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Maatwerk in complexe vormen: cement van ENCI maakt de perfecte afwerking mogelijk.

K L A N T

foto: ENCI
De bijzondere betonwerken van Prefab Beton Soest

ENCI B.V.
Pettelaarpark 30

5216 PD ‘s-Hertogenbosch
Postbus 3233

5203 DE ’s-Hertogenbosch
www.enci.nl

Gevelelementen. Letterlijk.

Een uitgave van ENCI en CBR, onderdelen van de HeidelbergCement Group, nr 39, editie 2 - juli 2017
tiende jaargang

Letters in witte betonnen gevelelementen aanbrengen: niet veel 

betonproducenten wagen zich eraan. ENCI-klant Prefab Beton Soest 

doet het wél. Opdrachtgevers kunnen al 47 jaar bij het familiebedrijf – 

doorgegeven van vader op zoon − terecht voor bijzondere betonwerken.

Prefab Beton Soest maakt bouwelemen-

ten in beton voor woning- en utiliteits-

bouw. Denk aan balkons, bordessen, 

kolommen en wanden. Eigenaar Bruno 

Lenarduzzi: ‘Wij zijn gespecialiseerd in 

maatwerk, in complexe vormen en  

afwerking. Daar maken wij met een  

toegewijd team van 12 vaklui werk van.’

Nieuwbouw Haarlem
Stralend witte straatnamen
Begin maart legde Prefab Beton Soest de Lees meer op pagina 3.

laatste hand aan drie grote gevelelementen 

in wit beton van 1,60 meter hoog en  

9 meter lang voor drie flatgebouwen in 

Haarlem. Om het beton zo wit mogelijk 

te maken, gebruikte de betonproducent 

wit cement met 2% titaanpoeder. In 

de elementen werden straatnamen 

aangebracht: Baden-Powell, William 

Booth en Thomas More. De lettergrootte 

bedraagt ongeveer 90 cm. Geen sinecure, 

maar Prefab Beton Soest heeft er ervaring 

mee.

Gerrit Rietveld Academie 
Amsterdam
Afgewerkt in glimmend granulaat
Momenteel werkt het team aan de 

productie van 100 witte gevelelementen 

van 3 meter lang en 1 meter hoog voor 

een nieuwbouw van de Gerrit Rietveld  

Academie in Amsterdam. Bruno 

Lenarduzzi: ‘Voor deze elementen passen 

we wit cement toe in combinatie met 

Noors-witte toeslagmaterialen. Als  

afwerking worden de elementen heel  

licht gestofstraald met grit. Zo gaat de  

cementhuid eraf en worden de 

Noors-witte toeslagmaterialen licht  

zichtbaar. In een bepaalde lichtinval geeft 

dit een glimmend effect.’
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Vervolg van pagina 1.

Continuïteit in cement
Prefab Beton Soest kiest al 47 jaar voor 

ENCI als cementleverancier. Bruno 

 Lenarduzzi: ‘Goede producten, goede 

service en een goede prijs: het totaal-

plaatje klopt bij ENCI. Shoppen kan 

altijd, maar ik prefereer continuïteit. 

En, ook belangrijk: je kunt terugvallen 

op het Betonlab in Rotterdam. In het 

verleden heb ik al een beroep gedaan 

op hun advies over mengselsamenstel-

lingen. Zij hebben nu eenmaal meer 

testmogelijkheden en meer kennis dan 

wij.’  n

foto’s: ENCI
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‘Ik prefereer continuïteit.’
Bruno Lenarduzzi, Prefab Beton Soest       

Centraler is efficiënter
De voordelen van centrale order intake en planning

Cement bestellen bij ENCI? Sinds kort bel je daarvoor naar één  

centraal telefoonnummer of stuur je een mailtje naar bestellingen@enci.nl.  

Deze stap is maar één onderdeel van de centralisatie van de logistiek 

bij ENCI. Een operatie die ENCI in staat stelt om het logistieke proces 

nog efficiënter te organiseren. ‘En dat levert ook voordelen op voor onze 

klanten’, vertelt Antony Depoorter, Supply Chain Director Benelux bij de 

HeidelbergCement Groep.

