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CEM III/B 42,5 L – LH/SR, ontworpen voor toepassing in massabeton, wordt geproduceerd met slechts 20% klinker. Dat betekent beduidend minder CO2-uitstoot.

Nieuw in het assortiment van ENCI: CEM III/B 42,5 L – LH/SR

  Een uitgave van ENCI en CBR, onderdelen van de HeidelbergCement Group,  december 2015 - nr 33, negende jaargang
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Het cement met de laagste 
warmteontwikkeling

Waarom ontwikkelde ENCI een 
CEM III/B 42,5 L – LH/SR?
Peter de Vries, senior technisch voorlichter: 

‘Omdat er in de toekomst in Nederland 

nogal wat sluiscomplexen gerealiseerd 

zullen worden. Dit zijn heel massieve 

betonconstructies nabij de zee. Daaraan 

worden andere eisen gesteld dan aan 

‘gewone’ betonprojecten. Zo is een lage 

warmteontwikkeling belangrijker dan een 

snelle sterkteontwikkeling, om scheurvor-

ming te voorkomen. Dit cement is zodanig 

samengesteld dat de warmteontwikkeling 

als gevolg van de reactie tussen cement en 

water trager is dan bij traditionele cemen-

ten. Het is dus duidelijk ontworpen voor 

toepassing in massabeton.’

Wat zijn de voordelen van een 
‘well tried’ cement? 
Nog een groot voordeel is het feit dat er 

minimaal 20% portlandklinker in is ver-

werkt.  

Hierdoor wordt het cement aangeduid als 

CEM III/B 42,5 L-LH/SR. Dit cement is voor 

de toepassing in Nederland een ‘well tried” 

ENCI breidt haar assortiment hoogovencementen uit met een cement met 

20% portlandcementklinker en een hoog gehalte aan hoogovenslak. Een 

zeer hoog slakgehalte maakt het niet alleen tot het cement met de laagste 

warmteontwikkeling van Nederland. ENCI is er ook in geslaagd dit cement 

als ‘well tried’ cement op de markt te zetten.

cement. Dat betekent dat het toegelaten 

is in alle constructieve betonwerken in 

Nederland zonder aanvullend onderzoek.

Wat zijn nog meer voordelen 
voor aannemers die projecten 
met dit cement willen realiseren?
Peter de Vries: ‘Door het hoge slak- 

gehalte is beton met CEM III/B 42,5 L 

– LH/SR bestand tegen diverse aantas-

tingsmechanismen. Daarmee bedoel ik: 

indringing van chloriden en sulfaten. En 

beton met dit cement biedt ook hoge 

weerstand tegen de alkali-silicareactie 

(ASR), belangrijk voor massieve beton-

constructies nabij de zee.   

Is CEM III/B 42,5 L – LH/SR 
iets voor uw project?  

Vraag er dan naar bij uw accountmanager.
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Beton recyclen naar duurzaam cement en betonaggregaat? Het kan. 

Dat bewijst het Europese samenwerkingsproject C2CA, waarin de 

recyclebaarheid van 20.000 ton oud beton getest werd. Het ENCI/CBR 

cementlab in Maastricht en het betonlab in Rotterdam werkten actief  

mee aan het project, dat recent werd afgerond.

Ja, het kan 
Toepasbaar voor toeslagmateriaal
Wat toont C2CA aan? Dat gerecyclede 

aggregaten niet onderdoen voor natuurlijke  

aggregaten. Integendeel, weet Marcel 

Bruin van ons betonlab: ‘C2CA heeft 

inzicht gegeven in wat er mogelijk is met 

de onderzochte recycletechnieken: ADR 

(Advanced Dry Technology) in combinatie 

met autogeen malen. Als we kijken naar 

de toepasbaarheid van de gerecyclede 

producten in cement en beton, dan zien we 

dat het voor toeslagmateriaal goed gelukt 

is. De toepasbaarheid van fines in klinker en 

cement was dan weer minimaal.’

