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Primeur: Decomo past als eerste het Helmholtz-principe toe in architectonisch beton.

Vernieuwend akoestisch architectonisch beton
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foto: Decomo

Esthetiek & stilte: 
een perfecte match

Geluidsfequenties wegfilteren
De basis van de betonsamenstelling blijft 

hetzelfde als het architectonisch beton dat 

Decomo al jaren produceert, met dezelfde 

mogelijkheden qua vormgeving, afwerking 

en kleur. Het verschil: bij Acousticrete 

maakt het bedrijf gebruik van het principe 

van een Helmholtz-resonator.

Werner Hulstaert, Area Sales Manager  

Decomo Nederland: ‘We integreren 

cilindervormige kanalen en sleuven in het 

beton waarlangs het geluid kan binnen-

dringen. Het volume van de kanalen en  

de sleufdiepte worden zo op elkaar  

afgestemd dat we bepaalde geluids- 

frequenties kunnen wegfilteren.’

Unieke vondst
Het Helmholtz-principe in architectonisch 

beton toepassen, dat deed niemand  

Decomo voor. Het verruimt de mogelijk-

heden voor architecten en ontwerpers 

en dus ook van wit cement dat vaak in 

architectonisch beton verwerkt wordt. In 

eerste instantie wil Decomo Acousticrete 

toepassen voor wanden in grote ruimtes 

waar geluid een probleem vormt − zoals 

zwembaden, sporthallen, ontvangstruimtes 

Architectonisch beton in binnenruimtes toepassen? Dat lag tot voor kort 

niet voor de hand, vooral door de negatieve invloed op de akoestiek.  

Decomo, producent van prefab architectonisch beton, ontwikkelde Acous-

ticrete − een uniek concept dat het uitzicht van een klassiek architectonisch 

betonelement combineert met een geluidsabsorberende werking.

en trappenhallen. Kleinschaliger kan het 

product ook geschikt zijn voor klas- en 

andere lokalen in scholen.

En nu concreet
Decomo ontwikkelde Acousticrete samen 

met Peutz en Arup, twee toonaangeven-

de constructeurbureaus op het gebied 

van akoestiek en lawaaibeheersing. Het 

product is dus wetenschappelijk sterk on-

derbouwd, werd uitvoerig getest en zette 

uitstekende testresultaten neer.

Werner Hulstaert: ‘Wij gaan nu een 

traject in waarbij we architecten over ons 

product informeren en hen vragen of ze 

een project hebben waarin Acousticrete 

concreet toegepast kan worden. Bedoeling 

is om al in het voorontwerp mee te kijken 

waar de panelen geïntegreerd kunnen 

worden in de draagstructuur.’    

www.decomo.be
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66,3 miljoen jaar. Zo oud is het fossiel van de mosasaurus dat in april in 

de kalksteengroeve van ENCI Maastricht werd gevonden. Het skelet werd 

Lars gedoopt, naar zijn vinder, de 14-jarige geoloog Lars Barten.

Mosasaurussen waren zeereptielen die 

wel 15 meter lang konden worden. Ze 

zwommen tussen de 66 en 68 miljoen jaar 

geleden rond. In Zuid-Limburg, jawel. Dat 

werd toen overspoeld door een ondiepe, 

subtropische binnenzee.

Elk jaar geeft ENCI toestemming aan de 

Nederlandse Geologische Vereniging  

(afdeling Limburg) om in de groeve naar 

fossielen te zoeken. De vondst werd  

gedaan tijdens één van die geologische 

excursies. Onmiddellijk stelde ENCI de 

vindplek van Lars veilig. Sindsdien hebben 

paleontologen van het Natuurhistorisch 

B E D R I J F

Lars: 66,3 miljoen jaar later 

Klaar voor transport: mosasaurus Lars 

verhuisde begin juli van de ENCI-groeve 

naar het Natuurhistorisch Museum 

Maastricht.

Museum Maastricht vrijwel dagelijks 

gegraven en gespeurd. Met succes: naast 

flippers, staart- en rugwervels troffen  

ze begin juni ook de schedel aan.

ENCI en het Natuurhistorisch Museum 

Maastricht werken al jaren constructief 

samen. Museummedewerkers hebben 

toegang tot de groeve om educatief en 

wetenschappelijk materiaal te verzamelen. 

Lars is al het vierde mosasaurusskelet uit de 

ENCI-groeve: ook in 1998, 2009 en 2012 

werden fossiele resten van mosasaurussen 

gevonden.    

