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Betonmortelproducenten met een CSC-certificatie Goud komen gemakkelijker in aanmerking voor aanbestedingen.

ECO-RESPONSIB ILIT Y

foto: Shutterstock

Verhoog uw CSC-certificatie dankzij de CSC-score van ENCI
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Samen gaan 
we voor goud

Een uitgave van ENCI en CBR, onderdelen van de HeidelbergCement Group, nr 40, editie 2 - oktober 2017
tiende jaargang

Wie beton produceert, doet dat zo duurzaam mogelijk. Maar om 100% 

zeker te zijn van een duurzaam eindproduct, moet er zekerheid bestaan 

over de herkomst van de grondstoffen. Die zekerheid biedt ENCI. Als 

eerste Nederlandse cementproducent is het daarvoor bekroond met een 

CSC-score van 97,19%.

CSC (Concrete Sustainability 

Council) is een nieuw internationaal 

certificatiesysteem dat het bestaande 

keurmerk Beton Bewust gaat vervangen. 

Het beoordeelt – bij bedrijven in de 

betonsector – de combinatie van 

productie en herkomst: duurzame 

ontwikkeling en verantwoorde 

herkomst, o.a. van grondstoffen in de 

toeleveringsketen, milieu-impact van het 

productieproces en impact op de sociale 

en economische omgeving.

Van Zilver naar Goud
De CSC-beoordeling houdt voor 60% 

rekening met de betonproductie,  

voor 25% met cement en voor  

15% met toeslagmaterialen. Cement  

en toeslagmaterialen bepalen dus  

40% van de CSC-beoordeling. Zelfs  

als de betonproductie positief  

beoordeeld wordt, dan nog scoren 

betonproducenten maximaal 60%,  

goed voor Zilver. Een hogere beoordeling 

– Goud – halen ze alleen als ze met een 

duurzame grondstoffenleverancier  

werken. Die kan na een audit ook een  

CSC-score behalen. Die score wordt 

opgeteld bij de beoordeling van de 

betonproducent.

In aanmerking voor  
aanbestedingen
Als eerste Nederlandse cementproducent  

heeft ENCI een CSC-score behaald van 

97,19%. Voor de klant die uitsluitend 

met ENCI cement produceert, betekent  

dat 97,19 x 25% = 24,3 extra punten.  

Wie met ENCI in zee gaat, kan dus de 

CSC-certificatie Goud behalen. En die 

opent heel wat deuren. Denk maar aan  

gunningscriteria of beoordelingssystemen  

voor aanbestedingen (zoals BREEAM en 

LEED): met een certificatie Goud scoren 

producenten extra punten om voor zulke 

projecten in aanmerking te komen –  

en de opdracht binnen te halen. 

Wat kan ENCI voor uw  
CSC-certificatie betekenen? 
Vraag meer informatie  
aan uw accountmanager.



ANS WER S  |  nr 40  |  oktober 20172

K L A N T

Dualton is kiezen voor Duurzaamheid
Morssinkhof Groep ontwikkelt 100% CO2-neutrale  
betonstraatsteen met ENCI-cement

Een tegelijk fraai en 'groen' karakter. Dat geeft de betonnen  

(sier)straatsteen Dualton aan de bebouwde omgeving. ENCI ondersteunt 

Morssinkhof Groep met de ontwikkeling van dit product dat overheden 

en particulieren een nieuwe mogelijkheid geeft om te kunnen kiezen  

voor eco-verantwoorde bouwmaterialen.

‘De uitdaging om steeds meer CO2-

reducerend te werken, is ook aan onze 

branche niet voorbijgegaan’, zegt Geert 

Morssinkhof, die als telg van de 4de 

generatie onder andere verantwoordelijk 

is voor product- en procesontwikkeling 

binnen het in 1901 opgerichte familiebedrijf 

uit Hengelo. ‘We hebben onze langdurige 

relatie met ENCI benut om samen een 

betonsteen te ontwikkelen die aan alle 

milieueisen voldoet. En liefst nog meer 

dan dat. Met Dualton hebben we die 

straatsteen gevonden.’

