ENCI B.V.

Pettelaarpark 30
5216 PD ‘s-Hertogenbosch
Postbus 3233
5203 DE ’s-Hertogenbosch
www.enci.nl

Een uitgave van ENCI en CBR, onderdelen van de HeidelbergCement Group, oktober

WIT CEMENT

2016 - nr 36, negende jaargang

Terrazzo creëert thuis
voor Anna van Bueren

Knap staaltje techniek van Tomaello B.V.

foto: Tomaello

De uitzonderlijke fontein op het Anna van Buerenplein is een idee van Egbert Schuttert, hoofdingenieur bij de gemeente Den Haag. Samen met partners
aannemer Van Dijk Maasland en Rots Maatwerk (voor de engineering van het water en het licht) haalde Tomaello het project binnen.

Niet schrikken als u Anna van Bueren tegenkomt in Den Haag. Het gelijk
namige plein kreeg een gloednieuwe fontein, dat de beeltenis van de eerste
vrouw van Willem van Oranje vormt. Een knap staaltje techniek in beton,
een prestatie van Tomaello B.V.

CEM II/A-LL 42,5 N van de CBR-fabriek
in Gent (België). Giulio Tomaello:
‘Daar werken we altijd mee. Heel onze
manier van werken is er zelfs op afgestemd. Het feit dat het een iets langzamer cement is, is van belang om het

Als specialist in architectonisch beton

vormt de constructie het gezicht van

terrazzo-effect te creëren.’

met kleurrijke, hoogwaardige terrazzo-

Anna van Bueren. Eromheen staan zwarte

Niet alleen de constructie is een knap

afwerking, stelde Tomaello wit-cement

banken, die als het ware de lijst om het

staaltje van techniek. ‘De 169 spuit

beton voor. Maar niet zomaar wit-cement

portret vormen.’ Een flinke uitdaging,

koppen van de fontein worden via

beton, licht directeur Giulio Tomaello toe:

maar dat schrikt Tomaello nooit af.

20 verschillende programma’s elk apart

‘In de oppervlakte van 16x16 meter zijn

‘Wij leven van de afwerking, van alles

verlicht. De verlichting springt aan op het

6.561 zwarte stippen in 13 verschillende

wat anders is.’

moment dat de tram over het plein rijdt.

diameters verwerkt. Van bovenaf gezien

De juiste afwerking kan alleen maar tot

Het beeld op zich is al spectaculair, maar

stand komen dankzij het juiste basis

de hightech engineering, die erachter zit,

materiaal: uit Wit Portlandkalksteencement

is dat ook’, besluit Giulio Tomaello.

‘Wij leven van de afwerking,
van alles wat anders is’
Giulio Tomaello

A N S W E R S | nr 36 | oktober 2016

1

ACADEMY

Snel naar het certificaat
ENCI/CBR-laboratorium helpt Renika met QUAREA-certificering*
Recyclespecialist Renika wilde een groot wegenbouwproject binnen
halen. Opdrachtgever Aquafin vroeg het bedrijf echter om een certificaat
voor te leggen dat de puinfundering voldoet aan het standaardbestek
250 voor de wegenbouw, de Belgische tegenhanger van de Nederlandse
RAW Bepalingen. Die certificering had Renika niet. Dus hebben ze
hulp gevraagd aan hun CBR accountmanager. Die heeft samen met
de verantwoordelijke technisch voorlichter ervoor gezorgd dat het
ENCI/CBR-betonlaboratorium in Rotterdam hulp bood.
Renika uit Zele (België) is gespecialiseerd in

werpen door het ENCI/CBR-laboratorium in

het recyclen van gronden, puin- en bouw-

Rotterdam. En toen ging het heel snel.’

materialen en heeft een eigen betoncentrale voor de productie van ‘droog’ beton.