HOE IS  HET NU MET LARS?
Volg het op nhmmaastricht.nl/vroeger

foto’s: ENCI
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Ons cement veilig op de bouwplaats afleveren, dat is een prioriteit 

voor ENCI. Wat verwachten wij van onze chauffeurs? En hoe kunt u 

hen helpen om veilig te lossen?

Veilig cement lossen: 
dat doen wij samen 

B E D R I J F
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Onze chauffeurs
- Melden zich aan bij de verantwoordelijke wanneer ze het terrein betreden.

- Vragen naar de voorschriften ter plaatse en houden zich daaraan.

- Parkeren op de aangewezen locatie en lossen op de aangewezen silo.

- Schatten in of het mogelijk is om verantwoord te parkeren of te lossen.

- Melden zich na het losproces af, geven aan of er nog bijzonderheden zijn  

en bezorgen de sleutel terug.

Richtlijnen voor het losproces
- Over het lossen van cement heeft ENCI een apart informatieblad ‘Lossen van cement’.

- Het losproces mag niet onderbroken worden, anders kan de leiding dichtvallen.  

Na het lossen dient de transportleiding zeker leeg te zijn.

- De wet verbiedt dat bulkwagens onder druk de weg opgaan. De restlucht moet dus  

gecontroleerd afgeblazen worden via de silo.

Veiligheidsprobleem? Zeker melden!
- Merkt u een onveilige situatie op? Spreek onze chauffeurs er dan over aan en meld 

het probleem aan ons. Zo maken we onze cementleveringen samen nog veiliger.

- Op deze manier werden de laatste maanden concrete gevallen rond veiligheid bij 

onze klanten grondig aangepakt!

foto’s: ENCI
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Eén materiaal dat thermische isolatie met constructieve draagkracht combineert? Het bestaat en heet:  

warmbeton. Is dit het ideale concept om monolithische gevelconstructies te realiseren? Dat wil de  

TU Eindhoven bewijzen door in de loop van 2015 een eerste warmbeton-paviljoen te bouwen op haar campus.  

ENCI ondersteunt dit proefproject.

Uit één stuk 
TU Eindhoven gaat proefwoning uit warmbeton bouwen

A C A D E M Y

WAT IS  WARMBETON?

Warmbeton is gebaseerd op thermisch isolerend ultra-lichtbeton. De belangrijkste 

grondstof daarvan is geëxpandeerd glas, waarmee alle zand en grind kan worden 

vervangen. Twee derde van het betonvolume bestaat uit lucht dat opgesloten zit 

in de kleine glasbolletjes. De Lambda-waarde bedraagt 0,12 W/mK. Binnen een 

wanddikte van 55 centimeter kan hiermee een Rc van 5 m2 K/W bereikt worden.  

Bij die dikte kunnen de gevels ook vloerdragend zijn (druksterkte 12 N/mm2).

foto’s : TU Eindhoven 
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‘Wij zoeken actief naar een bedrijf  
dat een eerste grootschalige toepassing  
met warmbeton wil realiseren.’
Professor dr. ir. Jos Brouwers

Waaruit bestaat het proefproject?
Professor dr. ir. Jos Brouwers: ‘De voorbije jaren hebben wij in mijn 

leerstoel (Dr. Q.L. Yu, Dr. P. Spiesz) het nieuwe materiaal warmbeton 

ontwikkeld en uitgebreid getest in ons lab − op onder meer  

mechanische eigenschappen zoals sterkte, op duurzaamheid onder 

invloed van vorst en dooi en ook op thermische geleiding.  

We maakten proefstukken zoals kubussen, prisma’s en balken  

en toonden zo aan dat warmbeton zowel isolerend als sterk is.  

Wij hebben een beton ontwikkeld waarvan de combinatie van  

druksterkte en thermische geleiding niet eerder is gerealiseerd.  

Met dit paviljoen verlaten we eindelijk de labschaal.’

Wat is daarbij de grootste betontechnologische  
uitdaging?
Jos Brouwers: ‘We hopen dat alles zich in de praktijk zo gedraagt als 

in het lab: verwerkbaarheid, uitharding, eigenschappen, uiterlijk … 

Hoe reageert het materiaal als je er grotere hoeveelheden van stort en 

een bekisting gebruikt? Dat is tot op heden een onbekende. Uiteraard 

willen we bewijzen dat geïntegreerde architectonische, constructieve, 

bouwfysische en uitvoeringstechnische oplossingen mogelijk zijn.’