CO2-prestatie groeit jaar na jaar
Geert Morssinkhof: ‘Het geheim van 

de Dualton betonstraatstenen zit in 

een combinatie van verschillende 

ontwikkelingen. Als eerste wordt de 

betonstraatsteen geproduceerd met een 

zeer ‘groen’ ENCI-cement dat wordt 

foto: Morssinkhof Groep

aangevuld met een speciale harde vulstof. 

Daarnaast zijn we erin geslaagd om 

de stenen te produceren met minder 

cement dan gebruikelijk bij standaard 

betonstraatstenen, zonder dat de kwaliteit 

van de stenen wordt aangetast. We 

hebben hiermee al meer dan 85% van 

de CO2 gereduceerd t.o.v. traditionele 

betonstraatstenen. Als derde en laatste 

ontwikkeling: er wordt gewerkt met het 

materiaal olivijn. Dit materiaal bindt CO2 

door de tijd heen. Een bijzonder idee: een 

betonnen straatsteen die tijdens zijn leven 

groeit in CO2-prestaties. Zo wordt de CO2-

voetafdruk van de steen gecompenseerd 

tot 100% en meer.’

Duurzaamheid is meer dan CO2 
alleen
Dualton levert ook een bijdrage aan de 

circulaire economie. Geert Morssinkhof: 

‘We passen 15% secundair toeslagmateriaal 

toe in de vorm van betongranulaat uit de 

eigen productie, ingekocht betonpuin of 

AEC-granulaat. Hiermee wordt het gebruik 

van primaire bouwstoffen verminderd. Een 

uiterst duurzame oplossing.’

Dualton als visitekaartje
Geert Morssinkhof: ‘Naast de 

duurzaamheid en de constante hoge 

kwaliteit van het product speelt de 

creativiteit een grote rol: Dualton is 

verkrijgbaar in vele kleuren. Je kunt een 

fraai wegdek rondom een bedrijf of in een 

gemeente zien als een visitekaartje voor 

de klant. Daar besteden we graag alle zorg 

aan.’

'Groene' ENCI-cementen
‘Gemeentes en provincies stellen steeds 

hogere eisen aan milieuprestaties’, zegt 

Harry Corporaal, namens ENCI nauw 

betrokken bij de ontwikkeling van Dualton. 

‘Wij als ENCI ondersteunen onze klanten 

met onze kennis om met deze duurzame 

ontwikkelingen in de markt mee te kunnen. 

Het is goed om te zien dat Morssinkhof 

Groep met Dualton zo’n mooie duurzame 

straatsteen in de markt kan zetten 

gebaseerd op onze ‘groene’ cementen. Het 

geeft ons de overtuiging dat we met onze 

innovaties op de goede weg zijn.’ 

‘De CO2-reductie van de betonnen straatsteen Dualton 
stijgt enkele jaren na aanleg tot 100% en meer’

Geert Morssinkhof, Morssinkhof Groep

Een 100% ‘groene’ straatsteen? Dualton combineert een zeer lage  

CO2–footprint, het gebruik van toeslagmateriaal en een mineraal dat CO2 bindt.
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ENCI plaatst veiligheidsborden met losinstructies bij klanten

Moet je je als cementchauffeur altijd bij de klant aanmelden als je cement 

levert? Is het echt nodig om de slangen te zekeren? Sinds ENCI borden 

met losinstructies op de losplek bij klanten plaatst, is er geen twijfel meer 

mogelijk. Chauffeurs die in opdracht van ENCI cement leveren, weten 

nu precies hoe ze dat cement correct moeten lossen. Uit ons customer 

excellence-traject blijkt dat klanten correct lossen heel belangrijk vinden.  

Jean-Pierre Notten, Logistic Service Provider 

Truck & Vessel, HeidelbergCement Benelux: 

‘Verkeerd lossen kan heel vervelende 

gevolgen hebben voor klanten: in de 

verkeerde silo lossen, de overvulbeveiliging 

niet respecteren, … Als zoiets gebeurt, 

blaas je in het slechtste geval het dak van 

de silo. De tien instructies op onze borden 

herleiden die risico’s tot het absolute 

minimum.’