Samen naar Rotterdam

Martin Van Renterghem, Plant Manager

Op 15 maart vonden de proeven plaats in

Renika Zele: ‘We konden een zeer groot

het ENCI/CBR-laboratorium. De verwerk-

contract afsluiten – 2.000 à 3.000 ton

baarheidsproeven deed Renika in het eigen

steenslagfundering type 1A met asfalt per

lab. Martin Van Renterghem: ‘De expert

maand gedurende anderhalf jaar. Omdat

van Certipro, de certificatie- en keurings-

we in tijdsnood zaten, vroegen we Peter De

dienst opgericht door VITO (de Vlaamse

Jonge, accountmanager bij CBR, om voor

Instelling voor Technologisch Onderzoek),

Anderhalve maand tijdwinst

ons een certificeerbaar product te laten ont-

was aanwezig bij de proeven in Rotter-

Martin Van Renthergem: ‘Hadden wij ons

dam. Hij had nog niet meegemaakt dat

product zelf kunnen optimaliseren voor

een cementleverancier zo’n dienstverlening

certificering? Ja, maar dat zou ons veel tijd

aanbood en wilde zien hoe alles in zijn werk

gekost hebben. Omdat we konden rekenen

ging.’ Op 22 maart diende Renika een

op experts die elke dag met de materie

aanvraag voor certificering in bij Certipro en

bezig zijn, boekten we een tijdswinst van

op 4 mei was het rapport van het keurings

een maand tot anderhalve maand. Steen-

orgaan binnen. Een week later startte

slagfundering op basis van asfalt is namelijk

Renika de eerste leveringen op.

een moeilijk product, zeker wat het water-

foto: Renika

Afspraak op de Betondag!
D ON DE R D A G 17 NOV
Staat donderdag 17 november al in uw
agenda? Dan vindt in De Doelen in
Rotterdam de Betondag plaats. Bij deze
alvast 2 goede redenen om daarbij te zijn.

1. U zet er, samen met ons, een stap in

2. U krijgt de primeur van de eerste praktijk

de toekomst van de bouw. In de

resultaten van ‘Cool 80, de oplossing voor

gezamenlijke stand lichten ENCI,

massabeton’. Harry Corporaal (ENCI) en

Mebin en Sagrex graag toe wat

Bernd Van den Bossche (BAS België) lichten

we voor u kunnen betekenen als

ook het onderzoek en de ontwikkeling van

toeleverancier, partner en adviseur.

dit nieuwe, duurzame hoogovencement van
ENCI toe (15:00 uur, Van Cappellen zaal).
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PRODUCT

Door samen te werken met het ENCI/
CBR-laboratorium in Rotterdam kreeg
Renika zijn nieuwe product tijdig
gecertificeerd.

Wegwijs in cement
Welk cement past het best
voor welke toepassing?
Deze tabel illustreert het belang van het productieproces. Op basis daarvan deelt
ENCI zijn cementen op in drie ‘families’:
• CEM I: klassieke cementen op basis van 100% portlandklinker;
• CEM II: groenere oplossingen;
• CEM III: de meest duurzame groene oplossingen in cement.

Warmteontwikkeling en CO2-uitstoot
De cementen in deze tabel zijn gerangschikt volgens de verhouding klinker/slak
(grijs = klinker; groen = slak). Hoe hoger het klinkergehalte in het cementmengsel,
hoe hoger de warmteontwikkeling in het beton; hoe lager het klinkergehalte,
hoe minder CO2 er vrijkomt tijdens de productie.
Dit wordt in onderstaande figuur geïllustreerd op de horizontale assen.

