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Het MVO Netwerk Beton wil de CO2-uitstoot van de Nederlandse betonketen tegen 2020 verminderen met 

30%. Dit kan onder meer door te kijken naar veranderingen in de betonsamenstelling. In dit kader werd een 

project geïnitieerd met het ter plaatse verwerken van geopolymeerbeton. Samen met bouwbedrijf Van Hattum  

en Blankevoort namen ENCI en haar zustermaatschappij Mebin hierin het voortouw. Een primeur in Nederland.

60 tot 70% kleinere CO2-afdruk
Bij beton met portlandklinker, dat nog 

vaak toegepast wordt, komt relatief veel 

CO2 vrij. Geopolymeerbeton heeft een 

CO2-afdruk die 60 tot 70% lager ligt dan 

bij een CEM I. Meer dan de moeite waard 

dus om deze betonsoort te onderzoeken 

en een proefstort te organiseren. 

Voorbereidende research en ontwikkeling 

voor de proefopstelling gebeurde in de 

laboratoriums van HeidelbergCement in 

Duitsland en Nederland.

Complexe uitdaging
De prefabindustrie deed op beperkte 

schaal al ervaring op met het maken 

van rioolbuizen en verhardingsplaten 

van geopolymeerbeton. De grote 

uitdaging voor ENCI, Mebin en Van 

De resultaten van het proefstort in Amsterdam worden op termijn in een breder verband bekendgemaakt.

Eerste proefstort met CO2-arm geopolymeerbeton  
Naar 60 tot 70% minder CO2

Hattum en Blankevoort bestond erin om 

geopolymeerbetonspecie te produceren in 

een betoncentrale, die specie te vervoeren 

met een truckmixer en vervolgens te 

verwerken op de bouwplaats. Een 

complexe zaak omdat de verwerkingstijd 

niet gestuurd kan worden met traditionele 

betonhulpstoffen.

Uitvoerig getest
Hoe reageert geopolymeerbeton op allerlei 

weersinvloeden? Op de bouwplaats in 

Amsterdam werden L-vormige elementen 

gestort, verdicht en afgewerkt om dit te 

testen. Die elementen worden continu 

visueel geïnspecteerd. Daarnaast werden 

tientallen proefstukken onderzocht op 

de meest uiteenlopende mechanische en 

duurzaamheidsaspecten. De resultaten van 

die proeven? Die worden op termijn in een 

breder verband bekendgemaakt.

Wat is geopolymeerbeton?
Geopolymeren zijn een verzamelnaam 

voor alkali-geactiveerde 

aluminiumsilicaten. Ze werken als 

anorganisch bindmiddel op basis 

van grondstoffen die zowel silicium 

als aluminium bevatten die worden 

geactiveerd met of waterglas en/of 

natriumhydroxide. Wanneer geopolymeren 

toegepast worden in beton, krijg je een 

volledig andere verhardingsreactie dan bij 

de hydratatie van cement met water. In dat 

geval is er sprake van polymerisatie: een 

aluminiumsilicaatnetwerk wordt gevormd 

en water speelt in de reactie geen rol.
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Wie in het nieuwbouwproject 

Zuidzicht in Hasselt zijn terras betreedt, 

waant zich op het dek van een luxe 

cruiseschip. Voor het ontwerp kregen 

architecten Buro II en ARCHI + I dan 

ook de opdracht om een link te leggen 

tussen de architectuur en het water, 

de kanaalkom ten noorden van de 

Hasseltse stadskern.

 www.b2ai.com
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Op het dek van een luxe cruiseschip
Wit architectonisch beton voor Zuidzicht Hasselt
Hoe krijg je in een nieuwbouw appartement een sterke link tussen wonen, stad en de haven van Hasselt? 

Dit werd in het nieuwbouwproject Zuidzicht te Hasselt onder andere verkregen door het toepassen van grote 

opvallende terrassen te voorzien met afgeronde gevelelementen uit gepolijst wit architectonisch beton. Heel 

ruime terrassen zijn trouwens meer en meer een trend in woonprojecten. Wit architectonisch beton past 

perfect in dit plaatje.

Decomo, producent van architectonisch 

prefabbeton, maakte de witte gepolijste 

frontpanelen voor de terrassen op basis van 

wit cement van CBR. Kristof Soenen, Sales 

Manager België bij Decomo, blikt terug op 

het project en kijkt vooruit naar de nieuwste 

ontwikkelingen.

Wat waren de grootse  
uitdagingen voor Decomo?
Kristof Soenen: ‘Eerst en vooral de kleur. 