Van handboek naar borden
‘Bij ENCI valt het transport van het cement 

onder de KOMO-certificering. Dat betekent 

dat we verantwoordelijk zijn voor de 

levering tot en met het lossen aan de silo. 

Wat veilig en correct lossen betreft, nemen 

wij al langer onze verantwoordelijkheid: 

de losinstructies waren al opgenomen in 

Veilig cement lossen, dat doe je zo

 

Wilt u ook een bord met eenduidige losinstructies bij uw losplaats?  

Neem dan contact op met uw accountmanager.

het handboek voor cementchauffeurs dat 

wij eind vorig jaar publiceerden. Door de 

instructies op borden te zetten die bij de 

lospijpen staan, is het nu nog duidelijker 

voor klanten en chauffeurs: zo moet het en 

niet anders.’

Stroomversnelling
‘Onze klanten hebben duidelijk behoefte 

aan eenduidige losinstructies, merkten we 

in ons customer excellence-traject. Twee 

incidenten met het lossen van cement 

begin vorig jaar brachten alles in een 

stroomversnelling. Inmiddels hangen de 

instructieborden bij de meeste klanten 

en reageren die klanten en de chauffeurs 

enthousiast. De chauffeurs weten nu 

precies wat ze in acht moeten nemen 

en zien ook meteen welke persoonlijke 

beschermingsmiddelen ze moeten 

gebruiken. Voor een uitgebreidere uitleg 

over het correct lossen van cement 

verwijzen wij hen naar het handboek voor 

cementchauffeurs.’

Omdat de instructieborden voor het lossen 

van cement vanuit trucks zo’n succes zijn, 

lanceert ENCI nu ook borden voor het 

correct en veilig lossen van cement uit 

schepen. 

Deze tien instructies laten er geen 

twijfel over bestaan: zo los je 

cement op een correcte en veilige 

manier.

foto: ENCI
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Door zijn sterk isolerende 
vermogen is het dus ideaal voor 
renovatievloeren.
‘Dat klopt. Huizen van vóór 1980 hebben 

vaak niet-geïsoleerde vloeren met houten 

balken. Wij bieden de Faber Comfortvloer 

aan om die vloeren te vervangen. Het 

concept is heel eenvoudig: de houten vloer 

gaat eruit, wat klanten trouwens vaak zelf 

doen. Dan ontstaat er een bak waarin folie 

wordt aangebracht. We brengen een laag 

Celbeton aan, passen vloerverwarming toe 

en bovenop komt er een afwerkvloer.

Jullie doen dat in zo’n 500 
woningen per jaar. Waarom kiezen 

Wat is schuimbeton?
‘Wij brengen het op de markt als Celbeton. 

Aan het mengsel van water, cement en 

de toeslagmaterialen wordt schuimstof 

toegevoegd. In de plastische fase lijkt 

Celbeton dan ook op een luchtig toetje. 

Als je het uitgeharde beton zou breken, 

dan zie je de structuur van een Bros-

chocoladereep. Om de luchtbellen heen zit 

het steenachtige skelet van Celbeton.’

Wat zijn de voornaamste 
eigenschappen van schuimbeton?
‘Het is licht en zeer sterk isolerend.  

In alle eenvoud aan te brengen en  

bijna overal toepasbaar.’

P R O D U C T

Faber Comfortvloer: snel en voordelig een renovatievloer  
als alternatief op de bekende balken broodjesvloer

Isolerend schuimbeton

Een lagere energierekening? Wie een woning heeft van vóór 1980, doet 

er goed aan om onder meer z’n vloeren te isoleren. ENCI-klant Faber 

Celbeton biedt particulieren en aannemers al zo’n vijf jaar de Faber 

Comfortvloer aan, een concept op basis van schuimbeton. Arjan Verhoeff, 

Commercieel Directeur van Faber, licht de voordelen toe.

foto’s: SAGREX

klanten voor de oplossing met 
schuimbeton?
‘De grootste troeven zijn de eenvoud 

en het gemak. Je hoeft de bestaande 

fundering niet aan te passen, zoals bij 

combinatievloeren wel het geval is. De 

prijs valt bovendien heel erg mee en wij 

kunnen heel snel leveren. Onze capaciteit 

is namelijk groot – met voldoende 

menginstallaties die we in eigen beheer 

voor Celbeton hebben ontwikkeld. Wij 

hebben als het ware onze eigen fabriek in 

de binnenstad staan.’

