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In deze krimpgoot meet het Betonlaboratorium van ENCI/CBR de krimp al vanaf de eerste uren na aanmaak.

Foto: ENCI/CBR
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Betonkrimp al vanaf de eerste uren na aanmaak van beton registreren? Dat kan. ENCI doet het in haar 

Betonlaboratorium in Rotterdam. ‘Als je weet wat het effect op het uiteindelijke krimpresultaat is vanaf het 

moment van het opstijven van beton, heb je meer en beter inzicht in het uiteindelijke gedrag van je beton’, vertelt 

Marcel Bruin van het Betonlaboratorium. Met deze informatie kunnen wij onze klanten beter informeren over de 

prestaties van hun beton. Zo krijg je meer grip op het krimpgedrag dat eigen is aan elke betonsamenstelling.

Sensoren in de specie
Krimp meten aan verhard beton, dat doet 

het Betonlaboratorium van ENCI/CBR al 

langer. Verharde proefstukken van 24 uur 

oud worden daarbij in een testopstelling 

geplaatst. Maar nu gaan we een stapje 

verder – of beter: een stapje eerder. Marcel 

Bruin: ‘We brengen verse betonspecie 

aan in een goot. Zodra die na enkele uren 

begint op te stijven, beginnen sensoren in 

de goot het krimpgedrag te registreren.’

Kennis van eerste 24 uur
Waarom is het belangrijk om de betonspe-

cie zo snel te monitoren? Marcel Bruin: 

‘Voortaan hebben we meer informatie 

over wat er gedurende de eerste 24 uur 

gebeurt. Met deze informatie kunnen we 

ENCI/CBR-Betonlaboratorium Rotterdam  
Meer grip op krimp

vervolgens rekening houden bij het defi-

nitieve ontwerp van het beton voor onze 

klanten en de risico’s op scheurvorming als 

gevolg van krimp tot een minimum trach-

ten te beperken.’

State-of-the-art techniek
Deze krimpgoten zijn een mooi stukje 

state-of-the-art techniek. Marcel Bruin: 

‘Grafieken met de krimpresultaten geven 

een duidelijk overzicht van de prestaties 

van het onderzochte beton. Die resultaten 

delen we met de opdrachtgever – en op 

basis hiervan kunnen wij zeer waardevolle 

adviezen geven in de ontwerpfase van 

betonsamenstellingen. Zo kunnen we onze 

ondersteuning aan de markt naar een 

hoger niveau tillen.’ 

 Krimpen betekent dat de omvang vermindert. Elk beton krimpt.  

 Beton vermindert in omvang door bijvoorbeeld: 

 • verlies van water (uitdrogingskrimp)

 • verlaging van de temperatuur (temperatuurskrimp)

 • van de verharding van beton (autogene krimp)

Een groot gedeelte van het krimpgedrag treedt al op tijdens de eerste 24 uur van 

het verharden van beton.

Wat is krimp?
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Behouden vaart
1.500 m3 beton voor grootste radartoren van Europa

In goede banen
De 115 meter hoge toren op Neeltje Jans 

is een onderdeel van de Nederlands-

Vlaamse Schelderadarketen. De radar-

apparatuur in de onbemande toren zal de 

scheepvaart op het ankergebied de Steen-

bank in de Noordzee controleren. Rijks-

waterstaat wil zo een veilige scheepvaart 

onder alle weersomstandigheden mogelijk 

maken en een vlotte doorstroming van en 

naar de (Wester-)Schelde verzekeren.

Storten en klimmen
De bouw van de toren ging in juni van 

start. Eerst legde Besix de fundering en 

alle kabels en leidingen. De betonnen 

toren wordt met behulp van klimbekisting 

in 30 fases opgebouwd. Per fase stort de 

aannemer 3,5 meter beton in het frame. 

Als het beton verhard is, schuift de bekis-

ting omhoog en wordt opnieuw 3,5 meter 

gestort. Dit proces herhaalt zich tot het 

hoogste punt bereikt is. Daarop wordt tot 

slot de antenne geplaatst. Het einde van 

de werken is gepland in maart 2015.

Gebundelde expertise
Betonmortel Grevelingen BV levert vanuit 

zijn centrale in Zierikzee het beton voor 

de radartoren. De centrale in Stellendam 

fungeert als back-up. In totaal gaat het 

om 1.500 m3 beton, samengesteld met 

cement van ENCI (CEM III/A 52,5 N en 

CEM III/B 42,5 N).