Om tot een strak wit te komen, gebruik-

ten we voor de betonsamenstelling louter 

witte basisgrondstoffen: het kleurvaste 

witte cement van CBR en witte granula-

ten. Daarnaast zijn alle hoeken van het 

gebouw afgerond, wat een uiterst hoge 

graad van nauwkeurigheid vereiste tijdens 

de productie en de afwerking van de 

gevelelementen. Op basis van het archi-

tectuurplan concipieerden we alles in een 

3D-omgeving om de aansluitingen tussen 

de verschillende elementen beter in kaart 

te brengen. Vanuit het 3D-model werden 

vervolgens de productietekeningen gege-

nereerd.’

Grote terrassen in residentiële 
projecten lijken meer en meer de 
trend. Wat betekent dit voor de 
markt van architectonisch beton?
Kristof Soenen: ‘In dit geval kozen archi-

tect en opdrachtgever voor ruime terras-
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De gevelelementen worden eerst  

geconcipieerd in 3D.



Technische fiche

Opdrachtgever: Kolmont 

Woonprojecten

Architecten: Buro II & ARCHI + I

Algemeen aannemer: Cordeel

Studiebureau: StuBeCo

Terrassen: min. diepte 2 m;  

 max. oppervlakte 207 m2

Prefabrikant Decomo verwerkte 198 m3 

wit architectonisch beton voor 2.185 m2 

gepolijst oppervlak

Buro II & ARCHI + | 
© Marc Sourbron

© Buro II & ARCHI + |

sen om de connectie met het water en het 

zicht op de skyline van Hasselt te bena-

drukken. Maar, inderdaad, we stellen vast 

dat het terras almaar meer een extra leef-

ruimte wordt. Hierbij worden de grenzen 

van het constructief haalbare opgezocht. 

Dat is niet alleen een uitdaging voor ons 

als fabrikant van architectonisch prefab-

beton, maar ook voor het studiebureau en 

de aannemer.’

Wat maakte deze toepassing zo 
bijzonder?
Kristof Soenen: ‘In dit geval staan de ter-

rassen geschrankt boven elkaar. Daardoor 

moest uitvoerder Cordeel, uit Hoeselt, 

de architectonische gevelelementen eerst 

monteren en er vervolgens de volledige 

terrasvloer tegenaan storten. De gevel-

elementen fungeerden zo als verloren 

bekisting voor de terrasvloer. In de nieuwe 

trend van grote terrassen is er zeker een 

belangrijke rol weggelegd voor architec-

tonisch prefabbeton op maat: het geeft 

de architect de vrijheid om volumes en 

vormen te ontwerpen zoals hij dat wenst.’

Wat is de toegevoegde waarde 
van wit-cementbeton in deze 
toepassing?
Kristof Soenen: ‘Wit architectonisch beton 

biedt esthetisch heel wat mogelijkheden. 

Gepolijst beton is hierbij het duurzaamste 

en meest onderhoudsvriendelijke mate-

riaal. Door zijn gladde oppervlak houdt 

het minder snel vervuiling vast en blijft 

het lang mooi. Dit maakt het ideaal als 

gevelmateriaal.’ 

‘Architectonisch prefabbeton op maat geeft de architect de 
vrijheid om volumes en vormen te ontwerpen zoals hij dat wenst.’

Kristof Soenen, Sales Manager

Bouwen begint met …  
de nieuwe website van ENCI
Alles weten over ENCI? Over ons brede assortiment kwaliteitsvolle cementen  

en de manier waarop we u kunnen ondersteunen? Surf dan eens naar onze  

gloednieuwe website www.enci.nl. Die is nu nog intuïtiever, informatiever en  

gebruiksvriendelijker:

• gemakkelijk te raadplegen op smartphone en tablet

• uitgebreide achtergrondinformatie: productspecificaties,  

prestatieverklaringen (DOP’s), referenties, …

• wat kan ENCI voor u betekenen: op technisch vlak,  

op het gebied van eco-responsibility, …

• lees Answers nu ook digitaal

 Dé referentie voor bouwen met cement, dat is www.enci.nl. Zeker even checken dus!  

 ‘Alles begon bij de analyse van de informatiebehoefte van de bezoekers van onze website.  
Met deze nieuwe site hopen we te kunnen inspelen op de steeds grotere behoefte aan informatie. 