Een andere troef voor klanten: 
jullie zijn ISSO-gecertificeerd.
‘Inderdaad. Het gaat om een 

gelijkwaardigheidscertificaat waarin 

Celbeton vergeleken wordt met andere 

isolatiematerialen. De conclusie? Celbeton 

isoleert uitstekend. Die ISSO-certificatie is 

belangrijk voor onze klanten. Als particulier 
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heb je die nodig om overheidssubsidies, een 

goedkope lening of een zuinig energielabel 

te krijgen.’

Waar wordt schuimbeton nog 
toegepast?
‘Celbeton kent een heel breed 

toepassingsgebied. Zo kan je er riolen die 

niet meer gebruikt worden, mee vullen. 

In de woningbouw wordt Celbeton ook 

toegepast als vullaag om bestaande vloeren 

te nivelleren. Je kan trouwens complete 

gebouwen funderen op Celbeton. In de 

civiele sector wordt het toegepast voor 

wegen en voet- en fietspaden. En Celbeton 

vind je ook terug onder sportvelden.’ 

‘De grootste troeven van de Comfortvloer op basis  
van schuimbeton zijn de eenvoud en het gemak.  

Je hoeft de bestaande fundering niet aan te passen.’
Arjan Verhoeff, Commercieel Directeur van Faber

foto’s: Faber

Door het sterk isolerende vermogen is 

schuimbeton een uitstekende oplossing 

om vloeren te renoveren.

MET WELK CEMENT?

Faber maakt Celbeton op basis van 

verschillende ENCI-cementen.

Rectificatie
Answers nr. 39, pagina 7: bij het artikel over Noorderbrugtracé is per abuis een 

verkeerde foto geplaatst. Op de foto zijn de prefab betonnen liggers te zien van 

Spanbeton, eveneens een klant van ENCI, die ook op het project levert.



O P I N I E

UHSB als ‘mainstream’ product?
Afgelopen juni werd in Maastricht het jaarlijkse fib Symposium 

gehouden. Een recordaantal deelnemers waren er getuige van 

zeer interessante keynote presentaties, waarbij o.a. een architect, 

een normschrijver en pioniers op het gebied van innovatieve 

betonconstructies hun visie gaven op ontwikkelingen op betongebied.

De organisatie van het fib Symposium lag 

in handen van de Betonvereniging, TU 

Delft, RWTH Aachen University, Ghent 

University en de Belgische Betongroepering. 

HeidelbergCement Benelux  was via het 

Cement&BetonCentrum als één van de 

sponsors verbonden aan dit evenement, 

waar praktijk en wetenschap elkaar konden 

ontmoeten.

Voorzitter van de organisatiecommissie 

van het fib Symposium was Prof.dr.ir. Dick 

Hordijk, hoogleraar aan de TU Delft. Aan 

Dick is gevraagd om in zijn eigen woorden 

voor de lezers van Answers aan te geven 

wat zijn belangrijkste boodschap is na 

drie dagen van kennisuitwisseling. Dick is 

daarin heel duidelijk en sluit zich aan bij 

de boodschap/wens van professor Yen Lei 

Voo; 'UHSB als mainstream product'.  

De afgelopen decennia zijn er verschillende 

nieuwe betonsoorten ontwikkeld waarbij 

diverse bijzondere eigenschappen zijn 

gerealiseerd. Het ultrahogesterktebeton 

(UHSB) is daarvan de bekendste. Mooi dat 

we over die materialen kunnen beschikken, 

maar hoe kunnen we die inzetten ten 

dienste van de maatschappij? En vooral, 

durven we grensverleggende innovatieve 

toepassingen te realiseren waarvoor geen 

rekenregels bestaan, waarmee we geen 

(langdurige) ervaring hebben en waarbij 

de risico’s ten opzichte van bekende 

toepassingen hoger zijn?