Cement bestellen?  Bel 073 206 60 60 of mail naar bestellingen@enci.nl

Zijn er nog meer voordelen voor de 
klanten van ENCI?
‘Door de twee teams uit IJmuiden en Maas-

tricht centraal samen te brengen, hebben 

we nu een groter team, waarbinnen ieder-

een een specialisatie heeft - bijvoorbeeld in 

verpakt cement of transport over het water. 

Hierdoor kunnen pieken en vakantieperi-

odes beter opgevangen worden. Op die 

manier vergroot onze beschikbaarheid voor 

de klant.’ 

En de klanten die hun producten 
komen afhalen?
‘Ook die bellen naar het centrale nummer. 

Daarna krijgen ze een QR-code waarmee 

ze kunnen laden. Op die manier kunnen we 

de laadpunten optimaliseren om wachttij-

den bij de fabriek te vermijden.’

Is de centralisatie vlot verlopen?
‘Een nieuw supply managementsysteem 

implementeren is een uitdaging, maar onze 

doelstelling was dat klanten geen hinder 

mochten ondervinden van de transitie. 

In bijna alle gevallen konden zij blijven 

rekenen op tijdige leveringen en een goede 

service. Vóór de implementatie van de 

nieuwe systemen zijn we al centraal gegaan 

en hebben we het team samengebracht in 

’s-Hertogenbosch. Dat stelde ons in staat 

om de communicatie met de fabrieken over 

voorraden en productieplanning al optimaal 

te krijgen. IJmuiden, Rotterdam en Maas-

tricht zijn gefaseerd overgeschakeld op het 

nieuwe systeem. Eind februari ging ook de 

silo in Kampen ‘live’. Zowel de centralisatie 

als de overgang naar de nieuwe systemen is 

goed verlopen.’  n

‘Met de centralisatie willen we bestellingen  
nog vlotter verwerken en sneller leveren.’

Antony Depoorter, Supply Chain Director Benelux

In Nederland heeft de HeidelbergCement 

Groep een heel nieuw systeem van supply 

chain management opgezet voor het 

bestellen van cement en voor de planning 

van het transport naar klanten. Vroeger was 

de orderaanname en planning decentraal 

in Nederland, namelijk vanuit IJmuiden en 

Maastricht. Nu werkt één team vanuit Den 

Bosch.

Waarom heeft de groep dat nieuwe 
systeem geïmplementeerd?
‘Omdat we daarmee een volledig zicht 

krijgen op alle truck- en scheepstransport-

bewegingen in Nederland. Hierdoor kunnen 

we het transport optimaliseren vanuit de 

fabrieken. Zo kan onze communicatie met 

de chauffeurs en de klanten centraal aange-

stuurd worden. De bedoeling is om logistiek 

efficiënter te werken. En op termijn zullen 

we met het nieuwe systeem onze klanten 

meer online tools kunnen aanbieden.’

foto’s: ENCI
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Wat heeft Sagrex te bieden aan 
beton- en cementklanten?
Bart vanden Boeynants, directeur Verkoop 

ENCI en Sagrex: ‘We hebben in onze groep 

een brede expertise: over cement en beton, 

maar ook over zand en grind. Alles hangt 

samen, de producten vullen elkaar aan. 

Daarom hebben we onze verkoopteams 

ook geïntegreerd. Zo kunnen we beter 

meedenken met onze klanten, hen tech-

nisch beter ondersteunen, mengsels beter 

afstemmen op hun vraag. Die gecombi-

neerde expertise komt ook tot uiting in 

onze onderzoekslaboratoria.’

Wat betekent dit concreet?
Bart vanden Boeynants: ‘Voor het eindpro-

duct van onze klanten is het goed dat we 

hen vanuit dezelfde kennis kunnen advise-

ren. Kijk, we komen bij onze klanten al via 

ons cement, die daarbij veelal ook zand en 

grind gebruiken. Als we deze toeslagstoffen 

in huis hebben, waarom zouden we de ken-

nis erover dan niet meteen meenemen?’

Welke productielocaties heeft 
Sagrex in Nederland?
Bart vanden Boeynants: ‘In de Uivermeer-

tjes in Deest, bij Nijmegen winnen we voor-

namelijk industrie- en ophoogzand (80%), 

en een beperkte hoeveelheid grind (20%). 

In het project Grensmaas hebben we een 

participatie om toeslagmaterialen uit de 

Maas te winnen: het gaat daarbij om 4/16- 

en 4/32-riviergrind en 0/4-industriezand. 

