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ENCI bepaalde optimale mix van betonmengsel, temperatuurbeheersing en maximale uithardingsduur.

Het bepalen van de optimale mix van  

betonmengsel, temperatuurbeheersing  

en maximale uithardingsduur is zeer  

specialistisch rekenwerk. Bedrijfsleider 

Folco Melissant van Betoncentrale Greve-

lingen aarzelde dan ook geen moment om 

het laboratorium van ENCI in te schakelen.

‘Wij kregen van de opdrachtgever – een-

voudig gesteld – de vraag: ‘Wij willen dat 

u betonmortel levert voor acht fundaties. 

Om scheurvorming in nieuwe betonnen funderingsconstructies te voorkomen, 

is temperatuurbeheersing tijdens het uitharden van het betonmengsel van 

cruciaal belang. Op verzoek van Betoncentrale Grevelingen legde ENCI de 

berekeningen van opdrachtgever E-Connection (hoofdaannemer GMB Civiel) 

naast de door ENCI gemeten maximale temperatuurontwikkeling van het 

beoogde betonmengsel. Dit was in aanloop naar de fundering van Windpark 

Bouwdokken (Neeltje Jans). Het doel: op voorhand elk risico op schade uit-

sluiten. De maximale temperatuurontwikkeling van het mengsel is door ENCI 

bepaald volgens de zogeheten adiabatische methode.

A C A D E M Y foto: ENCI

Volgens onze bereke-

ningen zou een bepaald 

betonmengsel daarvoor 

toereikend moeten zijn. 

Kunt u dat garanderen?’ 

Dat konden we niet. Of, 

beter gezegd: dat wílden 

we niet zonder dat een derde partij die 

berekeningen zou toetsen. ENCI is één 

van de weinige leveranciers die er de 

kennis en ervaring voor in huis heeft. 

Uiteindelijk zijn we in samenspraak met 

ENCI en de opdrachtgever gekomen 

tot een aangepaste mix van cement en 

vliegas. Hiermee konden we garanderen 

dat binnen de gestelde uithardingstijd 

Betoncentrale Grevelingen legt fundering voor windmolenpark

ENCI B.V.
Pettelaarpark 30

5216 PD ‘s-Hertogenbosch
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Goed rekenwerk 
voorkomt scheurvorming
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Vervolg op pagina 2.
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A C A D E M Y

Vervolg van pagina 1.

DE ADIABATISCHE TEMPER ATUURONT WIKKELING

Als gevolg van de warmte die vrijkomt bij de chemische reactie van cement en water – een exotherme reactie – neemt de temperatuur van 

beton toe. Aan deze temperatuur zit een maximum. Om deze maximale temperatuurontwikkeling van een betonsamenstelling te bepalen 

laten wij een kubusproefstuk van verse betonspecie verharden in een waterbad. De watertemperatuur van het bad volgt de temperatuur 

van het beton. Hierdoor ontstaat een omgeving, de adiabatische omgeving, waarbinnen het beton geen warmte kan opnemen of afstaan 

aan zijn omgeving. Het resultaat is dat alle warmte die ontstaat bij de reactie van het cement opgeslagen wordt in het beton met een 

maximale temperatuurontwikkeling tot gevolg. Deze temperatuurontwikkeling wordt binnen een adiabatische proef in de tijd gemeten en 

geregistreerd en heet ‘de adiabatische temperatuurontwikkeling’.

De snelheid en het maximum van de temperatuurontwikkeling worden in modelleringssoftware 

gebruikt om de temperatuurontwikkeling in een betonconstructie te voorspellen.

Meetopstelling adiabatische  

temperatuurontwikkeling

< Voorbeeld van een  

adiabatische 
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het beton aan alle eisen zou blijven voldoen 

en scheurvorming beheersbaar zou blijven. 

De fundering is inmiddels voltooid en het 

resultaat is naar ieders tevredenheid.’

Wat maakt het uniek?
Het was de eerste keer dat Betoncentrale 

Grevelingen met een dergelijk ingewikkeld 

rekenvraagstuk te maken kreeg. Maar zeker 

niet de laatste.