UHSB is al lange tijd beschikbaar 

en Nederland kent ook al best vele 

toepassingen – hoofdzakelijk balkons 

en fiets- en voetgangersbruggen. Maar 

moeten we UHSB ook niet gaan toepassen 

voor belangrijke verkeersbruggen? Laat 

ik duidelijk zijn: er moet een duidelijke 

reden zijn voor, c.q. een duidelijk 

voordeel zijn van, de toepassing van 

UHSB. In Maleisië was dat de goede 

duurzaamheid (durability), waardoor 

onderhoudswerkzaamheden in moeilijk 

toegankelijke gebieden worden beperkt. 

Speelt ook in Nederland duurzaamheid in 

de betekenis van reductie van onderhoud 

een cruciale rol, of moeten we UHSB 

toepassen vanwege betere duurzaamheid 

in de betekenis van sustainability? Of zijn er 

misschien nog belangrijkere voordelen? Bij 

de TU Delft zijn wij van mening dat UHSB 

een belangrijke rol kan spelen bij de grote 

vervangingsopgave die eraan zit te komen.

Het duurt wellicht nog even en het zal 

zeker niet om ál onze bruggen en viaducten 

gaan, maar het is zeker: het aantal 

kunstwerken dat vervangen moet worden, 

zal de komende jaren toenemen. Hoe gaan 

we dat doen? Tegenwoordig is er eigenlijk 

maar één reden die echt telt: alles moet 

snel en met beperkte hinder vervangen 

worden. Het maakt niet zoveel uit hoeveel 

de constructie kost, als we maar niet (te 

veel) stil hoeven te staan. Daarnaast willen 

we ook zo min mogelijk tussensteunpunten, 

Prof.dr.ir Dick Hordijk is hoogleraar aan  

de TU Delft en was voorzitter van de  

organisatiecommissie van het fib  

Symposium.

 foto: Yen Lei Voo

Sungai Nerok bridge, Maleisië
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Wat kan ENCI  
betekenen voor uw  
UHSB-projecten
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want die geven ook alleen maar hinder. Zou 

het niet mooi zijn als we een traditioneel 

viaduct met drie of vier overspanningen 

in één weekend kunnen vervangen door 

één overspanning, zonder substantieel 

grondwerk en met hergebruik van de 

bestaande fundering? Dat moet naar onze 

mening kunnen met zeer slanke, zwaar 

voorgespannen UHSB-liggers. Maar hoe 

krijgen we die ontwikkeld en vervolgens 

ook door alle betrokken instanties 

geaccepteerd?

Het moge duidelijk zijn: een UHSB-

kokerligger met een slankheid van 50 

(lengte/hoogte en maximale waarde nu 

is ca. 30), veel voorspanning en geen 

traditionele wapening is niet te beoordelen 

met de huidige regelgeving – ook niet met 

de normatieve documenten voor UHSB, 

die in o.a. Frankrijk, Japan en Zwitserland 

zijn opgesteld. Dat moet dus anders 

aangepakt worden. Dat gaat ook tijd en 

geld kosten. Wie gaat daarin investeren? 

Bij projecten worden vaak innovatieve 

oplossingen voorgesteld, maar dan blijkt 

dat de tijd die nodig is om die oplossing 

uit te werken niet past bij het tijdschema 

van het project – en valt het weer stil. Met 

een houding zoals RWS die tot enige tijd 

geleden had, “innovatie is voor de markt”, 

gaat dit ook niet lukken. Ik ben van mening 

dat het een strategische beslissing van 

de overheid moet zijn om een dergelijke 

innovatie t.b.v. de maatschappij te (laten) 

ontwikkelen. Het is in het belang van de 

maatschappij, c.q. de overheid, om de beste 

mogelijkheden te hebben bij de aanstaande 

vervangingsopgave. We moeten dus niet 

afwachten tot de markt daarmee komt en 

ook niet alle investeringskosten en risico’s 

bij hen leggen. Om nog maar te zwijgen 

van de situatie waarin één bedrijf alles 

ontwikkelt en die ontwikkeling (voor de 

marktwerking) vervolgens beschikbaar 

moet stellen voor alle andere marktpartijen.

