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CEM III is ideaal voor objecten en projecten met hoge duurzaamheidseisen.

Foto: ENCI - Project A2
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We doen het met minder CO2

Hoogovencement is een CO2-arm cement.

Product CO2 (equivalent per ton cement)*

CEM I 940 kg

CEM III 330 kg

We doen het zoals u het wilt

U hebt een specifieke toepassing? Dan 

heeft ENCI het hoogovencement in de 

passende sterkteklasse. 

Hoogovencement van ENCI? Daar bent u al langer dan vandaag mee vertrouwd. Maar hebt u er al bij 

stilgestaan dat u met CEM III een product in handen hebt dat uw beton duurzamer maakt? Want wij willen 

niet alleen de belangrijkste producent van hoogovencement ter wereld zijn, maar ook de duurzaamste. Hoe 

doen we dat?

We doen het volgens de regels

Het productieproces van ons hoogoven- 

cement wordt constant gescreend.  

Toetssteen voor de kwaliteit en de  

constante samenstelling zijn ISO 9001- 

norm en KOMO.

CEM III: ENCI-hoogovencement voor écht duurzaam beton
Perfect voor uw project

(*) cijfers Cement en BetonCentrum

De verschillende cementen uit het assorti-

ment zijn uitgekiend samengesteld.

CEM III/B 42,5 N LH/SR 

CEM III/A 52,5 L (Viacem) 

CEM III/A 52,5 N SR

We doen het met strak beheer  
van grondstoffen en energie

• Het merendeel van de grondstoffen 

wordt per schip aangevoerd: het 

halffabricaat portlandcementklinker,  

het anhydriet en de vulstoffen. Bij 

ENCI IJmuiden komt de hoogovenslak 

rechtstreeks van de hoogovens terecht 

op de naastgelegen opslag; op de andere 

locaties wordt het per schip aangevoerd.

• Bij de productie blijft het energieverbruik 

zo laag mogelijk: ENCI werkt met ener-

giezuinige installaties, waarbij gassen en 

warmte worden hergebruikt.

Lees verder binnenin



Wat kan ik doen om het milieuprofiel van mijn beton(product) te 

verbeteren? Op die veelgestelde vraag krijgen ontwerpers, constructeurs, 

toeleveranciers, betontechnologen en aannemers nu sneller antwoord. 

CUR-SBR ontwikkelde namelijk de speciale LCA Groen Beton-tool, die 

naar verwachting vanaf april 2014 kosteloos beschikbaar is voor de 

bouwsector.

Vervolg van pagina 1 

We doen het constant
CEM III is homogeen en constant.  

Het gaat daarbij om:

• het gehalte aan alkaliën (Na2O  eq.)

• het gehalte aan slak

• de hydratatiewarmte

De prestaties zijn gecertificeerd en kunnen 

perfect gemeten worden. De moderne pro-

ductie-installaties waarborgen een optimale 

korrelopbouw van de cementen.  
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CUR-SBR introduceert nieuwe rekentool: LCA Groen Beton

Voorbeeld: milieuprofiel voor 11 milieu-
indicatoren voor de 6 levenscyclusfasen 
uit de tool.

De euro’s van het milieu
Met de nieuwe LCA tool kunnen elf 

milieueffecten worden bepaald van een 

betonmengsel of een betonnen bouwdeel. 

De gebruiker bepaalt de receptuur van 

zijn specifieke mengsel, waarbij hij kan 

kiezen uit een database van grondstoffen 

en processen. Ook het transport naar de 

bouwplaats wordt meegenomen.

Voor het milieuprofiel worden alleen de 

productie (incl. het transport), constructie 

en afvalfase beschouwd. Effecten tijdens 

de gebruiksfase (energieverbruik) en het 

effect van een lange levensduur worden 

niet expliciet meegenomen. 

Op basis van deze milieueffecten wordt 

ook een éénpuntsscore berekend: dit 

is het milieuprofiel uitgedrukt in euro’s, 

gedefinieerd volgens de milieukosten-

indicator (MKI).

Reken mee met ENCI
Aan de LCA Groen Beton-tool werkten 

diverse partners mee, waaronder het 

Cement&BetonCentrum. Het resultaat is 

een handig hulpmiddel om te onderzoeken 

op welke wijze de milieuprestatie van een 

betonnen bouwonderdeel kan worden 

geoptimaliseerd. Er wordt naar gestreefd 

om de uitkomst van de tool – het milieu-

profiel – op te nemen in de nationale 

milieudatabase van SBK als een categorie 1 

milieuprofiel.