Folco Melissant: ‘Intussen zijn we ook in 

opdracht van GMB-Civiel op het Windpark 

Krammer – op de Philipsdam, de verbinding 

tussen Schouwen-Duiveland en Tholen – bij 

een nieuw funderingsproject betrokken. 

Hier maken we gebruik van de opgedane 

kennis op Bouwdokken. Maar standaard 

wordt het nooit. Elk project kent unieke 

factoren in de toepassing van beton en de 

looptijd van het werk. De eisen die met 

‘Wij wilden dat ENCI de berekeningen voor het betonmengsel  
zou toetsen. Als een van de weinige leveranciers hebben zij  

er de kennis en ervaring voor in huis.’
Folco Melissant, Betoncentrale Grevelingen

betrekking tot temperatuurbeheersing 

tijdens de uitharding aan betonmengsels 

worden gesteld zijn bij massabeton vaak 

wel gelijk. Juist de keuze en de hoe-

veelheid van cementsoort en vulstoffen 

bepalen de temperatuurontwikkeling. We 

zullen dus best nog weleens met vragen 

bij ENCI aankloppen.’  

Windpark Bouwdokken 

(Neeltje Jans) krijgt vorm. 

Om scheurvorming te 

voorkomen, liet Betoncentrale 

Grevelingen de maximale 

temperatuurontwikkeling van het 

betonmengsel bepalen door ENCI.
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Vraag: wat hebben beton, metselwerk, voegwerk en dekvloeren met elkaar gemeen? Antwoord: grondstoffen. Als  

iemand aan een van deze cementtoepassingen begint, zal hij altijd antwoord willen hebben op dezelfde vragen: wat is de 

juiste mengverhouding en hoeveel kilo heb ik van alles nodig? Om antwoord te geven op deze vragen, ontwikkelde ENCI 

een online rekenhulp. ‘Handig voor particulieren, aannemers, bouwmaterialenhandelaars en alle anderen in de sector’, 

vindt Yves Mataigne, Marketing Manager.

M A R K T

‘Beton en mortel zijn geen moeilijke 

producten. Dat is althans de perceptie’, 

steekt Yves Mataigne van wal. ‘Dat klopt, 

als je maar aan de slag gaat met de juiste 

kennis, en daar wringt weleens de schoen. 

‘Omdat eindgebruikers ons vaak om hulp 

vragen over die mengverhoudingen en 

hoeveelheden, hebben we een rekenhulp 

ontwikkeld. Daarin onderscheiden we vier 

verschillende toepassingen.’

Ontbrekend stuk
De rekenhulp is niet uniek in de markt, 

beseft Yves Mataigne. Sommige doe-het-

Betere informatie, betere perceptie
Nieuw: online rekentool voor   
ver schillende toepassingen van cement

Sinds eind maart staat de rekentool online. 

Neem gerust en kijkje op  

www.enci.nl > Producten > Verpakt

Sinds eind maart staat de rekentool online. 

Neem gerust en kijkje op  

www.enci.nl > Producten > Verpakt

zelfzaken, bouwmarkten en leveranciers 

bieden ook een dergelijke tool aan. Maar 

ENCI doet het niet alleen voor de doe-

het-zelver, maar voor heel de sector. Yves 

Mataigne: ‘Alle cementtoepassingen die 

je ziet in het straatbeeld werken mee aan 

de beeldvorming over de bouwsector. 

Slecht uitgevoerde werken zijn negatieve 

referenties die schade toebrengen aan het 

imago van de bouwsector. Denk maar aan 

metsel- of voegwerk dat afbrokkelt. Zulke 

negatieve beelden willen we graag helpen 

vermijden. Hoe? Door voldoende informatie 

beschikbaar te stellen. Deze rekenhulp is 

voor ons dan ook een ontbrekend stukje in 

onze communicatie naar de markt.’

Yves Mataigne beschouwt de rekenhulp 

als een taak voor ENCI – met als doel: een 

betere perceptie van het eindproduct waar 

we allemaal voor staan. ‘We zijn erbij gebaat 

dat cement-betontoepassingen geassocieerd 

worden met kwalitatieve, duurzame en 

degelijke oplossingen.’

Hoe werkt 
de rekentool?