In haar laboratoria onderzocht TU Delft ook 

Onderzoek wijst uit: duurzaam beton  
mogelijk op basis van gerecycled materiaal

C2CA

C2CA staat voor “Advanced Technologies for 

the Production of Cement and Clean Aggregates 

from Construction and Demolition Waste”. Het 

project krijgt nu een vervolg in HISER: “Holistic 

Innovative Solutions for an Efficient Recycling 

and Recovery of Valuable Raw Materials”.  

Uitgebreide informatie over C2CA vindt u op 

www.c2ca.eu/partners/tu-delft.
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DE STAPPEN VAN C2CA

1 Selectief gebouwen en constructies slopen

2 Beton breken

3 Grind en zand + cementsteen scheiden

4 Kwaliteitscontrole gerecycled grind (in situ)

5 Cementsteen vrijmaken (ex situ)

6 Gerecycled cement maken

7 Gerecycled beton

C2CA

ECO-RESPONSIBILITY
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HeidelbergCement Group neemt 
Italcementi over
De HeidelbergCement Group nam 

eind juli 2015, 45% van de aan-

delen van Italcementi over. Voor 

de overige aandelen volgt in 2016 

een openbaar overnamebod. De 

overname van Italcementi biedt de 

HeidelbergCement Group een uit- 

gelezen kans haar groei te versnellen.

Italcementi is een vooraanstaande 

groep van bouwmaterialenproducen-

ten. Het is wereldwijd actief, met een sterke markpositie in groeilanden (zoals 

India, Egypte, Marokko, Thailand en Kazakstan) en in mature markten (zoals 

Frankrijk, Italië, de VS, Canada en Spanje). Door de aangekondigde overname zal 

HeidelbergCement de wereldleider in aggregaten, de op één na grootste cement-

producent en het wereldwijde nummer drie in stortklaar beton worden. De over-

name moet nog officieel worden voorgelegd aan de Mededingingsautoriteiten.

Perfecte match 
Geografisch gezien vullen de HeidelbergCement Group en Italcementi elkaar 

perfect aan. De overname effent het pad voor doordachte synergieën. Gericht op 

een verdere groei worden kennis én hun state-of-the-art faciliteiten gebundeld. 

Zo ontstaat de ideale omgeving om nog meer in te zetten op R&D, voor proces- 

en productinnovaties. Meer R&D zorgt voor meer inzichten en meer mogelijk- 

heden. En dus ook voor meer toepassingen voor onze klanten.  

Geen betonprofessional zonder  
Betonpocket 2016
Alles wat u moet weten over beton en 

zijn samenstellende materialen? Dat vindt 

u terug in de Betonpocket 2016. Heldere  

teksten en handige tabellen volgens 

de actuele regelgeving en de nieuwste 

inzichten: dat zijn nog altijd de basis- 

ingrediënten. In de editie van 2016 is er bovendien extra veel aandacht voor 

duurzaamheid. Onmisbaar dus voor elke betonprofessional.

Nieuw dit jaar: de Betonpocket wordt ook als online versie uitgebracht. Via de 

websites van ENCI, Mebin of Sagrex raakt u snel wegwijs in de wereld van  

cement, beton en toeslagmaterialen.  

>> De papieren Betonpocket 2016 bestellen? Dat kan via tv@enci.nl

‘Gerecycled toeslagmateriaal lijkt 

zelfs beter te presteren dan primair 

toeslagmateriaal.’

nog andere recyclingtechnieken. Daarnaast 

werd ook gekeken naar in situ kwaliteits-

controle van alle in- en uitgaande stromen 

in het recycleproces.