Willen we over vijf jaar goede oplossingen 

hebben voor de vervangingsopgave, dan 

moeten onderzoek en ontwikkeling nu 

starten! Natuurlijk moeten we daarbij 

bekijken hoe dit met marktpartijen en 

onderzoeksinstellingen kan worden 

georganiseerd. Maar het samen 

ontwikkelen is belangrijk en ook essentieel 

voor de acceptatie. Uiteindelijk moet de 

overheid als eigenaar, c.q. de toetsende 

instantie, ook akkoord gaan met een 

oplossing waar geen regelgeving voor is 

en/of waarvoor weinig ervaring bestaat. 

Dan kan die eigenaar daar het beste vanaf 

het begin bij betrokken zijn.

De ontwikkeling en de toepassing van 

UHSB-bruggen in Maleisië vormen een 

prachtig voorbeeld van hoe het kan. Als we 

de constructieve veiligheid en het goede 

gedrag niet kunnen aantonen op basis 

van regeltjes, is grootschalige beproeving 

onontbeerlijk. Samen met het Maleisische 

departement voor Publieke Werken startte 

professor Voo daarmee in 2007; in 2010 

werd de eerste UHSB-brug geopend. 

Natuurlijk komt er meer bij kijken dan 

een aantal full-scale testen. Wat doet de 

constructie in de tijd? Ervaring hebben we 

niet, maar een adequaat monitoringsysteem 

kan helpen om ‘in control’ te zijn en 

bij gemeten afwijkend gedrag gericht 

onderzoek te kunnen doen naar de 

mogelijke oorzaak en op tijd te kunnen 

ingrijpen, c.q. bijsturen. Daarom is verdere 

ontwikkeling van monitoringsystemen 

(SMART-bridge) ook belangrijk.

Samengevat: om onze betonnen 

infrastructuur up-to-date te houden, 

waarbij we tijdens de noodzakelijke 

aanpassingen maximale beschikbaarheid 

en mobiliteit behouden, zullen we grenzen 

moeten verleggen. Dat moeten we met 

meerdere partijen bewerkstelligen, waarbij 

de overheid een belangrijke stimulerende 

en sturende rol moet vervullen. En wie 

weet, wellicht wordt UHSB dan op termijn 

ook in Nederland mainstream. n

‘Zou het niet mooi zijn als we een traditioneel viaduct  
met drie of vier overspanningen in één weekend kunnen  
vervangen door één overspanning, zonder substantieel  
grondwerk en met hergebruik van de bestaande fundering?’
Prof.dr.ir Dick Hordijk, hoogleraar aan de TU Delft

foto’s: TU Delft
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EVENEMENT

 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

Kerst/Nieuwjaar Open t/m 22 dec 13.00 uur daarna t/m 1 januari gesloten

Afwijkingen in overleg

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

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

           november 

De Doelen Rotterdam 
16 

Donderdag 16 november? Die dag hebt u een afspraak met de toekomst. 
Want die dag brengen ENCI, Mebin en Sagrex hun kennis samen op 
de 60ste Betondag. Samen reiken we u de bouwstenen aan voor uw 
projecten van morgen. De jubileumeditie van Nederlands grootste 
bouwtechnische evenement schotelt u bovendien nog enkele smakelijke 
verrassingen voor.  
Wilt u helemaal mee zijn met de laatste productinnovaties?  
Woon dan zeker onze lezingen bij in de Van Cappellen zaal:
• 16.00 uur: ‘Alternatieve bindmiddelen met een lagere CO2- 
   voetafdruk’, waarin Marcel Bruin en Joris Schoon de ontwikkeling  
   van CSA en BCT bespreken
• 16.30 uur: ‘Bijzonder beton: van laboratorium naar praktijk’,  
   waarin Bart Brieffies vanuit een praktijkvoorbeeld de toepassing  
   van warm beton en UHPC toelicht

www.betondag.nl

60ste Betondag  
afspraak met de toekomst