ENCI beschikt over eigen milieudata van 

haar cementsoorten en zal die opnemen 

in de rekentool. Zo kunnen klanten 

gebruikmaken van ENCI’s kennis en 

support bij het verder vergroenen van 

betontoepassingen en bedrijfsprocessen. 

Wanneer gebruikt ú CEM III?

Hoogovencement leent zich bij uitstek voor toepassingen en projecten met hoge 

duurzaamheidseisen: wegen, gebouwen, bruggen, tunnels, waterbouwkundige 

werken en bouwwerken in de buurt van de zee. Hier komen de voordelen van 

hoogovencement optimaal tot hun recht: 

• tijdens het verharden treden minder snel thermische krimpscheuren op

• CEM III is beter bestand tegen agressieve stoffen

• kleinere CO2-footprint geeft voordeel bij inschrijvingen
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Vertrouwen in de toekomst  
Waarom HeidelbergCement Benelux  
blijft investeren in een dalende markt

Een bod op kalksteenproducent Cimescaut. De overname van de Gentse cementfabriek Espabel. Het minste 

dat we van HeidelbergCement Benelux kunnen zeggen, is dat het momenteel erg actief is. Wat betekenen die 

activiteiten in een moeilijke markt? André Jacquemart, algemeen directeur van HeidelbergCement Benelux, 

geeft zijn visie.

Waarom die twee overnames?
André Jacquemart: ‘Met deze overnames 

optimaliseren we onze productiecapaciteit. 

Espabel ligt strategisch, in de zeehaven 

van Gent: we kunnen er specifieke grond-

stoffen aanvoeren via grote zeeschepen. 

De overname van Cimescaut past dan 

weer in onze groeistrategie. Vooral in het 

noorden van Frankrijk willen we onze 

marktpositie verstevigen. Met Cimescaut 

in Antoing zitten we op een halfuurtje van 

Rijsel, een aantrekkelijke regio voor de 

bouw.’

Hoe kadert u die overnames in de 
moeilijke marktsituatie?
André Jacquemart: ‘De HeidelbergCement 

Group wil zich blijven ontwikkelen in de 

sectoren van aggregaten en betonmortel. 

We zoeken voortdurend naar synergieën 

en toegevoegde waarde – ook als het 

moeilijk gaat, ja.’

Hoe moeilijk gaat het op  
dit moment?
André Jacquemart: ‘Vorig jaar daalde de 

verkoop in Nederland met 5%; ook dit jaar 

verwachten we een lichte daling. Het land 

kampt met een vertrouwenscrisis in de 

bouw: daardoor daalde de markt tot een 

historisch laag niveau, vergelijkbaar met dat 

van de jaren ‘60. 

De Belgische bouwmarkt daalde in 2013 

met 1,5%. Die daling hangt uiteraard 

samen met de Europese recessie. De voor-

uitzichten voor 2014 lopen wat uiteen, 

maar wij verwachten nog een lichte daling 

in het verbruik van onze producten.’

Moeten we de intentie tot sluiting 
van CBR Harmignies ook in deze 
context zien?
André Jacquemart: ‘In onze vestiging in 

Harmignies zijn de productiekosten per 

ton structureel te hoog. We hebben er de 

laatste jaren bijkomend geïnvesteerd en 

de organisatie van de fabriek geoptima-

liseerd. Maar de energiekosten blijven te 

hoog en er is een grens aan het reduceren 

van vaste kosten. Ook de kosten verbon-

den aan de logistiek van de locatie zijn te 

hoog, meer bepaald door haar ongunstige 

geografische ligging waar geen enkele 

water- of spoorverbinding mogelijk is.’

Zal ENCI wit cement blijven aan-
bieden in haar productengamma? 
André Jacquemart: ‘Wit cement zal deel 

blijven uitmaken van ons aanbod, met het 

pakket aan ondersteuning dat wij onze 

klanten bieden.’   

Foto: CBR



Het Concrete Design Model helpt om 
betere betonsamenstellingen te bereiken.

Basis van de nieuwe designmethode met   gewenste distributie (vette lijn), het verkregen 
samengestelde mengsel (onderbroken lijn) en de verschillende grondstoffen (materialen 1 - 6) 

Het Concrete Design Model helpt om 
betere betonsamenstellingen te bereiken.