Toepassingsgebied
De opdeling tussen betonmortel, betonwaren en prefab beton is richtinggevend voor
de toepassing van de cementsoorten:
• betonmortel is geschikt voor massieve constructies: zo is een massieve betonwand
foto: ENCI

in Cool 80 beter bestand tegen scheuren;
• betonwaren die een bepaalde vorst-dooizoutbestandheid moeten hebben;
• prefab is gebaat bij cement met een snellere sterkteontwikkeling (wat samengaat

gehalte betreft. CBR was een echte partner
voor ons, veel méér dan een cement

met een hoge warmteontwikkeling), waardoor sneller ontkist kan worden.
Deze opdeling vindt u op de verticale as.

leverancier. We kwamen tot een win-win
situatie voor alle partijen. CBR en Certipro

Omgeving

weten nu hoe ze werken, en onze klant

Toch is de verhouding klinker/slak niet de enige parameter die van belang is: ook de

is tevreden omdat ons product volledig

omgeving vormt een doorslaggevende factor:

voldoet aan het standaardbestek 250.’

• voor maritieme toepassingen wordt CEM III gebruikt;
• voor een standaard binnentoepassing in de landbouw kiest u eerder voor een sulfaat-

*QUAREA is een certificaat voor gestabili-

resistenter CEM III-samenstelling (geschikt voor agressieve omgevingen) dan voor

seerde mengsels.

CEM I (dat in prefab nochtans gebruikelijker is).

CO2-uitstoot
Let wel: dit is geen volledige lijst van de cementen van ENCI. De vermelde
cementen vormen slechts een deel van ons totale productaanbod. Uw technisch
voorlichter van ENCI staat u graag bij in uw keuze.
PREFAB BETON

CEM I 52,5 N/R
CEM II/B-S 52,5 N
BETONWAREN

CEM III/A 52,5 N
CEM III/A 52,5 L
BETONMORTEL

CEM III/B 42,5 N
Cool 80 CEM III/B 42,5 L
Warmteontwikkeling cement
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Zeelsterbrug weer up-to-date
FDN en De Jong’s Beton
kiezen bewust voor UHPC
De Zeelsterbrug aan de Noord Brabantlaan in Eindhoven is na een grondige
renovatie weer helemaal up-to-date. Het verkeer kan er sinds begin oktober
weer twee rijstroken gebruiken. FDN Engineering + Construction,
De Jong’s Betonbedrijf en ENCI werkten eendrachtig samen bij de
toepassing van slanke en daarmee lichte betonelementen vervaardigd uit
ultra high perfomance concrete (UHPC). De sterkte van het UHPC was in
deze niet het belangrijkste aspect. Met name de hoge betondichtheid en
dus een goede levensduur waren minstens zo cruciaal.
De zuidelijke helft van de tachtig jaar oude

hoofdaannemer Strabag de opdracht om

brug voldeed niet meer aan de eisen die de

slanke, lichte betonelementen voor deze

overheid stelt aan verkeersbruggen.

brugrenovatie te produceren. We werkten

Door de jaren heen nam het aantal ver-

daartoe samen met ENCI en De Jong’s

keersbewegingen toe en werden met name

Betonbedrijf. De Jong’s Betonbedrijf

de vrachtwagens die over de brug

vervaardigde de elementen met een

denderden steeds zwaarder. Daardoor

mengsel dat werd ontwikkeld door het

mochten vrachtwagens van meer dan

betonlaboratorium van ENCI. De elementen

45 ton de brug richting centrum al niet

moesten slank en daarmee licht zijn omdat

meer passeren. De noordelijke helft van de

standaardelementen te zwaar zouden

brug dateert uit de jaren negentig en was

drukken op de aanwezige constructie.’

al van beton. Die hoefde dus niet aangepakt te worden.

Lichte betonelementen met UHPC
Dil Tirimanna, directeur FDN, vertelt over
de rol van zijn bedrijf bij het project:
‘FDN kreeg van de gemeente Eindhoven en

‘De elementen moesten slank en daarmee licht zijn
omdat standaardelementen te zwaar zouden drukken
op de aanwezige capaciteit.’
Dil Tirimanna

foto’s: ENCI
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Slank, licht en met een hoge betondichtheid: UHPC bewijst zijn waarde voor
de Zeelsterbrug.