1.  Selecteer de toepassing waarvoor je het cement nodig hebt: betonwerk, metselwerk, voegwerk of dekvloeren.

2.  Geef de afmetingen van het project op: zo weet je om hoeveel kubieke meter het gaat.

3.  Daarna krijg je je ‘boodschappenlijstje’: hoeveel zakken zand, grind en cement heb je nodig?
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In 2021 is het zover: dan kun je kuieren door het langste park van 

Amsterdam. Dat park, tweemaal zo groot als het Vondelpark, komt bovenop 

het dak van de langste landtunnel van Nederland. De Gaasperdammertunnel 

maakt deel uit van de weguitbreiding van de A9 tussen Holendrecht en 

Diemen. Het bouwconsortium IXAS bouwt de tunnel. IXAS-partner Heijmans, 

gespecialiseerd in bouw en infrastructuur, levert 260.000 m3 beton voor de 

Gaasperdammertunnel. ‘Een groot werk, waarbij we kunnen rekenen op 

samenwerking met ENCI en Mebin’, zegt Johan Driesen, Hoofdtechnoloog 

Heijmans Wegspecialismen.

PROJECT

Langste landtunnel van  
Nederland in de maak
ENCI levert 90.000 ton cement

Drempels overwinnen
Mebin neemt een deel van de betonlevering 

voor haar rekening. ENCI is leverancier 

van alle cementen voor dit project en doet 

meer dan dat. Johan Driesen verduidelijkt: 

‘Vandaag de dag kiezen we een leverancier 

niet alleen op basis van de prijs. Voor IXAS 

spelen onder meer technisch advies en oog 

voor veiligheid ook mee.’

Al tijdens het vooronderzoek kwam de 

technische expertise van ENCI aan bod. 

Het ENCI-betonlab in Rotterdam deed 

referentieonderzoeken om aan te tonen 

dat de benodigde mengselsamenstellingen 

aan de eisen van brandwerendheid voor de 

tunnel voldeden. Johan Driesen: ‘Er werd 

een maximale druksterkte van 45 N/mm2 

opgelegd. Het grootste deel van het beton 

dat we voor de tunnel produceren, heeft 

dan ook een sterkteklasse van C28/35. 

Daarnaast maakte Mebin ook mengsels 

met strengere brandwerendheidseisen. Die 



ANS WER S  |  nr 38  |  april 2017 55

kanten onder de centrale beginnen te laden. 

Is een mixer klaar, dan kun je zo doorgaan 

met de andere. Just in time levering is een 

absolute vereiste die ENCI tot nog toe 

waargemaakt heeft. Het meeste cement 

komt van ENCI IJmuiden, wat gelukkig niet 

zo ver is. Omdat we op een locatie van − bij 

wijze van spreken − een postzegel groot 

werken, moeten alle logistieke bewegingen 

perfect op elkaar afgestemd worden. 

Goede afspraken maken en elke dag open 

communiceren met ENCI is essentieel.’

Veiligheid voor alles
Bij het project IXAS staat veiligheid hoog 

in het vaandel. In dit project nog meer dan 

anders: het fungeert als pilootproject om de 

veiligheid nog scherper te stellen. Aannemer 

en leveranciers moeten heel strikte 

veiligheidsinstructies in acht nemen.

Johan Driesen: ‘Elke vrachtwagen heeft 

verplicht een zwaailicht. Alle betrokkenen 

bekijken vooraf een veiligheidsfilmpje en 

dragen een reflecterende jas én broek, 

veiligheidsschoenen en een helm. Door de 

slagbomen kun je zonder pas de bouwplaats 

niet betreden. Dit is maar een greep uit de 

maatregelen die wij nemen. ENCI is ons 

hierin gevolgd en stelt zich op alle vlakken 

als een goede partner op.’   

PROJECTDETAILS

• Het Bouwconsortium IXAS bestaat uit: Heijmans, Ballast Nedam, Fluor en  

3i Infrastructure

• Looptijd van het project ‘Weguitbreiding A9 Gaasperdammerweg’: 2015-2021

• De uitbreiding omvat de aanleg van een tunnel, de uitbreiding van knooppunt 

Holendrecht, de vernieuwing en verbreding van de Brug over de Gaasp en de 

vernieuwing of uitbreiding van 15 kunstwerken

• Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

• De betonproductie voor de tunnel loopt van juni 2016 tot en met het derde  

kwartaal van 2017

• Lengte: de Gaasperdammertunnel zal 3 kilometer lang zijn

Foto’s:  Heijmans

‘Vandaag de dag kiezen we een leverancier niet alleen op  
basis van de prijs. Voor IXAS spelen onder meer technisch 

advies en oog voor veiligheid ook mee.’
Johan Driesen, Heijmans

‘speciale’ mengsels, zo’n 10.000 m3, kunnen 

een hogere sterkte hebben − tot sterkteklasse 

C35/45.’