Mooi meegenomen is het feit dat deze nieuwe site er ook nog eens goed uitziet!’
 Yves Mataigne, Product Manager Cement
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Altijd interessant
Dat het altijd de moeite loont om deel te 

nemen aan een klantenstudiemiddag van 

ENCI, bewijst de meest recente editie van 

7 oktober 2014. Wij zoomden toen in op 

schademechanismen en hoe beton daar-

tegen beschermd kan worden. Zo werd 

de sulfaatbestandheid van verschillende 

cementsoorten vergeleken en legden we 

uit wat alkali-silicareactie precies is. Na 

de pauze kwamen corrosiebestandheid, 

kathodische bescherming en zuuraantas-

ting aan bod.

De presentaties (nog eens)  
bekijken?
U vindt ze in de downloadsectie van onze 

Clients Corner op www.enci.nl. Nog geen 

account voor onze site? Vraag er één aan 

of log in met gebruikersnaam en wacht-

woord ‘gast’. 

Betontechnologen moeten regelmatig bijscholing volgen om hun kennisniveau op peil te houden. Goed 

nieuws: elke studiemiddag van ENCI telt voortaan mee voor drie nascholingsuren. Dat hebben wij 

afgesproken met Kiwa BMC. Om te bewijzen dat de betontechnologen daadwerkelijk aanwezig zijn op 

onze studiemiddagen bezorgen wij Kiwa BMC een presentielijst. Elke deelnemer krijgt daarvan een kopie.

ENCI wil u graag helpen 

efficiënter om te gaan met 

inkomende facturen. Daarom 

bieden we u vanaf nu 

elektronische facturering in pdf-

vorm aan. Zo bespaart u tijd, 

vermindert de administratieve 

last en doet u iets goeds voor het 

milieu.
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Voortaan goed voor drie  

nascholingsuren: de studiemiddagen 

van ENCI.

Nieuw vanaf januari 2015 
Elektronisch factureren bij ENCI

Nu ook voor punten!
ENCI klantenstudiemiddagen houden kennis op peil

Hoe gaat elektronisch factureren in zijn werk?
• U registreert zich op onze website www.enci.nl.

• Wij verwerken uw aanvraag.

• Daarna krijgt u uw facturen per e-mail in een pdf-bestand toegestuurd.

• Extra pluspunt: ENCI biedt u een elektronisch archief aan. Daar kunt u uw facturen 

op elk moment raadplegen. Vanzelfsprekend doet u dit in een beveiligde omgeving 

en heeft u een persoonlijke login. U hebt dus geen papieren archief meer nodig!

Nog vragen? Neem dan zeker contact op met de Verkoop Binnendienst  

via 073 640 1180 of verkoop@enci.nl.



10.000ste onderzoek in ENCI/CBR-labs
Meer dan 65 jaar ervaring in cement- en  
betononderzoek ten dienste van de klanten

24 oktober 2014. In onze onderzoeklabs komt een vraag van een 

potentiële klant binnen: of wij kleurplaatjes kunnen maken op basis 

van zelfverdichtend beton? Elke onderzoeksaanvraag is natuurlijk 

bijzonder, maar deze is toch wel heel speciaal: het is de 10.000ste 

vraag voor onze laboratoria in Maastricht (cement) en Rotterdam 

(beton). En dus starten onze technisch voorlichters voor de 10.000ste 

keer een onderzoek op om een project te ondersteunen.

Van 1948 tot nu
Ons onderzoeksverhaal gaat terug tot 

1948: de Researchafdeling in Maastricht 

gaat van start met het aanmaken van de 

onderzoeksprojecten en de daaraan ge-

koppelde nummering. Door de jaren heen 

veranderden de onderzoeksafdelingen van 

naam, maar ze bleven de in 1948 opgezet-

te nummering voortzetten. Zo weten we 

dat we nu nummer 10.000 bereikt hebben.

Putten uit ervaring
De voorbije jaren is het aantal aanvragen 

voor onderzoek sterk toegenomen. Yves 

Mataigne, Product Manager Cement bij 

HeidelbergCement Benelux: ‘Klanten 

kunnen heden ten dage terugvallen op de 

rijke geschiedenis van onze labo’s. Wan-
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‘Met cement- en betononderzoek in twee eigen labo’s  
wil ENCI/CBR meewerken aan bruikbare verbeteringen,  

die klanten meteen in projecten kunnen toepassen.’
 Yves Mataigne, Product Manager Cement bij HeidelbergCement Benelux

neer een klant met een concrete vraag bij 

ons komt, kunnen wij afstand nemen van 

zijn probleem en putten uit de ervaring 

van de voorbije decennia.’

Die rijke geschiedenis kunnen we vandaag 

de dag nog altijd zwart op wit raadplegen. 

Al het onderzoek is namelijk vastgelegd in 

rapporten, die opgeslagen zijn in de biblio-

theek van onze afdeling in Maastricht. 