Niet conventioneel

houden met de levertijd en goed nadenken

of andere kwalijke stoffen. De wapening is

Het productieproces en het ontwerpen van

over de hijsmethode omdat de vorm van

daarmee goed beschermd tegen corrosie.

de slanke UHPC-elementen voor de

de randelementen niet conventioneel was.’

Deze goede levensduur deed ons besluiten
om te kiezen voor UHPC.’

Zeelsterbrug vormden volgens Dil Tirimanna
de grootste uitdaging: ‘De elementen

In goed overleg

De onderlinge samenwerking tussen de

moesten uiteraard voldoen aan de toelaat-

De voordelen van UHPC kwamen ook dit

partners FDN Engineering + Construction,

bare capaciteit van de aanwezige brug.

keer weer goed uit de verf. Directeur Melis

De Jong’s Betonbedrijf en ENCI verliep naar

Bij het productieproces was er veel aan-

Korlaar van De Jong’s Betonbedrijf zet die

wens. ‘Alles ging in goed overleg en de

dacht voor het mengen van het beton en

nog even op een rijtje: ‘Naast sterkte is

leveringen waren ook steeds mooi op tijd.

de snelheid van verwerken. Want UHPC

het juist de geschiktheid voor slanke,

En nu kan die brug er dus weer een hele tijd

heeft een korte verwerkingstijd. Bovendien

lichte betonconstructies vanwege de hoge

tegen’, aldus Melis Korlaar.

moesten we heel nauwkeurig werken,

betondichtheid. Hierdoor is de constructie

zorgen dat er geen scheurvorming optrad,

in hoge mate bestand tegen vorst, carbo

een glad oppervlak realiseren, rekening

natatie en tegen indringing van chloriden
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foto’s: ENCI

‘Verbeteren dankzij uw feedback’
Ons Customer Excellence programma
Twee jaar geleden startte ENCI het Customer Excellence programma.
Het doel: de behoeften van onze klanten nog beter begrijpen.

onderwerpen zijn om ons intern te blijven

Maxime Reginster, Sales Tools & Process Manager bij HeidelbergCement

verbeteren. Wij leggen onze klanten ook uit

Benelux, maakt de balans op.

dat het belangrijk en zinvol is dat ze blijven
deelnemen aan het programma. Het is een
proces dat moet blijven lopen, zodat wij ons

Waaruit bestaat het Customer
Excellence programma?

Elke keer weer hebben zij contact met elkaar.

Maxime Reginster: ‘Met Customer Excellence

vernieuwend maakt.’

Het is juist dat gegeven wat het programma

Wat brengt de toekomst?
Maxime: ‘Voor cement loopt het programma

willen we ons bedrijf nog meer op onze klanten richten – in de breedst mogelijke zin én

Sinds wanneer loopt het programma?

al bijna twee jaar. Begin 2016 hebben we

op alle afdelingen. Het is een continu proces

Maxime: ‘Na een proef in 2014 startte het

Customer Excellence ook opgestart voor

waarin we de feedback van onze klanten

programma in 2015. Na anderhalf jaar

onze granulaten. Ook onze betonactiviteiten

peilen: wat vinden zij van onze prestaties in

hebben we heel wat feedback van onze

zullen we in het programma integreren,

productie, logistiek, op commercieel en

klanten verzameld – en hebben we dus ook

volledig parallel met de andere activiteiten.’

kwaliteitsvlak, inzake technische onder-

een goed idee van wat zij over ons denken.

steuning, … Hoe pakken we dat aan?

Nu zitten we voor de tweede keer in een

Regelmatig sturen we heel korte tevreden

fase waarin we al die gegevens analyseren.