Just in time, absoluut vereist
Om het productieritme aan te kunnen en 

de aanrijroutes zo kort mogelijk te houden, 

werkt IXAS met een mobiele betoncentrale 

(MOB 160) op locatie. De aannemer beschikt 

ter plaatse ook over drie silo’s, met elk een 

capaciteit van 80 ton. De MOB 160 kan  

tot 160 m3 beton per uur produceren.

Johan Driesen: ‘Het biedt heel wat 

mogelijkheden en dat moet wel: soms  

moet je 5.000 tot 6.000 m3 beton per  

week leveren. De aanvoer van cement  

– we hebben zo’n 1.750 ton nodig voor 

5.000 m3 beton − op de juiste tijden is dan 

heel belangrijk. We beginnen om 7 uur  

’s ochtends met de productie van het beton 

en willen niet zonder cement vallen. Je moet 

bovendien met de betonmixers van twee 

10.000 stuks  

heipalen 

10.000 ton  

damwand 

47.000 ton  

wapening 

15.000 m2 

prefab liggers 

235.000 m3 

beton 

185.000 m3 

ontgraven veen 

550.000 m3 

ontgraven grond 

1.470.000 m3 

ontgraven zand 
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P R O D U C T 

In de Haagse binnenstad heeft Dura Vermeer Beton- en Waterbouw onder het 

Tournooiveld de Parkeergarage Museumkwartier gerealiseerd. Deze parkeer-

garage heeft plek voor 320 auto’s, verdeeld over drie lagen. Ze is volledig in 

beton uitgevoerd.

Met CoolCem® naar minder scheuren
Betonsamenstelling met het nieuw CoolCem® bewijst 
waarde voor parkeergarage Museumkwartier

Beton scheurt, dat is algemeen bekend. 

Een scheur ontstaat wanneer er zich 

in het beton spanningen opbouwen 

(veelal trekspanningen) die niet door 

het beton kunnen worden opgevangen. 

Scheurvorming heeft veelal geen 

invloed op de functionaliteit van de 

betonnen constructie. Maar daar bestaan 

uitzonderingen op, bijvoorbeeld bij 

constructies die vloeistofdicht moeten zijn 

zoals tunnels, reservoirs of – in dit geval – 

een ondergrondse parkeergarage.

Van theorie naar praktijk
Hoe houd je zo’n ondergrondse parkeer-

garage scheurvrij? Er zijn klassieke 

maatregelen die kunnen worden genomen 

om het risico op scheurvorming en het 

ontstaan van spanningen in het beton te  

beperken. Deze zijn terug te vinden in 

de uitvoering zoals de stortwijze of de 

nabehandeling, maar ook in de opbouw 

van de betonsamenstelling. BAS, ENCI & 

Mebin (HeidelbergCement Group) en Dura 

Vermeer hebben samen een studie gemaakt 

om deze wetenschap over te zetten naar de 

praktijk.

Maatregelen in de uitvoering
Het risico op scheurvorming bij een wand 

is afhankelijk van de lengte van de moot 

die wordt gestort. Op de plek van het 

hechtvlak vloer-wand is de verhindering 

altijd maximaal. Volgen we de wand 

omhoog, dan zal de verhindering afnemen 

en daarmee ook de spanning. De snelheid 

waarmee deze spanning afneemt, is 

afhankelijk van de dimensies van de wand. 

Bij een rechthoekige wand van 10x100m 

(lengte/hoogte = 10) is deze hoog; hoe 

meer vierkant de wand, des te sneller de 

spanning afneemt over de hoogte.

Bij dit project is ervoor gekozen om de 

wanden van ca. 10m hoog in maximale 

mootlengtes van ca. 33m te storten. 