Folco Melissant: ‘Rijkswaterstaat heeft de 

eisen waaraan het beton en het cement 

moeten voldoen, vastgelegd in de Richt-

Dit voorjaar begon Besix Nederland in opdracht van Rijkswaterstaat 

met de bouw van de grootste radartoren van Europa op het voormalige 

werkeiland Neeltje Jans. De toren wordt volledig opgetrokken uit beton, 

geleverd door ENCI-klant Betonmortel Grevelingen BV.  

Bedrijfsleider Folco Melissant: ‘Het is de eerste keer dat we meewerken 

aan een dergelijk bijzonder project.’

‘Op betontechnologisch vlak konden we,
naast onze eigen vakkundige betontechnoloog, 

rekenen op de expertise van ENCI.’

lijnen Ontwerpen Kunstwerken (ROK). 

Zo is een minimaal slakgehalte van 50% 

voorgeschreven en zijn er eisen gesteld 

aan de elasticiteitsmodules waardoor er 

specifiek toeslagmateriaal moet worden 

gebruikt. Op betontechnologisch vlak 

konden we, naast onze eigen vakkundige 

betontechnoloog, rekenen op de exper-

tise van ENCI, dat de elasticiteitsmodules 

bepaald heeft.’

Slank en hoog
‘Hoewel de radartoren de grootste van 

Europa zal zijn, is het project op zich niet 

zo groot – wel erg specifiek’, aldus Folco 

Melissant. ‘De toren is slank en bijzon-

der hoog. Wij moeten ervoor zorgen dat 

ons beton binnen 24 uur een sterkte van 

15 MPa haalt, zodat de klimbekisting tijdig 

verplaatst kan worden. Zeker in de winter 

is dat een aandachtspunt: dan moeten we 

de betonmortel in de centrale op tempe-

ratuur brengen. Als alles goed gaat – en 

daar ga ik vanuit − dan kunnen we naar 

de radartoren op Neeltje Jans verwijzen 

als referentie voor andere gelijkaardige 

projecten. Een mooi vooruitzicht!’  

Foto: Folco Melissant, 
Betonmortel Grevelingen BV
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Wit, natuurlijk
Voor particuliere woning in Belgische Geel

Authentiek
Voor de schoon betonwerken ging de 

architect – na een eerdere positieve 

ervaring – in zee met Tim Voets Bouw-

onderneming. Samen klopten ze aan bij 

Inter-Beton Tessenderlo, voor advies over 

keuze en samenstelling van het witte ce-

mentbeton. Het werd ter plaatse gestort 

in bekisting op maat, een kolfje naar de 

hand van Tim Voets.

Tim Voets: ‘Inter-Beton Tessenderlo was 

het geen moeite te veel om ons het witte 

cementbeton (CEM I 42,5 N wit) als 

eerste van de dag te leveren. Daarvoor 

moesten ze hun centrale al om 5 uur  

’s ochtends reinigen en klaarmaken voor 

productie. Ook de betonmixers en de  

betonpomp kregen elke stortdag een 

extra reinigingsbeurt.’

Maatwerk
Voor dit complexe project maakte het 

team van Tim Voets de bekisting volledig 

op maat op de bouwlocatie. Bekistings-

firma Doka tekende vooraf een ruwe 

schets van de gevel en leverde de  

onderdelen.

Tim Voets: ‘Balken, gordingen, center- 

pennen en schroeven werden per vracht- 

wagen afgeleverd. Het voordeel: je kunt 

alle vormen ter plaatse maken, alle hoeken 

en kanten, hoogtes en trapvallen. Wij 

monteerden de kisten op de grond en 

zetten ze dan vast. Geen eenvoudige 

opgave met drie wanden van 7,5 meter 

hoog. Want houd alles dan maar eens op 

z’n plaats.’

Wit blijft wit
Complexiteit en maatwerk, dat was het 

devies bij het project – met als extra uit-

daging: bij de constructie van de bekisting 

rekening houden met de witte kleur van de 

betonmortel.

Tim Voets: ‘Tegen de achterzijde van 

de kist werd een lichtgrijze betonplex-

voorzetplaat geschroefd. Op die licht-

grijze plaat zie je echt elke onzuiverheid. 

We hebben de wand met ontkistingsolie 

geboend. Daarna viel er geen vuiltje meer 

Een opdrachtgever wil zijn nieuwbouwwoning in het Belgische Geel aan de buitenzijde wit laten bepleisteren. 