Opvallend: de invloed van  
cementsteen
Het cementlab van ENCI/CBR in Maastricht 

voerde een uitgebreide productieproef 

uit op de fijne fractie uit het gerecyclede 

beton. Dat cement werd, samen met de 

toeslagmaterialen, daarna aan een grondig 

betononderzoek onderworpen. Dat 

gebeurde in het betonlab in Rotterdam, 

bij Heidelberg Technology Center en bij 

Holcim. Marcel Bruin: ‘Met alle producten 

uit de recyclage kun je een goed en 

duurzaam beton produceren. In onderzoek 

door een andere partner in het project – 

AGH University of Science and Technology, 

in Krakau (Polen) – lijkt gerecycled 

toeslagmateriaal zelfs beter te presteren dan 

primair toeslagmateriaal. Hoe dat komt? 

Vanwege een huidje van cementsteen op 

de deeltjes.’   
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Ultra high performance concrete is een veelbelovend bouwmateriaal met uitzonderlijke eigenschappen. 

Jarenlang onderzoek van ons betonlab toont dat aan. Toch wordt het momenteel in bouwkundige constructies 

nauwelijks toegepast – voornamelijk omdat betrouwbare rekenregels voor de constructeur ontbreken. In civiele 

constructies zijn er wel al (positieve) ervaringen. Ook het betonlab ENCI/CBR zette inmiddels de stap van 

onderzoek naar concrete realisatie, samen met het Amsterdamse ingenieurs- en constructiebureau FDN.

Ultra high performance concrete  
Betonlab ENCI/CBR verkent de grenzen  
van de betontechnologie

A C A D E M Y

Wat is ultra high performance  
concrete (UHPC)?
Op dit moment is er voor UHPC nog geen 

regelgeving. NEN-EN 206 en NEN 8005 

beperken zich tot beton met een karakteris-

tieke kubussterkte van maximaal 115 MPa 

en de CUR-Aanbeveling tot beton met 

een kubussterkte van 97 tot 105 MPa. In 

(internationale) literatuur wordt UHPC ge-

definieerd als beton met een karakteristieke 

kubusdruksterkte van ten minste 150 MPa.

foto: Peter Buitelaar

Op 15 oktober 2015 voerde ENCI 

samen met FDN, Mebin en De Jong’s 

betonbedrijf een belastingproef uit nabij 

de voetgangersbrug in Eindhoven.  

Er werd een betonplaat uit UHPC 

gemaakt van 5 meter lang, 3 meter 

breed en 45 mm dik, met een sterkte-

klasse C170/200. Een betonmixer reed 

er daarna overheen zonder dat de plaat 

bezweek. Daarna werd de plaat tot 

bezwijken toe belast en daaruit bleek 

opnieuw dat een heel hoge belasting 

mogelijk is.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN (INDICATIEVE WAARDE)

Eigenschap Gewoon beton HSB UHPC

Druksterkte (MPa) 20-55 65-115 150-200

Treksterkte (MPa) 2,3-4,3 4,5-5,0 6-10

Elasticiteitsmodulus (GPa) 28-38 38-41 50-60

Volumieke massa (kg/m³) 2400 2450 2525
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‘Omdat betrouwbare rekenregels nog ontbreken,  
heb je als materiaalspecialist een partner nodig die weet 

hoe hij daarmee moet rekenen. Die partner vonden  
wij in ontwerper FDN. Vaak kennen opdrachtgevers  

UHPC niet en weten ze niet hoe ze ermee moeten omgaan. 
Samen met FDN willen wij vertrouwen creëren en duidelijk 
maken: dit is nieuw materiaal met nieuwe mogelijkheden.’

Mark van Halderen, Technisch Marketing Manager van ENCI/CBR

BETONDAG 2015:  UHPC IN DE KIJKER

Op de Betondag in Rotterdam zette ENCI ultra high performance concrete in  

de schijnwerpers. Op het ingenieursplein werd een brugdeel uit UHPC getoond.  

Wat zijn de realistische toepassingskansen van dit uitdagende materiaal?  

Dr. Martin Hunger, Manager Applied Concrete Research van ENCI, gaf er een 

lezing over. Hij bood daarbij inzicht in de huidige ontwikkelingen, de broodnodige 

designcodes en haalbare prijs-economische oplossingen.