Het grootste deel van wat we produceren 

transporteren we over water. Ook kunnen 

we leveren vanuit onze kalksteengroeves in 

België, die logistiek gezien goed liggen aan 

de grote rivieren. Dit stelt ons in staat een 

aanbieding op maat te maken.’

Sagrex biedt dus ook kalksteen aan 
uit België?
Bart vanden Boeynants: ‘België is rijkelij-

ker bedeeld met bouwgrondstoffen dan 

Nederland. Terwijl we in Nederland alleen 

beschikken over riviermateriaal (zand en 

grind) heeft Sagrex ook kalksteengroeves 

B E D R I J F

Alle expertise onder één dak
Cement + zand, grind en kalksteen:  
ENCI en Sagrex combineren aanbod en advies

Informatie en advies over toeslagmaterialen? Iemand die produceert 

en levert volgens uw wensen? Nergens vindt u zo’n uitgebreid 

productenassortiment en is de aanvoer zo betrouwbaar als bij ons 

zusterbedrijf Sagrex. Om het aanbod van onze groep nog beter af te 

stemmen op uw vraag, werden in 2016 de verkooporganisatie van 

cement en de verkooporganisatie van toeslagmaterialen samengevoegd.  

En dat is goed nieuws voor u.
RECYCLING: 
VAN BETON NAAR GRANULAAT

Toeslagmaterialen hoeven niet per se primaire grondstoffen te zijn. Dat bewijst het 

samenwerkingsverband Rewinn in Amsterdam, waarin Sagrex deelneemt met de firma 

Pouw, een specialist op het gebied van recycling. Rewinn gaat aan de slag met beton-

puin van gesloopte bouwwerken: het puin breken, het in fracties zeven die vergelijk-

baar zijn met grindfracties en die dan weer inzetten als grindvervanger voor nieuwe 

projecten. Door de inzet van zulke secundaire materialen ontneemt Rewinn geen 

grondstoffen aan de natuur, maar wordt de betonkringloop gesloten. En het werkt:  

al een jaar lang wordt er in Amsterdam toeslagmateriaal uit sloopafval geproduceerd en 

op grote schaal geleverd aan diverse partijen die het weer opnieuw toepassen in beton.

‘Als je tegelijk terechtkunt bij  
een expert in toeslagmaterialen  

én een expert in cement  
en hulpstoffen, dan beschik  

je over de volledige  
technische expertise om  

kwaliteitsbeton te maken.’
Bart vanden Boeynants, 

directeur Verkoop ENCI en Sagrex

           IS  HIER

- Behoort tot de HeidelbergCement Group, wereldwijd marktleider in zand en grind

- Breed productassortiment: kalksteen, porfier, zeezand en -grind, rivierzand en -grind

- Levert grondstoffen voor de bouwnijverheid (voornamelijk voor beton) en voor 
grote infrastructuurtoepassingen (spoorwegballast, wegverharding, dijken,  
bescherming van oevers)
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in het zuidelijk deel van België. Kalksteen is 

een dankbare grondstof in prefab industrie.’

Wat is het voordeel van kalksteen?
Bart vanden Boeynants: ‘Kalksteen is in 

opkomst. Het wordt ook almaar vaker toe-

gepast in betonmortel. Hoe dat komt? Het 

biedt voordelen ten opzichte van grind: het 

is over het algemeen een zeer schoon pro-

duct, minder hard dan grind en heeft nog 

een aantal technologische voordelen die we 

graag aan onze klanten zullen uitleggen.’

Hoe speelt Sagrex in op de vraag 
van klanten?
Bart vanden Boeynants: ‘In ons brede pakket 

bieden we een combinatie van cement en 

toeslagmaterialen aan, waarover we onze 

klanten met de nodige kennis adviseren.  

Omdat we alle producten zelf produceren, 

komt dat advies bovendien uit de eerste 

hand. En ook ons transport is op maat: zo 

stemmen we heel ons traject – van onderzoek 

en ontwikkeling over productie en levering – 

af op de vraag van onze klanten.’  n

foto: ENCI

foto’s: SAGREX

Grensmaas
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Alle hens aan dek
Romein Beton bouwt mee aan het  
nieuwe Noorderbrugtracé in Maastricht

432 Zoveel prefab betonnen liggers telt de nieuwe aanlanding 

van de Noorderbrug in Maastricht. Romein Beton, behorend 

tot de BTE Groep, heeft de handen uit de mouwen gestoken om de 

liggers just in time te produceren, leveren en monteren. Alle hens aan 

dek voor dit megaproject, stelt projectleider Twan van den Akker. 