Architect Jan Vanweert van dhoore-vanweert architecten kan hem overtuigen om voor wit-cementbeton te 

kiezen. ‘Omdat het mooier en natuurlijker is dan bepleistering. Een gevel in wit schoon beton, die lééft echt.’

te bespeuren: een voorwaarde voor zuiver 

wit beton. Voor de wapening werkten we 

verder met Dramix 3D galvavezel, die niet 

kan roesten en het wit mooi wit houdt.’  

Een gevel in wit schoon 
beton, die lééft echt

‘Als architect waken wij over het 

esthetische aspect van de betonwerken. 

Onze richtlijnen waren dan ook: 

zorg voor een mooi kistnaden- en 

conusgatenpatroon (de rondjes in het 

beton waarin centerpennen de kisten 

met elkaar verbinden). En we vonden 

het belangrijk dat het beton ter plaatse 

gestort werd, om het ambachtelijke 

te benadrukken. Prefabbeton had 

nog nooit zo’n authentiek resultaat 

opgeleverd.’ 

  Architect Jan Vanweert    

’
‘

Foto’s: Tim Voets Bouwonderneming 



Nieuwe productielocatie wit cement in Gent
Nieuw gamma wit cement: wat verandert er voor u?
Eerder dit jaar nam CBR de voormalige Espabel-fabriek in Gent over: vanaf nu zal het bedrijf hier de 

productie van wit cement onderbrengen. Een nieuwe productielocatie (Gent II) betekent ook een aangepast 

gamma wit cement. Wat houdt dit precies in? En welke impact heeft dit op u als ENCI-klant? Bart vanden 

Boeynants, Directeur Verkoop van ENCI, geeft graag meer uitleg.

Wat verandert er in het gamma 
wit cement?
Bart vanden Boeynants: ‘Wij werken nu 

met geïmporteerde witte klinker om ons 

cement samen te stellen. Een nieuwe 

grondstof betekent altijd een nieuwe 

cementsamenstelling. Het belangrijkste 

is dat wij ons nieuwe gamma maximaal 

afstemmen op de kwaliteitseisen van de 

markt, op de parameters die voor onze 

klanten belangrijk zijn: de sterkte- 

ontwikkeling van het cement, de chemie, 

de kleur, … Dat geldt zowel voor het  

cement in bulk als het verpakte cement.’

Blijft de uitstekende kwaliteit van 
het witte cement gegarandeerd?
Bart vanden Boeynants: ‘Om het aange-

paste gamma te ontwikkelen, zetten wij 

onze uitgebreide technische kennis en 

jarenlange ervaring in. Op dit gebied ver-

andert er niets: wij blijven cement van een 

constante kwaliteit leveren, cement dus 
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‘Ons nieuwe gamma wit 
cement is maximaal afgestemd 
op de kwaliteitseisen van  
de markt.’

Bart vanden Boeynants, 
Directeur Verkoop ENCI

De groep
De inkomsten van de groep liepen in 2013 

op tot 13,9 miljard euro. Dit komt overeen 

met een organische groei van 3,4%. 

Wereldwijd bedroegen de operationele 

bedrijfsopbrengsten 1.607 miljoen euro, 

Stabiel in moeilijk  
economisch klimaat
Jaarresultaten HeidelbergCement Group

2013 was een speciaal jaar voor de HeidelbergCement Group. We 

vierden onze 140e verjaardag – en we behaalden onze beste resultaten 

sinds het begin van de crisis. In de Benelux laat de crisis in de 

bouwsector zich nog voelen.

een stijging van 5,2% − gecorrigeerd voor 

valuta- en consolidatie-effecten.

HeidelbergCement Benelux
De bouwmarkt in Nederland kende een 

daling van 4%. Die daling is een gevolg 
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Röntgendefractie voor het karakteriseren van de grondstoffen. Foto: CBR
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teruggebracht tot 1%  
Duurzamer samenwerken,  
duurzamer beton

Beton wordt al sinds de Romeinen toegepast, is makkelijk te 

produceren en gaat lang mee. Maar het veroorzaakt 5% van de CO2-

uitstoot wereldwijd. In Nederland konden we die uitstoot terugbrengen 

tot 1%. Hoe? Bij ENCI en Mebin werken we met CO2-armere cement-

soorten en passen we beton duurzaam toe. Maar het kan nog beter …

Van puin tot grondstof
Betonpuin van sloopwerkzaamheden 

bewerken en hergebruiken in nieuw-

bouw: het is de ideale manier om de 

kringloop te sluiten. Mebin paste het 

principe toe in het project ‘De Een-

hoorn’ in Amsterdam. Hieruit ontstond 

het duurzame Ecocrete®-beton. Ook 

bij de bouw van de Meppelerdiepsluis 

werd vrijgekomen betonpuin opge-

waardeerd tot grindvervanger voor 

nieuw beton.