Concrete Design Model
Berekenen om te verbeteren
De kosten verminderen en de betonperformance en milieuprestaties 

verbeteren? Dankzij het Concrete Design Model is ENCI in staat om 

klanten iets extra’s te bieden.

Waar komt het model vandaan?
Het Concrete Design Model is ontwik-

keld door Martin Hunger en Götz Hüsken 

tijdens hun promotieonderzoek aan de 

Universiteit van Eindhoven. Martin ging in 

2011 aan de slag bij ENCI en houdt zich 

bezig met betononderzoek ter ondersteu-

ning van klanten en prospects.

Wat doet het model?
Het model maakt vooral gebruik van 

bekende klassieke theorieën over een 

optimale korrelstapeling voor beton. 

Aan de hand van het model worden 

betonsamenstellingen berekend op basis 

van de korrelgradering van de materialen 

die men wil verwerken en de gewenste 

‘beton-prestatie’. Het model optimaliseert  

vervolgens de samenstelling dusdanig 

dat die prestaties behaald worden. 

Tegelijkertijd wordt er rekening gehouden 

met bijvoorbeeld de kosten of milieu-

prestaties.

Wanneer gebruikt ENCI  
het model?
Het afgelopen jaar is bij veel onderzoeks-

projecten gebruikgemaakt van het model, 

dat toepasbaar is voor alle soorten beton: 

van betonmortel (geproduceerd in de 

betonmortelcentrales) tot zelfverdichtend 

beton voor de prefabbetonindustrie. Maar 

het model is ook toepasbaar op  

speciale betonsamenstellingen zoals  

(ultra-)hogesterktebeton, aardvochtig 

beton en (ultra-)lichtgewicht beton.

En wat hebt u eraan?
Gebleken is dat bij projecten die met het 

Concrete Design Model zijn uitgevoerd de 

vereiste prestaties zijn behaald – en zelfs 

overtroffen. Dat wil in veel gevallen zeg-

gen: betere sterktes of nog lagere kosten. 

Daarmee is aangetoond dat het Concrete 

Design Model betere betonsamenstellin-

gen oplevert dan de samenstellingen die 

eerder werden verkregen via de traditio-

nele manier bij de klant of in het Betonlab 

van ENCI/CBR. 
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Update voor CUR-Aanbeveling 100
In de CUR-Aanbeveling 100 staan richtlijnen om grijstint, oppervlaktestructuur en uit-

voeringsdetails van schoon beton te specificeren. Er is nu een nieuwe, verbeterde versie 

met meer mogelijkheden om de wensen – en de eisen – van architect en opdrachtgever 

nog beter te preciseren. Volgens de CUR-Aanbeveling moet er nu ook verplicht een 

coördinator schoonbeton worden aangesteld bij schoonbetonprojecten.

Bij de CUR-Aanbeveling 100 hoort ook de vernieuwde Grijsschaal Beton, een kleuren-

waaier om de grijstint te toetsen. De CUR-Grijsschaal-Beton is volledig gewijzigd, er is 

een lichte tint toegevoegd en twee donkere tinten zijn komen te vervallen. De grijsschaal 

is verkrijgbaar als gedrukte bijlage en binnenkort ook als app voor alle smartphones.

De CUR-Aanbeveling 100 afzonderlijk of de papieren CUR-Grijsschaal-Beton bestellen? 

Dat kan via www.cur-aanbevelingen.nl. 
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Accenten in gepolijst beton
Voor toonaangevend bedrijvenpark in Roeselare

Gepolijst wit
Decomo, producent van architectonisch 

beton, leverde de prefabelementen voor 

de gevels van kantoorgebouw B7 en het 

Mercure zakenhotel. Dat opent zijn deu-

ren in het najaar van 2014.

Kristof Soenen, Sales Manager Decomo: 

‘Voor kantoorgebouw B7 stelden wij een 

basissamenstelling voor met wit cement 

van CBR en witte aggregaten. Om de 

structuur van die granulaten bloot te 

leggen, hebben we het beton gepolijst. 

Dat geeft niet alleen op het gebied van 

uniformiteit een meerwaarde; het is ook 

bijzonder onderhoudsvriendelijk.’

Drie tinten grijs-wit
Voor het viersterrenhotel werd gekozen 

voor een patchwork waarbij drie tinten 

overgaan van grijs in wit.