Zo werkt het
Hoe worden de unieke eigenschappen van 

UHPC gerealiseerd? Door de betonsamen-

stelling verregaand te optimaliseren. Zo is 

er geen sprake meer van de toepassing van 

het grof toeslagmateriaal Dmax > 4 mm. 

De ruimte tussen de toeslagmaterialen 

wordt maximaal opgevuld met poeders van 

verschillende fijnheden om tot een optimale 

pakkingsdichtheid te komen. Omdat de 

verhoogde (druk)sterkte het beton brozer 

maakt, bevat UHPC vrijwel altijd een 

cocktail van staal- en/of kunststofvezels. 

Door een lage waterbindmiddelfactor 

(wbf) in combinatie met vezels maakt de 

toepassing van hoogwaardige superplasti-

ficeerders noodzakelijk. UHPC is in principe 

zelfverdichtend.

Ideaal voor slanke constructies  
en lange brugoverspanningen
Omdat speciale vulstoffen zoals micro-

silica aan het UHPC-mengsel toegevoegd 

worden, neemt ook de permeabiliteit af. 

Voordeel: er kunnen minder chloriden, 

dooizouten en andere stoffen binnendrin-

gen. Het beton is dan ook voor minimaal 

100 jaar onderhoudsvrij. Door de verbe-

terde sterkte is UHPC ideaal voor slanke 

constructies en lange brugoverspanningen 

die, in vergelijking met andere materia-

len, duurzamer zijn en minder onderhoud 

vergen.

FDN bouwt Ultrabruggen
Ingenieurs- en constructiebureau FDN 

ontwierp en bouwde in 2012 in Rotterdam 

de eerste Ultrabrug met UHPC. In de 

zomer van 2015 realiseerde FDN een 

tweede Ultrabrug over het Eindhovens 

kanaal. De voetgangersbrug is gemiddeld 

400 millimeter dik: een sandwichpaneel 

met een dekplaat van 80 mm, een onder-

plaat van 150 mm en een tussenlaag met 

polystyreen. De brug uit UHPC is daarmee 

bijna een factor 2 dunner dan de klassieke 

brugdekken.

ENCI/CBR: nieuw materiaal, 
nieuwe mogelijkheden
ENCI voert al jaren mengselonderzoek voor 

UHPC uit. Om een betonsamenstelling te 

formuleren die de constructies nog slanker 

en nog sterker maakt, bundelen ENCI/CBR 

en FDN hun krachten. Op basis van die 

ervaring bespreken de partners of ze samen 

slanke constructies en grotere verkeersbrug-

gen kunnen maken, voor normale en zware 

verkeersbelasting. De volgende stap? UHPC 

een bredere toepassing geven in de markt.   
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M A R K T

Zoals een boot meedanst op de deining van de zee, zo spelen ze bij 

Efko Betonindustrie in op de vraag van de klant. Dit heeft tot gevolg dat 

het in Sneek gevestigde bedrijf momenteel compleet andere producten 

maakt dan 50 jaar geleden.

Baanvast
 
Efko Beton: 50 jaar maatwerk

Efko Beton is gespecialiseerd in maatwerk, 

bestaat ruim 50 jaar en is gevestigd in het 

noorden van Nederland. Door de gunstige 

ligging aan het Prinses Margrietkanaal en 

de A7 zijn klanten bij Efko verzekerd van 

een snelle aan- en afvoer van produc-

ten. Vanaf 1981 maakte de betonfabriek 

deel uit van het concern Fernhout NV. In 

2006 werd het bedrijf als zelfstandige BV 

voortgezet onder leiding van voormalig 

bedrijfsleider Jan Riemersma. In 2015 vierde 

Efko Beton zijn jubileum met een feestelijke 

receptie. Bij deze gelegenheid droeg Jan 

Riemersma de algehele leiding over aan zijn 

beide zoons Ralf en Ruud Riemersma.