Businessmodel
Om de cirkel echt rond te maken en 

oud beton efficiënt te verwerken tot 

nieuw beton, is een ander business-

model nodig – een model waarin het 

materiaal eigendom blijft van de keten. 

Een model waarin slopers, brekers, re-

cyclers, producenten en bouwers beter 

samenwerken om het recyclingproces 

te optimaliseren. Daarom stimuleren 

wij u als onze partner in de bouw-

keten om samen werk te maken van 

duurzaamheid. En ondersteunen wij u 

actief om te vergroenen.

GRONDSTOF

PROJECT

HERGEBRUIK

&PARTNERS
KLANTEN

Hoe maken we beton nog duurzamer?
- Door CO2-arme cementsoorten te gebruiken

- Door sloopmateriaal en grind te recyclen

- Door afvalstromen te reduceren

- Door de levensduur van beton te verlengen

- Door gebouwen slimmer te ontwerpen = gemakkelijker demonteren, herbestemmenvan de economische crisis en de nog 

voelbare effecten van de vastgoedcrisis 

– vooral in de constructie van individuele 

woningen. Ook de activiteiten in de infra-

structuursector stonden onder druk.

2014: vooruitzichten Benelux
Wij verwachten dat 2014 een redelijk 

stabiel beeld zal opleveren. Euroconstruct-

cijfers tonen een lichte groei van de 

woningbouwsector en de utiliteitsbouw. 

Voor infrastructuurprojecten voorziet men 

een lichte daling. De tendensen van het 

eerste kwartaal van 2014 bevestigen het 

verwachte beeld, waarbij de milde winter 

een positieve impact had op de vraag naar 

onze cementen.  

Zo ondersteunt ENCI u  
bij de omschakeling

• Uw ENCI-account manager 

maakt een afspraak met u om u 

monsters van de nieuwe cementen 

te bezorgen. U geeft aan hoeveel 

monsters u wilt.

• Een technisch voorlichter van ENCI 

begeleidt u betontechnisch bij het 

omschakelingsproces.

dat beantwoordt aan de hoge standaar-

den van de HeidelbergCement Group en 

van onze klanten.’

Hoe verloopt de overstap naar het 
nieuwe gamma voor de klant?
Bart vanden Boeynants: ‘Iedere omschake-

ling vraagt een aanpassing van onze klan-

ten, want zij moeten hun productieproces 

afstemmen op de nieuwe grondstof. Wij 

gaan onze klanten hierin technisch heel 

goed begeleiden en ondersteunen.’  



B
ed

ri
jf

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

Contactgegevens accountmanagers en technische voorlichters

FUNCTIE TELEFOON FUNCTIE TELEFOON

Verkoop Secretariaat 073 6401201 Harry Corporaal Technische voorlichter 06 29091260

Rob Aarts Accountmanager 06 29091338 Robert te Dorsthorst Technische voorlichter 06 29091270

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

Technische Voorlichting Binnendienst 073 6401220

Cementrum 
‘s-Hertogenbosch 

ENCI
Maastricht

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

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

Week 31 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 32
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

Week 33 Bouwvakantie 11 aug t/m 17 aug Open 06.00 h - 13.00 h 06.00 h - 21.00 h 07.00 h - 21.00 h

Week 34 Bouwvakantie 18 aug t/m 24 aug Open Open Open Open

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 h - 22.00 h 06.00 h - 22.00 h 06.00 - 18.00 h 06.00 h - 22.00 h 07.00 h - 23.00 h

Zaterdag en zondag Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Gewijzigde openingstijden

Overzicht openingstijden ENCI in 2014  
Afwijking in overleg

Afscheid van Frits Baljé

Tot ons grote verdriet moeten wij u meedelen dat onze collega 

Frits Baljé op dinsdag 13 mei 2014 is overleden. Frits was  

44 jaar oud. Hij werkte sinds 2002 als senior accountmanager 

op het hoofdkantoor van ENCI in ’s-Hertogenbosch. 

Wij zullen Frits missen en hem herinneren als een positieve, 

sociale en bevlogen collega. Hij laat een vrouw en twee jonge 

kinderen na. Wij wensen de familie, vrienden en collega’s van 

Frits veel sterkte toe.