Waarom is warmbeton zo geschikt voor  
gevelconstructie?
Jos Brouwers: ‘Omdat het monolithisch is, tegelijkertijd binnen- en  

buitenblad. Dat betekent: je stort warmbeton en het is klaar. Je krijgt 

een goed isolerend geheel zonder isolatie en spouw. En het ziet er 

mooi en strak uit.’

Wat voor toekomst ziet u in warmbeton?
Jos Brouwers: ‘Warmbeton kan toegepast worden in woningbouw, 

hoogbouw en ook in drijvende woningbouw. We zijn in gesprek met 

firma’s om te kijken of warmbeton geschikt is voor kelderconstructies 

van drijvende woningen. Dat is momenteel een belangrijk thema in 

Nederland − zeker met het oog op zeespiegelstijging, overstromingen 

en grondgebrek. Ook in de rest van de wereld zijn er veel initiatieven 

om meer op water te gaan bouwen. Wij zoeken actief naar een  

launching customer, een bedrijf dat een eerste grootschalige  

toepassing met warmbeton wil realiseren. Het paviljoen op onze  

campus is maar een tussenstap. Verder zijn wij de eigenschappen  

van het beton nog aan het scherpstellen.’

Welke ondersteuning biedt ENCI u?

Jos Brouwers: ‘Het betonlab van ENCI in Rotterdam nam parallel een 

aantal testen met warmbeton voor zijn rekening. En voor onze testen 

en ons proefproject gebruiken wij cement van ENCI.’    

Van proefstuk naar paviljoen:

hoe gedraagt warmbeton zich 

buiten het lab?
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A C A D E M Y

HeidelbergCement Group, het moederbedrijf van ENCI en CBR, doet 

continu onderzoek naar de vraag: hoe kunnen we onze CO2-uitstoot en 

impact op het milieu beperken? Met dit doel werd vanuit het Heidelberg 

Technology Center een internationale onderzoeksgroep opgericht. Die 

focust op betonsamenstellingen met cementen met een zo laag mogelijke 

CO2-voetafdruk. Het ENCI/CBR-betonlab in Rotterdam nam deel aan dit 

onderzoek. 

Getest en goedgekeurd 
ENCI doet onderzoek naar beton met laag klinkergehalte

Minder klinker =  
minder CO2-uitstoot
Portlandcementklinker is het bestanddeel 

van cement dat de grote CO2-uitstoot 

veroorzaakt tijdens de productie. Hoe minder 

klinker een cement bevat, hoe groter de 

milieuwinst voor het beton. Dat verklaart 

beton veel gebruik van hoogovencement 

op basis van hoogovenslak. In andere 

werelddelen staat de cement- en 

betonindustrie vaak nog niet zover – omdat 

ze niet over hoogovenslak kan beschikken, 

bijvoorbeeld.’

Als basis nam het betonlab een bestaande betonsamenstelling die aan de 

vereisten voldeed. Bedoeling was om die samenstelling te optimaliseren. Dat 

deed het lab in vijf stappen.

Verhouding zand en grind

Eerst keek het betonlab naar de packing, de manier waarop zand en grind zich 

verhouden. Welke verhouding levert de dichtste packing op?

Watergehalte reduceren

Hoe kunnen we het watergehalte zoveel mogelijk reduceren? Hoe minder water, hoe 

hoger de druksterkte. Verschillende additieven werden getest om het watergehalte naar 

beneden te halen.

Bindmiddel terugschroeven

De eerste twee stappen vormden de basis om het volume van het bindmiddel te verminderen. 

Het betonlab moest het mengsel wel opvullen met andere fijne stoffen zoals vliegas of 

kalksteenmeel.

Hoe duurzaam is het beton?

Hoe bestand is het tegen externe invloeden, zoals vorst en dooi, indringing van 

vloeistoffen en carbonatatie? Precies omdat het beton minder bindmiddel bevatte, moest 

dit getest worden.

Hoe robuust is de samenstelling?

Blijft de samenstelling overeind als ze in een betoncentrale geproduceerd wordt? 

Wat gebeurt er als de levering van zand en grind iets anders is, bijvoorbeeld qua 

korrelopbouw? 

Onderzoek 
in 5 stappen

de doelstelling van het onderzoek: beton 

samenstellen met zo weinig mogelijk klinker.