Hebt u al concrete reacties
gekregen op verbeteringen?

heidsenquêtes, gericht op één onderwerp:

Dat doen we om de grote lijnen af te

Maxime: ‘Als je kijkt naar de rechtstreekse

commerciële service, administratieve dienst-

bakenen waarop we moeten werken om

contacten tussen mensen wel, ja.

verlening, logistiek, en technisch advies en

beter tegemoet te komen aan de behoeften

Een verbetering die op een heel opvallende

productkwaliteit. Het zijn telkens dezelfde

van onze klanten.’

manier vruchten afwierp, is de aanpassing
van de laboratoriumcapaciteit in Rotterdam.

mensen die dezelfde onderwerpen behan
delen, bij ons en bij onze klanten.
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voortdurend kunnen verbeteren.’
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Hoe verzekert u de opvolging?

Voorheen waren niet al onze klanten

Maxime: ‘De klanten die in 2015 aan de

helemaal tevreden over de beschikbaarheid

enquêtes hebben deelgenomen, kregen bij

in de begeleiding van hun onderzoek.

het begin van de zomer een bedankkaartje.

Dankzij Customer Excellence konden we in

Daarop legden we hen ook uit wat we,

heel onze structuur de aandacht vestigen op

op basis van hun feedback, intern al hadden

dit probleem, en op die manier de nodige

veranderd. Ook via sociale media houden

veranderingen doorvoeren. Het gevolg?

we hen op de hoogte. Op dit moment

Onder andere een nieuwe collega, en reeds

analyseren we de resultaten opnieuw,

de eerste positieve reacties van onze klan-

zodat we kunnen bepalen wat de belangrijkste

ten.’

VEILIGHEID

foto: CBR

Veiligheid, dat leer je van elkaar
ENCI en Spanbeton BV voeren samen veiligheidsaudit uit
Veiligheid is een prioriteit, zowel voor ENCI als voor prefab producent
Spanbeton BV. Naar aanleiding van een veiligheidsincident bij Spanbeton
ontstond een initiatief met als insteek om van elkaar te leren. Spanbeton
nodigde ENCI dan ook uit om een veiligheidsaudit uit te
voeren in het molenhuis. ‘Wij kijken met een zeer goed

De afvoerband op

gevoel terug op de veiligheidssamenwerking.’

de menger is nu beter
afgeschermd.

Expertise samenleggen
Bij het lossen van cement in het molenhuis

veiligheidsvlak mee bezig en daar lopen we

Samen veilig en gezond werken

deed zich een bijna-ongeval voor.

tegenaan. Hoe gaat ENCI daarmee om?

Professioneel en constructief samenwerken

Rob Teirlinck, Manager Operations Span-

Tijdens de audit hebben we gekeken naar

met vervoerders en klanten is een essentiële

beton BV: ‘Wij nemen elke melding heel

allerlei situaties die zich in het molenhuis

component in het veiligheidsbeleid van

serieus en dat doet ENCI als betrokken partij

kunnen voordoen en de mensen geïnter-

HeidelbergCement Benelux. Dat zegt

ook: beide bedrijven hebben een systeem

viewd die er die dag aan het werk waren.

Health & Safety Advisor John Palmen.

om meldingen op te volgen. Dus toen ik
accountmanager Richard Brouwer belde,
was hij al op de hoogte. Samen zijn we op
zoek gegaan naar een oplossing voor de
specifieke situatie die tot de melding leidde.
Vanuit dat gesprek groeide het idee: laten

‘Het is fijn dat we met ENCI als cementleverancier
op hetzelfde niveau opereren wat veiligheid betreft
en dat we van elkaar kunnen leren.
Dat heeft zeker toegevoegde waarde.’

we onze expertise samenvoegen om het

Rob Teirlinck, Manager Operations Spanbeton BV

hele molenhuis vanuit veiligheidsperspectief
te bekijken.’
Zo hebben we vastgesteld dat het looppad