Hierdoor is de L/H ca. 3, waardoor de 

spanningen lager uitvallen. Hierdoor wordt 

het risico op scheurvorming beperkt.

Maatregelen in de 
betontechnologie: achtergrond
Door de reactie van het cement met water 

ontstaat er warmte in het beton. Door 

dit opwarmen neemt de temperatuur 

in het beton toe en zal het beton 

Figuur 1. Schematische relatie tussen warmte-, sterkte- en spanningsontwikkeling.

TREKSPANNING

TREKSTERKTE

Op dit moment scheurt beton

TEMPERATUUR

TIJD

Foto:  ENCI
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uitzetten; later, bij het afkoelen, zal het 

weer krimpen. Als het krimpen van het 

beton wordt verhinderd, dan ontstaan er 

trekspanningen. En als deze trekspanningen 

groter zijn dan de op dat moment aan-

wezige treksterkte, dan zal het beton 

scheuren [figuur 1].

Deze krimp als gevolg van temperatuur 

heet thermische krimp. Ze staat in relatie 

tot de hoeveelheid temperatuur die in het 

beton kan ontstaan in combinatie met de 

thermische uitzettingscoëfficiënt van het 

beton. Hoeveel (trek)spanning er ontstaat 

als gevolg van de thermische krimp wordt 

beïnvloed door de elasticiteit van het 

beton, de E-modulus. De hoeveelheid 

(trek)spanning die ontstaat, kan worden 

beperkt door de betonsamenstelling te 

ontwerpen op een lagere E-modulus, een 

lagere uitzettingscoëfficiënt en een lagere 

temperatuurontwikkeling.

Maatregelen in de 
betontechnologie: 
betonsamenstelling in de praktijk
Door kalksteen als toeslagmateriaal toe te 

passen, werden een lagere E-modulus en 

een lagere uitzettingscoëfficiënt gerealiseerd 

binnen de betonsamenstellingen voor de  

parkeergarage. Om de temperatuur-

ontwikkeling binnen dit project 

beheersbaar te houden is voor het eerst 

gebruikgemaakt van CoolCem® van ENCI. 

CoolCem® (CEM III/B 42.5 L LH SR) is 

een speciaal voor massabeton ontwikkeld 

cement. CoolCem® combineert de 

bekende eigenschappen van een 

CEM III/B 42.5 cement met een nog 

lagere warmteontwikkeling. Hierdoor is 

de warmteontwikkeling binnen dit project 

ruim 10% lager dan bij vergelijkbare 

betonsamenstellingen.

Het eindresultaat:  
spanningsberekeningen
Op basis van het uitgebreide 

vooronderzoek heeft BAS een 

spanningsanalyse gemaakt. Daarbij werd 

gekeken naar de spanningen die de 

eerste zeven dagen in jong beton kunnen 

ontstaan. Er zijn verschillende doorsnedes 

onderzocht. De meest kritische doorsnedes 

zijn de constructievloer op onderwaterbeton 

en de wand op de constructievloer. 

Uit de berekeningen volgt dat de 

combinatie van maatregelen ertoe leidt 

dat het risico op scheuren laag tot matig 

is. Hieruit volgt dan weer dat er in deze 

fase geen krimpwapening nodig is om 

krimpscheuren te beperken.

Het eindresultaat: in de praktijk
Door CoolCem® toe te passen is een 

belangrijke invloedsfactor verlaagd: de 

temperatuurontwikkeling van het beton. 

Dit heeft het risico op scheurvorming 

nadrukkelijk verminderd. Er zijn in de 

praktijk geen scheuren vastgesteld in de 

eerste zeven dagen na het storten. De 

spanningsberekeningen hebben dus een 

juiste indicatie gegeven op het risico van 

scheurvorming.  