Martin Hunger van het betonlab in 

Rotterdam: ‘In België en Nederland zijn we 

al lang doordrongen van de milieuvoordelen 

van minder klinker. Daarom maken wij in ons 



A C A D E M Y

Verfijnde doelstelling
In de loop van het project werd de onderzoeksdoelstelling voor 

het betonlab verfijnd: hoe kunnen we een heel gebruikelijke 

betonsamenstelling met sterkteklasse C30/37 produceren 

met een laag klinkergehalte? De ondergrens lag op 70 kilo 

Portlandcementklinker per m3 beton. Bijkomende eis: een vroege 

sterkte van 8 à 10 N/mm2 na twee dagen. Met zo weinig mogelijk 

Portlandcementklinker een zo hoog mogelijke sterkte behalen, daar 

draaide het om. 

Het resultaat 
Werd de doelstelling van het onderzoek bereikt?

Martin Hunger: ‘Ja, het is mogelijk om een beton te ontwikkelen in 

sterkteklasse C30/37 met ongeveer 70 kg Portlandcementklinker 

per m3 beton. Rekening houdend met onze jarenlange ervaring 

met hoogovencementen, is dit resultaat niet zo verrassend. We 

zitten immers al tegen die ondergrens van 70 kilo per m3 aan. 

Het optimaliseringsprincipe gaat echter op wereldschaal uitgerold 

worden.’    

‘Het optimaliseringsprincipe gaat wereldwijd 
uitgerold worden en betekent een aanzienlijke 

verbetering voor heel wat landen.’
Martin Hunger van het betonlab in Rotterdam

Sterkteklasse C30/37 met ongeveer 70 kg 

Portlandcementklinker per m3  beton? Dat kan!

Op een werf of op een centrale, in een gesprek of via dit ma-

gazine: u komt ENCI en onze vertegenwoordigers vaak tegen. 

Maar volgt u ons ook al virtueel? Daar hebt u nochtans goede 

redenen voor, want ook op sociale media houdt ENCI de vinger 

aan de pols van de cement- en betonindustrie. Kijk gerust eens 

op LinkedIn en Twitter. Daar communiceren we snel, behap-

baar en to the point over professionele kwesties.

Helemaal mee met ENCI? Met duurzaamheid, innovaties en 

updates over de industrie? 

VOLG ONS DAN VOORTAAN OP:

Volgt u ons al op

LinkedIn en Twitter? 

B E D R I J F

twitter.com/ENCI_Cement 

linkedin.com/company/enci
foto’s: ENCI

ANS WER S  |  nr 32  |  oktober 2015 7



ANS WER S  |  nr 32  |  oktober 20158

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 in 2015  
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 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Open t/m  
24 december 13:00 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Open t/m  
24 december 13:00 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Open t/m  
24 december 13:00 
daarna t/m 3 januari 
gesloten

Gewijzigde openingstijden

Beton creëert kunst 

ECO-RESPONSIBILITY

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 6401270

RICHARD 
BROUWER

Accountmanager
06 29091212

THEO 
DE VEER
Technische 
voorlichter
06 29091259

Een tandrad van 3 meter hoog? Uitgevoerd in zelfverdichtend 

beton? Om dat met eigen ogen te aanschouwen moest u in de buurt 

van Oss zijn. Tot 30 september liep daar de kunstroute “Kunst aan 

de Maas”, met werken van 10 lokale kunstenaars. Voor zijn werk 

“Industrieel Erfgoed” wilde kunstenaar Jos Verschaeren refereren 

aan de industriële geschiedenis van Os. Hij bedacht een opstelling 

waarin twee tandwielen in elkaar grijpen. Die tandwielen zijn 

gemaakt van gewapend beton, en daarvoor klopte de kunstenaar 

aan bij BouwOort. BouwOort maakt normaal betonmortel en prefab 

onderdelen voor de bouw, maar zo’n kunstwerk: dat was nieuw.

Antoine van Oort (BouwOort): ‘Eerst heeft de kunstenaar, in 

samenspraak met ons, een mal getimmerd. Op basis van de grootte 

en de breedte van de mal hebben we het materiaal bepaald: 

CEM II/B-S 52,5 N. We kennen het product, we hebben er altijd 

al goede resultaten mee behaald. En ENCI is daarvoor onze vaste 

partner, al járen. Met dit cement hebben we zelfverdichtend beton 

voor het kunstwerk gemaakt – en dan was het gewoon een kwestie 

van de mal te laten vollopen. Dat gebeurde in een aantal keer, 

aangezien er in het grote tandwiel holle ruimtes voorzien zijn.’   

foto BouwOort