Afspraak op Zandvoort
Het productaanbod van Efko werd voortdu-

rend uitgebreid en gespecialiseerd. Werden 

er vroeger vooral tegels en veeroosters voor 

ligboxstallen geproduceerd, dan richt Efko 

zich tegenwoordig bijvoorbeeld op speciale 

vee/wild-roosters met betonnen onderbak, 

kademuren, brugonderdelen en zichtbeton 

in velerlei toepassingen, … Een bijzondere 

opdracht kreeg het bedrijf van Circuit Zand-

voort, dat zogeheten ‘curbstones’ nodig 

had. Dit zijn de rood-wit geblokte zaag-

tandvormige betonbanden die in bochten 

op racecircuits worden toegepast. Hiervoor 

pasten we een CEM III/A 52,5 N toe.

Grootste order uit geschiedenis
Ralf Riemersma ziet de nabije toekomst 

met vertrouwen tegemoet: “Qua volu-

TE HUUR

Of het nu om vee/wild-roosters  

(foto boven), kademuren (foto onder)  

of brugonderdelen gaat: Efko staat al  

50 jaar lang voor maatwerk.

foto’s: EFKO

me zijn we er in de crisistijd overigens ook 

nooit op achteruit gegaan. Bovendien is 

momenteel de algemene tendens dat er een 

stijgende lijn merkbaar is. We zijn nu bezig 

met de grootste order uit de geschiedenis 

van Efko, kademuuronderdelen voor project 

Strand East in London. Het grootste onder-

deel is een deksloof van 80x50 centimeter in 

doorsnede van ruim 1 kilometer lengte met 

een uitgewassen grinduiterlijk in combinatie 

met een ontwerplevensduur van 120 jaar.”

De samenwerking met ENCI wordt door de 

mensen van Efko als zeer prettig ervaren. 

‘De technische voorlichting en begeleiding 

vormen voor ons duidelijk een pré! Hier 

maken we dan ook regelmatig dankbaar 

gebruik van’, aldus Riemersma.  
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Het enigszins verlaten Stationsplein in Eindhoven krijgt een nieuwe 

impuls. BAM Utiliteitsbouw (regio zuid) bouwt er The Student Hotel, 

een gebouw van maar liefst 75 meter hoog met 400 wooneenheden 

voor studenten en young professionals. Mebin levert voor dit 

indrukwekkende project 4.500 m3 Castcrete®, een productsysteem 

specifiek ontworpen voor de koude tunnelgietbouw.

Een hotel en een thuis 
Mebin bouwt met Castcrete® mee aan  
The Student Hotel in Eindhoven

Beproefd concept
The Student Hotel in Eindhoven is een 

ontwerp van de Amsterdamse Sarapoulos 

Architects in samenwerking met de 

Architecten Cie. Het concept bestaat al  

in Amsterdam en Den Haag. Studenten en 

jonge professionelen kunnen er van één 

dag tot één jaar een volledig gemeubileer-

de wooneenheid met zowel gedeelde als 

private keukens huren. Het studentenhotel 

in Eindhoven zal 25 verdiepingen tellen. 

In de onderlaag (van de begane grond 

tot de tweede verdieping) komen een 

café-restaurant, fitnesscentrum, studie- en 

workshopruimtes, lounges, een auditorium 

en een receptie.

Castcrete®: sterk op eigen kracht
Castcrete® van Mebin wordt voor 

The Student Hotel in Eindhoven toegepast 

omdat warme gietbouw, door het gebruik 

van een gastank, in stedelijke context niet 

toegelaten is. Een groot voordeel: het 

product bereikt 14 à 16 uur na het storten 

de vereiste druksterkte van 14 N/mm2. Dat 

gebeurt volledig op eigen kracht, afge-

stemd op de weersomstandigheden en 

zonder toevoer van warmte. Zo kunnen de 

betonwerken in een snel tempo vorderen. 