Door de omlegging van het Noorderbrugtracé ontstaat aan de noordkant van de 

(binnen)stad een volledig nieuwe verkeersstructuur.

590 meter lang

432 liggers

11.300m3 voor de liggers

16 pijlers

6.200 ton CEM III/A 52,5 N SR

ouderdomseis van zeven dagen.’ Voor dit 

werk heeft Romein Beton twee spanbanen 

een volledig productiejaar ingepland. Iedere 

werkdag wordt er vanuit elke baan een 

ligger geproduceerd.

Elke dag alles perfect geregeld
De prefab betonproducent moet zich dus 

aan een dagcyclus houden: ’s middags een 

ligger produceren, de volgende dag ont-

kisten en diezelfde dag weer produceren. 

Dat kan met een beton van sterkteklasse 

C60/75 met een hoge ontkistingssterk-

te. Twan van den Akker: ‘Zo’n dagcyclus 

brengt heel wat voorbereiding met zich 

mee. De mal met de wapening erin moet 

klaargemaakt worden – en de uitdaging is 

om dat elke dag weer voor elkaar te krij-

gen. De logistiek intern heel goed regelen, 

daar draait alles om.’ 

Uitzonderlijk project,  
uitzonderlijk transport
Ook het transport is voor Romein Beton 

geen sinecure. Een schip beladen vanuit 

Romein Beton kreeg de opdracht van 

Strukton in december 2015. De engineering 

van het project nam een jaar in beslag. De 

productie van de liggers vindt plaats op 

de productielocatie in Oosterhout. Omdat 

deze locatie aan het water ligt, kunnen de 

grote en zware liggers (tot 46,5 meter groot 

en tot 130 ton zwaar) makkelijk naar de  

haven in Maastricht getransporteerd 

worden. De liggers voor het nieuwe 

een tasveld vraagt om goede afstemming 

met de rederijen. Maar de echte uitdaging 

zit hem in het laatste stukje transport over 

de weg vanuit de haven van Maastricht tot 

aan de bouwplaats. 

Twan van den Akker: ‘Het gaat om uitzon-

derlijk transport dat begeleid moet worden. 

Om het wegennet niet te verstoren mogen 

de vrachtwagens niet rijden tijdens de 

spitsuren. En ook hier geldt: transport en 

montage moeten goed op elkaar afgestemd 

zijn. Willen we een veld met 18 liggers 

monteren, dan moeten we ervoor zorgen 

dat er iedere 20 minuten een ligger onder 

de kraan komt te staan. Ik kan je verzeke-

ren: die afstemming heeft heel wat voeten 

in de aarde. Maar het resultaat mag er zijn: 

we zitten op een derde van de uitvoering 

van het project en onze opdrachtgever 

Strukton is heel tevreden.’  n

Noorderbrugtracé zijn in totaal goed voor 

11.300 m3 beton. ENCI levert voor het 

project 6.200 ton CEM III/A 52,5 N SR 

cement.

10 liggers per week,  
43 weken lang
Twan van den Akker, projectleider van 

Romein Beton: ‘Als je 432 liggers aan-

sluitend moet produceren, heb je een 

gigantisch tasveld nodig om de liggers op 

te slaan. Je kunt ze ook niet ongelimiteerd 

op elkaar stapelen. Wij stemmen onze 

productie dan ook nauwgezet af op het 

montageschema en kiezen zo voor een 

just in time aanpak. Je hebt natuurlijk wel 

altijd een bepaalde voorraad. Het brugdek 

is onderverdeeld in 43 velden en je wilt 

één veld in één keer afwerken. We moeten 

bovendien rekening houden met een 

NOORDERBRUG IN CIJFERS

foto: Paul De Vries

foto: Fred Berghmans

foto: Aron Nijs Fotografie
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VISIE

