-

gelijk te maken. Eind 2014 leveren wij de 

zone bouwrijp op aan de Stichting Ontwik-

kelingsmaatschappij ENCI-gebied. Die gaat 

de zone verder exploiteren op het vlak van 

recreatie, wellness en horeca.

in 2020 is het zover: dan draagt Enci de mergelgroeve in Maastricht 

over aan natuurmonumenten. Dat gebeurt niet van de ene dag op 

de andere. in 2010 werden Enci, natuurmonumenten, Provincie 

Limburg, gemeente Maastricht en een vertegenwoordiging van de 

omwonenden het eens over een ‘Plan van Transformatie’ van het 

Enci-gebied in Maastricht. Dat plan wordt momenteel gerealiseerd in 

vier deelgebieden: overgangszone, groeve, bedrijventerrein en kade. 

Tegelijkertijd blijft de fabriek kwaliteitsvolle cementen produceren en 

leveren. 

groeve
De mergelwinning staat sinds 2010 in het 

teken van het Plan van Transformatie. In 

nauw overleg met Natuurmonumenten 

wordt de groeve nu al ‘geshaped’ volgens 

het eindafwerkingsplan. Groevemachinis-

ten van ENCI graven een natuurzwemplas 

af: vanaf 2015 kunnen recreanten daarin 

zwemmen en pootjebaden. Dicht bij de 

natuurzwemplas komt in 2014 een trap 

en/of lift vanaf de Sint-Pietersberg naar 

de groeve. Zo kunnen wandelaars het 

hoogteverschil van meer dan 40 meter 

overbruggen. Beneden in de groeve wan-

delen ze dan via de overgangszone naar 

het infocentrum. Op die manier wordt de 

historische route Maastricht-Luik in ere 

hersteld.

foto: Enci

 realisatie 
 verbinding Sint-Pietersberg 

(Luikerweg) naar  
ENCI-groeve via trap  
en/of lift

 Start 
 transformatiestudie 

cementoven
 afronding 
 kadeplan

 Enci beëindigt 
 commerciële 

mergelwinning

 Stop klinkerproductie: 
 vanaf dan voert ENCI klinker aan 

uit België
 ENCI blijft 1 miljoen ton cement 

produceren in Maastricht

 Eerste investeringen 
 in overgangszone: Dependance 

Natuurhistorisch Museum Maastricht, hotel, 
business center, …

 ingebruikname natuurzwemplas in de groeve

 Enci 
 draagt groeve over aan Natuurmonumenten
 cementoven wordt gesloopt of gereactiveerd 

als activiteit die economische structuur 
versterkt

 ‘centrale allée’ in gebruik
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Duurzaam bouwen met 
cement en beton
Studiemiddag

hoe bouw je duurzaam met cement en beton? 
Op 21 juni volgden 35 klanten de studiemiddag van ENCI in het prestigieuze 

Park 2020 nabij Schiphol. De locatie was niet toevallig gekozen: Park 2020 is 

het eerste kantorencomplex in Nederland dat bijna volledig gebouwd werd 

volgens het concept ‘cradle to cradle’. Dit betekent dat alle materialen op het 

einde van hun levensduur moeten worden gewaardeerd.

Thema’s van de middag waren onder meer het eco-responsibility-beleid van 

de HeidelbergCement Group in de Benelux en de duurzaamheids-aspecten 

waarmee de betonproducenten te maken hebben in de markt. Ook de  

belangrijke rekenmethoden voor duurzaamheid werden toegelicht:  

CO2-prestatieladder, milieukostenindicator en Dubocalc. De deelnemers  

waren het erover eens: de HeidelbergCement Group is een onmisbare 

partner om projecten en producten duurzamer te maken. En de duurzame 

diensten die ENCI voorstelt, bieden een grote toegevoegde waarde.

vervolg van pagina 1

Na een aanvullend VDZ-onderzoek kregen we een ETA-certificaat (European 

Technical Approval) dat de sulfaatbestendigheid van ons CEM III/A 52,5 N-SR 

bevestigt. De codering SR kan niet met elke hoogovenslak gegarandeerd wor-

den. Om het ETA-certificaat te behouden, moeten de fijnheid van het cement 

en de chemie van de hoogovenslak aan strikte eisen voldoen.

nog geschikter voor prefab
De sulfaatbestendigheid met 50% is belangrijk voor de prefabindustrie. Die 

vraagt om beton met een hoge beginsterkte om te kunnen ontkisten, wat met 

meer dan 65% hoogovenslak niet haalbaar is. Met het CEM III/A 52,5 N-SR 

van ENCI kan de prefabindustrie haar betonelementen nu ook het predicaat 

‘sulfaatbestand’ geven. Nieuwe toepassingsgebieden worden mogelijk, zoals 

glastuinbouw waar beton door de vele meststoffen sulfaatbestand moet zijn, 

beton in zeewater, mestkelders (sleufsilo’s) of rioleringen.  
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bedrijventerrein
Sinds 2010 verhuurt ENCI delen van het 

bedrijventerrein: Inashco huurt de voor-

malige ovenhal en in het kantoorgebouw 

vestigden zich al bijna 20 kleine bedrijven. 

ENCI transformeert het gebouw tot een 

bedrijfsverzamelgebouw, waarbij vooral 

de ruimtes van 12 m2 in trek zijn wegens 

de schaarste op de Maastrichtse bedrijfs-

ruimtemarkt.