Vandaag de dag zijn natuurlijk de meeste 

rapporten ook digitaal beschikbaar.

Meer ontdekkingen
In de loop der jaren heeft ENCI/CBR de 

laboratoria anders georganiseerd. Yves 

Mataigne over deze andere aanpak: 

‘Terwijl we in de beginjaren intensief  

eigen R&D-projecten uitvoerden, is 

productontwikkeling tegenwoordig meer 

gerelateerd aan ontwikkeling voor onze 

klanten, in functie van hun behoeften.  

Die manier van werken leidt tot nog meer 

ontdekkingen.’   

Het eerste onderzoeksproject in 1948 kreeg 

nummer 1. Dat zit niet meer in ons archief, 

maar deze met het nummer 19 wel.

Al ons onderzoek is sinds 1948 vast-

gelegd in rapporten. Die zijn te vinden 

in de bibliotheek van onze afdeling in 

Maastricht.

Foto’s: ENCI

De medewerkers van het betonlabo in 
Rotterdam. 



 ‘s-Hertogenbosch ENCI
Maastricht
bulk

ENCI
Maastricht
schepen

ENCI
Maastricht
verpakt

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

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

Zaterdag en zondag Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Overzicht openingstijden ENCI in 2014  
Openingsuren

Cementrum 
‘s-Hertogenbosch 

ENCI
Maastricht

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

Week 52 Kerst / Nieuwjaar

24 december Open tot 13.00 h Open tot 13.00 h
open 22 & 23 dec.
t/m 21.00 h

open 22 & 23 dec.
t/m 21.00 h

van 25 december
tot 4 januari

Gesloten Gesloten
24 dec tot 13.00 h
daarna t/m 4 jan 
gesloten

24 dec tot 13.00 h
daarna t/m 4 jan 
gesloten

Gewijzigde openingstijden

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
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Quarry Life Award
En de winnaar is…

Vraag uw nieuwe MRPI’s aan

De tweede editie van de Quarry Life 

Award was op internationaal vlak een 

groot succes. Onderzoekers en studenten 

konden wereldwijd projecten uitwerken 

om de biodiversiteit in de groeven van de 

HeidelbergCement Groep te bevorderen. 

Voor de editie 2013-2014 opende de 

MRPI gaat niet alleen over de CO2-uit-

stoot, ook andere milieuaspecten komen 

aan bod: uitputting van grondstoffen, 

aantasting van de ozonlaag, verzuring, 

Groep de poorten van 70 sites (5 in de 

Benelux) in 22 landen.

390 projecten werden ingediend, 95 ge-

selecteerd. De wedstrijd leverde contacten 

op met 200 universiteiten, verspreid over 

heel de wereld. Op de website van de 

wedstrijd, in 13 talen raadpleegbaar, wer-

den maar liefst 76.500 unieke bezoekers 

geregistreerd – dat dat wil zeggen: 33% 

meer dan bij de vorige editie. 110.000 

mensen brachten hun stem uit, tegen-

over 29.500 twee jaar geleden. Uit deze 

resultaten blijkt de ruime interesse van 

wetenschappers en het grote publiek in 

biodiversiteit. HeidelbergCement heeft het 

thema dus met recht hoog op de agenda 

geplaatst.  

Meer weten over de winnende projecten? 

www.quarrylifeaward.nl

In oktober maakte de jury de drie laureaten van de Quarry Life Award 

Benelux bekend. Rudi Vanherck van Natagora, een vereniging ter 

bescherming van de natuur, sleepte uiteindelijk de eerste prijs in de 

wacht. Hij creëerde een natuurpad in de groeve van Loën (CBR Lixhe).

De MRPI-bladen van de ENCI-cementen bevatten ‘milieurelevante 

productinformatie’ en maken de milieubelasting van onze cementen 

inzichtelijk. De eerste MRPI-bladen dateren van ruim 10 jaar geleden. 

In 2009 werden ze vernieuwd en nu is het weer zover.

vermesting, effecten op waterkwaliteit, 

enz. ENCI toont zo aan dat we transparant 

willen communiceren over de milieupres-

taties van onze cementen. Bovendien doen 

we er alles aan om de milieubelasting door 

de productie van cement voortdurend te 

verminderen. Zo is ENCI wereldwijd koplo-

per in het gebruik van alternatieve brand- 

en grondstoffen en ligt de klinkerfactor 

van de ENCI-productmix rond de 50%.

Neem contact op met uw account 

manager of technisch voorlichter als u  

de MRPI-bladen wenst in te zien. 