KLASSIEKE MAATREGELEN OM SCHEURVORMING DOOR VERHINDERDE VERVORMING TE BEPERKEN

van de 

hydratatiewarmte 

door verlaging 

van het 

cementgehalte

van de 

hydratatiewarmte 

door verlaging 

van het 

klinkergehalte

van de 

E-modulus van  

het beton

van de lineaire 

uitzettings-

coëfficiënt van  

het beton

van de treksterkte 

van het beton

van de 

verhinderings-

factor door 

aanpassing van 

de stortfasering

1
Verlaging

2
Verlaging

3
Verlaging

4
Verlaging

5
Verhoging

6
Verlaging

Gebaseerd op: Newman, Advanced concrete Technology - volume 4 Processes, 2003

Foto:  ENCI
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 Hoofdkantoor 
‘s-Hertogenbosch

ENCI
Maastricht bulk

ENCI
Maastricht verpakt

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

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

Zaterdag en zondag Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Gewijzigde openingstijden

Pasen, 17 april Koningsdag, 27 april Hemelvaart, 25-26 mei Pinksteren, 5 juni Al onze vestigingen zijn gesloten

Overzicht openingstijden ENCI in 2017 
Openingsuren 

DAVY  
VAN LIENDEN

Accountmanager
06 29091211

CARLO 
NEVE
Technische 
voorlichter 
binnendienst
073 6401220

GERT 
HENDRIKS

Accountmanager
06 20430027

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

Vragen, opmerkingen, suggesties? 
Mail de redactie marketing@enci.nl

ENCI VERKOOP

Pettelaarpark 30  | 5216 PD ’s-Hertogenbosch

Postbus 3233 | 5203 DE ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-6401180
E-mail: verkoop@enci.nl

ORDERONTVANGST EN TRANSPORTPLANNING

Tel. 073-2066060 | Fax 0251-268558 
E-mail: bestellingen@enci.nl

B E D R I J F

De één begint op zijn 50ste al steunend en kreunend naar zijn pensioen uit te 

kijken, de ander moet niet aan de geraniums dénken. Richard Brouwer  

(‘De Snor’, voor velen) behoort overduidelijk tot de tweede categorie. On-

langs vierde de 62-jarige cementexpert zijn 40-jarig jubileum bij ENCI. Het 

liefst zou hij de klok tegenhouden. ‘Ik geniet van mijn werk. Elke dag weer!’

‘Ik krijg er nooit genoeg van’
Richard ‘De Snor’ Brouwer denkt  
na 40 jaar ENCI nog niet aan pensioen

Richard Brouwer is een buitendienstbeest. 

Altijd onderweg om de cementen van  

ENCI aan de man te brengen. En dat al ruim 

26 van zijn 40 ENCI-jaren lang. ‘Iedereen 

kent me’, lacht de jubilaris. ‘Cement hebben? 

Richard bellen! Zo simpel is het vaak. Dat zie 

ik niet alleen als mijn verdienste, hoor. Het is 

wel zo prettig om voor een bedrijf te werken 

dat voor elke uitdaging een oplossing in 

cement in huis heeft. Dat maakt mijn werk 

een stuk gemakkelijker.’

Wat Richard betreft kunnen de uitdagingen 

vanuit de markt niet groot genoeg zijn. Met 

al die kennis en techniek van ENCI achter 

de hand, durft hij voluit in de dromen van 

opdrachtgevers mee te gaan. ‘Een prachtig 

hoogtepunt is wat mij betreft de realisering 

van de vrije voorbouw brug bij Arnhem, 

de laatste in de rij. Als je ziet hoe zo’n brug 

vanaf twee oevers tegelijk gestalte krijgt 

in “jouw” cement, dan doet dat wel iets 

met je. Ik kan echt genieten van wat er 

met cement allemaal kan worden gemaakt 

– vooral de fraaie accenten die je met wit 

cement kunt bereiken. Maar ook bijzondere 

bouwwerken zoals Radio Kootwijk, daar 

ben ik helemaal weg van. Hoe hebben 

ze dat ooit zo kunnen ontwerpen! Ik 

vergelijk dat weleens met mijn andere 

grote passie: auto’s. Als je met mij over 

achterwielaangedreven Citroëns begint, 

dan zitten we hier nog wel even … (lacht)’

Dat doen we maar niet. Richard moet 

tenslotte ook weer de weg op om de 

cementen van ENCI verder aan de man te 

brengen. Grote projecten, kleine projecten 

– het liefst unieke projecten. Richard 

Brouwer groeide van bouwkundig tekenaar 

in de jaren ’70 uit tot een zeer bevlogen 

buitendienstman anno nu. ENCI en Richard 

kunnen trots op elkaar zijn.  