In het najaar van 2013 start de aanleg van 

de ‘Centrale Allée’. Die hoofdas zal leiden 

van de hoofdingang van ENCI tot aan 

het ‘Point Sublime’ in de overgangszone 

– dwars door het bedrijventerrein, met 

bomen aan weerszijden.

Kade
Er is een visie ontwikkeld om de kade te 

moderniseren. ENCI zet deze visie om in 

een uitvoeringsplan.

Voor het totale gebied werkt ENCI dit jaar 

aan een nieuw bestemmingsplan. De om-

wonenden worden hierbij betrokken.  

Wilt u een rondleiding door het 

ENCI-gebied met een gepensioneerde 

ENCI-medewerker als gids? 

Surf dan naar www.vvvmaastricht.nl 

(Op stad in de stad / Een dagje uit / 

ENCI)
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Lage dichtheid,  
hoge isolatiewaarde
ULWC is een betonsoort samengesteld 

met ultralicht toeslagmateriaal. Om het 

beton te finetunen worden (lucht)poriën of 

schuim toegevoegd. Ultralichtgewichtbeton 

heeft een dichtheid die lager is dan  

800 kg/m3, wat niet is gedefinieerd in de 

NEN-EN 206-1. De hoge isolatiewaarde 

die ontstaat door die lage dichtheid maakt 

het materiaal ideaal voor duurzame 

woningbouw. Het is immers mogelijk 

om monolithisch te bouwen, zonder 

spouwmuren. Zo hoeven er uiteindelijk ook 

minder materialen gerecycled te worden en 

wordt het bouwproces versneld.

 

Productie: aanpassingen vereist
ULWC wordt op dezelfde manier geprodu-

ceerd als LWC. Omdat het toeslagmateriaal 

andere eigenschappen heeft, is een aanpas-

sing van de centrale mogelijk noodzakelijk. 

Het materiaal gedraagt zich bovendien 

anders in de transportsystemen.

Project TU Eindhoven
In Nederland wordt ULWC nog niet struc-

tureel toegepast. In het buitenland is dat 

wel het geval: in Zwitserland zijn er kleine 

toepassingen in woongebouwen en kanto-

ren, in België lopen twee projecten. ENCI 

is ook betrokken bij een onderzoek rond 

ULWC van de TU Eindhoven, geïnitieerd 

en deels gesubsidieerd door het Cement & 

Beton Centrum. Het onderzoek richt zich 

op de ontwikkeling van een betonsoort met 

een laag thermisch geleidingsvermogen en 

een redelijke druksterkte.   

LichT(gEwichT)bETon ULTraLichTgEwichTbETon

- Toeslagmateriaal: grove, harde materialen (bijv. grind) 

zijn vervangen door toeslagmateriaal met een lagere 

volumieke massa

- Dichtheid: lager dan 2.000 kg/m3, in de praktijk wordt 

ca. 1.500 kg/m3 bereikt

- Elasticiteitsmodulus: factor 0,7-0,75, lager dan normaal 

beton voor vergelijkbare sterkteklasse

- Toeslagmateriaal: ultralichte materialen  

zoals kunstmatig geëxpandeerde klei of  

gerecycled geëxpandeerd of geschuimd glas 

- Dichtheid: lager dan 800 kg/m3

- warmtegeleiding: <0,2 w/mK

- Sterkte: > 10 MPa (7 dagen)

Lichtgewichtbeton:
6 dichtheidsklassen volgens  

nEn-En 206-1 (in kg/m3)

D1,0 ≥ 800 en ≤ 1000

D1,2 > 1000 en ≤ 1200

D1,4 > 1200 en ≤ 1400

D1,6 > 1400 en ≤ 1600

D1,8 > 1600 en ≤ 1800

D2,0 > 1800 en ≤ 2000

Licht(gewicht)beton (Lwc) kent u. Daarvan worden duurzame 

geprefabriceerde gevelelementen gemaakt. Maar hebt u al gehoord 

van ultralichtgewichtbeton (ULwc)? Dat gaat nog een stap verder op 

het vlak van duurzaamheid.

Ultralicht, ultraduurzaam
ULWC: nieuwe betonsoort voor duurzame woningbouw
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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

Johann Philipp Schifferdecker, een voormalige brouwer, koopt in 1873 

de Bergheim Molen aan de Neckar in Heidelberg. Hij transformeert de 

molen tot een productielocatie voor portlandcement. De fundering voor 

de HeidelbergCement Group is daarmee gelegd. In 1895 verwoest een 

brand het gebouw, maar daarna verrijst in Leimen één van de modernste 

cementfabrieken van haar tijd: een motor voor innovatie en expansie.

Tussen 1950 en 1965 voegt de HeidelbergCement Group de productie 

van betonmortel toe aan haar activiteiten, toen een relatief nieuw seg-

ment. Gestaag bouwt de groep haar activiteiten over heel de wereld uit. 

In de meeste Europese landen waar de HeidelbergCement Group actief is, 

is ze vandaag synoniem voor expertise, kennis en ervaring.  

De heidelbergcement group viert haar 140ste verjaardag. 

anno 2013 is het één van de belangrijkste bouwmaterialen-

groepen ter wereld, met 2.500 vestigingen in meer dan  

40 landen. Maar het begon klein …

140 jaar 
heidelbergcement group

> Lees het hele verhaal op  

www.buildingforgenerations.heidelbergcement.com

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

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