Kristof Soenen: ‘We gebruikten dezelfde 

basissamenstelling als voor gebouw B7: 

wit cement en zand. Het verschil in kleur 

krijg je door in de samenstelling het grof 

granulaat te wijzigen. Dit kan alleen bij 

gepolijst beton omdat het met behulp van 

diamantschijven wordt afgeslepen tot het 

grof granulaat zichtbaar wordt.’  

Wat uitstraling betreft, doorstaat het Accent Business Park – gelegen aan de afrit Roeselare langs de E403 in 

België – elke test met een doorsnee bedrijvenpark. Beton, waarin wit cement van CBR verwerkt is, speelt hierin 

een belangrijke rol.

Foto: CBR J.M. Byl

Wit cement als basis voor gepolijst beton: 
een uniforme uitstraling én bijzonder 
onderhoudsvriendelijk. Arch. BURO II + ARCHI+I. 
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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

Goed voor fauna en flora
Gezien de verzonken ligging kwamen er 

cement-bentonietwanden aan te pas met 

stalen damwanden. Deze voorkomen dat 

de nieuwe snelweg – die onder het grond-

waterpeil ligt – onder water komt te staan. 

De aannemerscombinatie A4ALL 

(Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) 

bracht in het voorjaar van 2013 ruim 3.000 

palen aan als fundering van de nieuwe 

tunnelwand. Daarna werden poeren en 

wanden gestort en dekken aangebracht.

Tussen Delft en Schiedam wordt een nieuwe snelweg aangelegd om 

de A13 te ontlasten. Boven die A4 komt de grootste natuurbrug van 

Nederland, een unieke combinatie van een eco- en een aquaduct.  

De snelweg wordt er volledig verdiept onderdoor geleid.

ENCI bouwt mee aan A4 Delft-Schiedam

Contactgegevens accountmanagers en technische voorlichters

FUNCTIE TELEFOON FUNCTIE TELEFOON

Verkoop Secretariaat 073 6401201 Technische Voorlichting Binnendienst 073 6401220

Rob Aarts Accountmanager 06 29091338 Harry Corporaal Technische voorlichter 06 29091260

Frits Baljé Accountmanager 06 29091211 Robert te Dorsthorst Technische voorlichter 06 29091270

Richard Brouwer Accountmanager 06 29091212 Theo de Veer Technische voorlichter 06 29091259

Cementrum 
‘s-Hertogenbosch 

ENCI
Maastricht

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

Week 17 Pasen 21 april Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Week 22 Hemelvaart 29-30 mei Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Week 24 Pinksteren 9 juni Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Week 30 Bouwvakantie Noord 21-27 juli Open Open 06.00 h - 21.00 h 07.00 h - 21.00 h

Week 34 Bouwvakantie Zuid 28 juli t/m 3 aug Open 06.00 h - 13.00 h 06.00 h - 21.00 h 07.00 h - 21.00 h

Week 52
Bouwvakantie  
Midden

4 aug t/m 10 aug Open 06.00 h - 13.00 h 06.00 h - 21.00 h 07.00 h - 21.00 h

Cementrum 
‘s-Hertogenbosch

ENCI
Maastricht
Bulk

ENCI
Maastricht
schepen

ENCI
Maastricht
verpakt

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

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

Zaterdag en zondag Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Gewijzigde openingstijden

Overzicht openingstijden ENCI in 2014  Afwijking in overleg

voor het verwerken van 40.000 ton 

CEM III/C 32,5 N SR LA. Om deze op 

een veilige manier te kunnen bevoorraden 

heeft ENCI enkele bijkomende veiligheids-

aanpassingen moeten doen aan de vracht-

wagenvloot. Zo zijn al onze bulkwagens 

extra uitgerust met een zwaailicht en een 

sticker werkverkeer om zo aan de eisen 

van Rijkswaterstaat te voldoen. 

Wat is de optimale samenstelling?
Het betonlab van ENCI werkte nauw  

samen met aannemer Heijmans om op 

basis van geschiktheidsonderzoek na te 

gaan welke samenstelling optimaal is 

om het risico op scheurvorming door 

warmteontwikkeling te voorkomen.  

Halverwege de landtunnel komt het eco-

aquaduct dat het ecologische evenwicht 

van fauna en flora in stand moet houden. 

De natuurbrug rust op palen die volgestort 

zijn met beton en zal in het voorjaar van 

2014 klaar zijn.

Met cement en expertise van ENCI
ENCI levert voor het A4-project onder an-

dere 25.000 ton CEM III/B 42,5 N LH/SR 

aan de mobiele centrale van Heijmans. 

Hiernaast staat nog een centrale 