‘Ik ben ervan overtuigd dat we door

Kers op de taart

van de vrachtwagen naar het molenhuis

samenwerking en kennisdeling binnen

Rob Teirlinck: ‘De audit zelf was de kers

niet veilig genoeg was. Die situatie is nu

de keten, ongevallen kunnen voorkomen

op de taart. Er ging een uitgebreid gesprek

rechtgezet. We hebben ook een afvoerband

en faalkosten vermijden. Zo leveren we

aan vooraf: daar zijn wij bij Spanbeton op

op de menger beter afgeschermd.’

als HeidelbergCement voor onze klanten
– naast producttechnische ondersteuning –
ook toegevoegde waarde op het vlak van

foto’s: Spanbeton

veilig en gezond werken. Wij hebben inmiddels diverse voorbeelden waarbij dit tot
pragmatische veiligheidsoplossingen heeft
geleid. Ook Rob Teirlinck stond hiervoor
open. De cementlosplaats is nu optimaal
veilig ingericht.’

Chauffeurs lopen nu via een veilig
looppad naar het molenhuis.
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Welkom bij onze uitgebreide groep
Het is officieel: sinds 1 juli 2016 heeft de HeidelbergCement Group 45%
van de aandelen van Italcementi in handen. Tijdens de laatste maanden
van dit jaar brengt de groep een openbaar bod uit op de overige aandelen.
Wat betekent dit voor u?

en Italcementi: de portfolio’s van cement en

Dankzij de overname heeft de Heidel-

betonmortel sluiten perfect op elkaar aan.

bergCement Group een nog sterkere

Maar ook geografisch schuift alles naadloos

marktpositie. En dat is goed nieuws voor

in elkaar. Zo kan de HeidelbergCement

onze klanten, want onze versterkte groep

Group duurzaam blijven groeien met

heeft voortaan een breder aanbod en nog

behoud van haar sterkste troeven:

meer knowhow in huis. Kijk maar naar de

een uitgebreide decennialange industriële

producten van de HeidelbergCement Group

ervaring en sterke lokale merken.

63.000
medewerkers

3.000

ONZE GROEP
ZIET ER
NU ZO UIT

continenten

5

productielocaties

60

landen

DAVY
VAN LIENDEN

ROB
AARTS

CARLO
NEVE

ROBERT TE
DORSTHORST

Accountmanager
06 29091211

Accountmanager
06 29091338

Technische
voorlichter
binnendienst
073 6401220

Technische
voorlichter
06 29091270

GERT
HENDRIKS

RICHARD
BROUWER

HARRY
CORPORAAL

THEO
DE VEER

Accountmanager
06 20430027

Accountmanager
06 29091212

Technische
voorlichter
06 29091260

Technische
voorlichter
06 29091259

Overzicht openingstijden ENCI 
Openingsuren

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

ENCI
Maastricht

ENCI
IJmuiden

ENCI
Rotterdam

Open t/m 23 dec
13.00 uur daarna t/m
1 januari gesloten

Open t/m 23 dec
13.00 uur daarna t/m
1 januari gesloten

Afwijking in overleg

Gewijzigde openingstijden
Kerst / Nieuwjaar

Week 52

Vestiging MAASTRICHT
Lage Kanaaldijk 115
6212 NA Maastricht
Postbus 1
6200 AA Maastricht

24 december
t/m 1 januari

ORDERONTVANGST EN
TRANSPORTPLANNING MAASTRICHT
Verpakt
Telefoon 043 329 73 95
043 329 73 96
Fax
043 329 78 23
E-mail: transportmaastricht@enci.nl
Bulk
Telefoon 073 206 60 60

Vragen, opmerkingen, suggesties?
Mail de redactie marketing@enci.nl
8
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Hoofdkantoor
‘s-Hertogenbosch

Open t/m 23 dec
Open t/m 23 dec
13.00 uur daarna
daarna t/m 1 januari
t/m 1 januari gesloten gesloten

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 EN
TRANSPORTPLANNING
IJMUIDEN/ ROTTERDAM
Telefoon 073 206 60 60
Fax
0251 26 85 58
E-mail: transportwest@enci.nl