Hogere druksterkten of snellere verharding 

zijn in overleg mogelijk. Het verloop van de 

sterkteontwikkeling wordt nauwgezet ge-

volgd met de computergestuurde methode 

‘gewogen rijpheid’. Het totaalconcept van 

Mebin wordt vooral gebruikt in de  

foto’s: ENCI

P R O J E C T

Dankzij Castcrete® verhardt de betonmortel al binnen 14 à 16 uur,  

onder natuurlijke omstandigheden.

woning- en utiliteitsbouw in binnenstede-

lijke projecten.

Zo is Castcrete® samengesteld
Een uitgekiende samenstelling van 

Castcrete® zorgt ervoor dat de betonmortel 

onder natuurlijke omstandigheden binnen 

de beschikbare tijd verhardt. Voor tijdige 

verharding wordt in de betonspecie een 

combinatie van verschillende bindmidde-

len toegepast die afgestemd is op de te 

verwachten omgevingstemperatuur en 

windsnelheid.  
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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
e-mail: transportmaastricht@enci.nl 
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
e-mail: transportwest@enci.nl 
Orderontvangst en Transportplanning
P. van den Brand 0251 26 85 30
N. Limmen 0251 26 85 40
A. Bakker    0251 26 85 31

 ‘s-Hertogenbosch ENCI
Maastricht autobulk

ENCI
Maastricht verpakt

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

Maandag t/m vrijdag  08.00 h  - 17.00 h
06.00 h - 22.00 h
muv schepen
vrijdag tot 18.00 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

Afwijking in overleg

Overzicht openingstijden ENCI  
Openingsuren

Cementrum 
‘s-Hertogenbosch 

ENCI
Maastricht

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

Week 52 Kerst/Nieuwjaar
25 december  
t/m 3 januari

Open t/m  
24 december 13.00 h 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Open t/m  
24 december 13.00 h 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Open t/m  
24 december 13.00 h 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Open t/m  
24 december 13.00 h 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Gewijzigde openingstijden

Veilig transport: hoe zekert u een lading? 

VEILIGHEID

ANSWERS 32:  RECHTZETTING

In de vorige editie van Answers publiceerden we artikels over Acousticrete (akoestisch architectonisch beton) en over warmbeton 

(praktijktest warmbeton aan de TU Eindhoven). Daarbij dient vermeld dat beide projecten werden geïnitieerd en gecoördineerd vanuit het 

Cement&BetonCentrum (C&BC), als drijvende kracht achter onderzoek naar innovatie. Het C&BC behartigt de belangen en bundelt de 

promotieactiviteiten van vier aangesloten cementindustrieën met een commercieel belang op de Nederlandse markt. Het houdt zich bezig  

met marktonderzoek, communicatie, kennisoverdracht, technisch onderzoek en regelgeving.

Een lading verpakt cement die tijdens het transport in de 

vrachtwagen begint te schuiven. Dit vormt een risico - voor 

de chauffeurs, voor de andere weggebruikers en ook voor het 

personeel van uw fabriek. De lading ‘opsluiten’ is de beste 

maatregel. Omdat dit niet altijd mogelijk is, bevelen wij een 

combinatie van andere methodes aan:

1 de krachtsluitende zekering: sjor de lading neer op de  

laadvloer van het voertuig

2 de vormsluitende zekering: zeker de lading tegen een vast 

deel van het voertuig, bijvoorbeeld tegen het kopschot 

Ons advies? Gebruik beide methodes. Gebruik voor elke 

palletrij hoekprofielen en spanbanden om de lading te zekeren:

1 bij hoekprofielen van 250 cm breedte: breng twee stuks per 

palletrij aan

2 bij een oneven aantal: gebruik een profiel van 120 cm

3 gebruik minimaal één spanband per rij. Is de krachtopname 

door het kopschot niet gegarandeerd? Als vervanging van 

het kopschot is kopsjorren met pallets dan aanbevolen.  

Hebt u praktische vragen?  

Leg ze voor aan uw accountmanager of de  

ENCI-medewerkers bij wie u uw bestelling plaatst. 