 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

Hoofdkantoor ‘s-Hertogenbosch ENCI Maastricht ENCI IJmuiden ENCI Rotterdam

Week 30 Bouwvak Midden 24 t/m 30 juli Open Open Open 07.00 - 18.00 h

Week 31 Bouwvak Zuid 31 juli t/m 6 augustus Open 06.00 - 15.30 h 07.00 - 18.00 h 07.00 - 18.00 h

Week 32 Bouwvak Noord 7 t/m 13 augustus Open 06.00 - 15.30 h 07.00 - 18.00 h 07.00 - 18.00 h

Week 33 Bouwvak 14 t/m 20 augustus Open 06.00 - 15.30 h 07.00 - 18.00 h Open

Week 34 Bouwvak 21 t/m 27 augustus Open Open Open Open

Overzicht openingstijden ENCI in 2017 
Openingsuren 

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

Samen uw business versterken
Drie pijlers voor onze samenwerking

Wat zijn de sleutelbegrippen in de strategie van een onderneming? 

Ontwikkelen. Innoveren. Groeien. Die zijn ook op HeidelbergCement 

Benelux van toepassing. Alleen gieten wij er nog een laagje overheen: we 

ontwikkelen, innoveren en groeien samen met onze klanten – samen met u.

Research: we zoeken het voor u uit
Ja, wij zijn de marktleider in Nederland en 

België, zowel in cement als in toeslagma-

terialen. We danken die positie aan ons 

netwerk van fabrieken in beide landen. 

Door deze sterke industriële positie hebben 

we de voorbije decennia een expertise op-

gebouwd in cement en toeslagmaterialen. 

Deze expertise bieden we aan onze klanten 

aan. We willen niet alleen onze eigen 

producten verder ontwikkelen, maar ook 

die van onze klanten. Dat doen we door te 

focussen op drie pijlers: research, service en 

digitalisering.

Research: we zoeken het voor u uit
Vroeger lag de focus in onze labs vooral op 

onze producten: hoe kunnen we die verbe-

teren en verduurzamen? De voorbije jaren 

hebben we onze analyses en ondersteuning 

gericht op klantenprojecten: we zitten met 

onze klanten aan tafel om samen ideeën 

te ontwikkelen. We leggen ook zelf ideeën 

voor vanuit de HeidelbergCement Groep. 

Kijk naar onze overname van Italcementi: 

wat kunnen hun nicheproducten voor onze 

klanten betekenen?

Service: we denken met u mee
Vragen van klanten overstijgen vaak het 

productniveau, en dus gaat onze samen-

werking verder dan productadvies. Be-

geleiding om producten gecertificeerd te 

krijgen? We stellen samen het dossier op. 

Afval van een productielijn verwerken tot 

herbruikbaar materiaal? We zoeken oplos-

singen. Samen versterken we uw business.

Digitalisering: we zijn er altijd voor u
Door verder te digitaliseren, kunnen we ook 

op logistiek vlak meer doen. Zo werken we 

aan een online customer portal, waarmee 

klanten ons altijd kunnen bereiken: een 

website waarin informatie uit verschillende 

systemen real-time beschikbaar zal zijn – 

o.a. over bestellingen, tijdstip van levering, 

facturen en betalingen.

Door in te zetten op deze drie pijlers wil 

onze groep een heel sterke speler blijven. 

Voor u, en samen met u, gefocust op  

onze drie bedrijfstakken: cement,  

toeslagmaterialen en betonmortel.  n

WAT MET DUURZAAMHEID?
In Nederland blijven we het accent 

leggen op het milieuaspect van onze 

producten. De voorbije veertig, vijftig 

jaar heeft ENCI al het grootste deel van 

haar productportfolio omgezet naar 

cementen met secundaire grondstoffen, 

zoals hoogovenslak en poederkool-

vliegas, met een geringe CO2-uitstoot. 

Daarnaast ontwikkelen we alternatieve 

technologieën, zoals het Leilac-project 

– een wereldwijde innovatie: met deze 

technologie kunnen we de CO2-uitstoot 

van onze cementproductie met 40 tot 

50% verminderen door deze af te  

vangen in een speciale installatie.

Pascal Lesoinne is Cement 

Sales & Aggregates Director bij 

HeidelbergCement Benelux. Hij is 

verantwoordelijk voor de verkoop van 

alle cementen en toeslagmaterialen in 

Nederland en België. 


