
ANS WER S  |  nr 42  |  mei 2018 1

Sagrex heeft in België meerdere locaties waarin kalksteengranulaten geproduceerd worden. Studies tonen de voordelen aan van zulke gebroken granulaten ten opzichte 
van grind voor prefabconstructies.

Welke voordelen bieden ze voor de prefabsector?

P R O D U C T

foto: Preton

1. Hogere druk- en buigsterktes
Door grind door kalksteengranulaten te 

vervangen, kunt u de druksterkte, de 

buigsterkte en de schokweerstand van 

het beton verhogen. Het zijn de vorm en 

de oppervlaktetextuur van de granulaten 

die de druksterkte van beton aanzienlijk 

beïnvloeden. De oppervlaktetextuur heeft 

een invloed op de binding met de cement-

pasta en ook op de waterbehoefte van 

het mengsel, vooral voor de fijne fractie. 

Deze textuur hangt onder andere af van 

de hardheid en de afmetingen van de 

korrels en van de eigenschappen van het 

moedergesteente. De oppervlaktetextuur 

van grind wordt beschouwd als glad, die 

van kalksteen als ruw. In laboratorium- 

omstandigheden werd aangetoond dat het 

gebruik van granulaten met een glad opper-

vlak tot lagere druksterktes leidt, tot 10% 

lager dan druksterktes behaald met granula-

ten met een ruwe oppervlaktetextuur.

De invloed op de druksterkte is zeker 

belangrijk voor de prefabsector. 

Kalksteengranulaten? Die kunnen bijzonder interessant zijn voor de 

prefabsector. Gebroken granulaten bieden namelijk verschillende 

voordelen ten opzichte van zee-* of riviergrind.

Dankzij hogere druksterktes:

• kan er sneller ontkist worden bij een 

gelijk cementgehalte/wcf

• blijft de ontkistingstijd behouden 

met hogere wcf/lager cement- 

gehalte

• blijft de ontkistingstijd behouden 

met lagere verwarmingskosten

De buigsterkte wordt meer beïnvloed 

dan de druksterkte. In het geval van  

ultrahogesterktebeton hebben de vorm 

en de oppervlaktetextuur van de  

granulaten een grote invloed.

2. Lagere waterabsorptie
De waterabsorptie van de kalksteen- 

granulaten ligt rond 0,5%. Voor grind 
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Waaraan denkt u bij de fabricage van betonproducten? Aan grote 

fabrieken waar enorme aantallen serieproducten van de band rollen?  

Wel, dat beeld gaat niet op voor Atsma Sierbeton in Heerenveen.  

De makers van betonproducten in de grond-, weg- en waterbouw zoeken 

het juist in maatwerk. En dus in kleinere series. ‘We zijn klein maar 

groots’, lacht Oda Atsma, samen met haar zus Froukje eigenares van 

Atsma Sierbeton.

Atsma Sierbeton gaat al dertig jaar mee in 

de wereld van beton. Het familiebedrijf met 

slechts twee medewerkers in de productie 

is een uiterst flexibele speler in de branche.

Exact op aanvraag
Oda Atsma: ‘In de GWW wordt veelal 

gewerkt met standaardproducten. Maar als 

het op maatwerk aankomt, is het voor  

grote fabrieken simpelweg te kostbaar om 

daar hun productielijnen op aan te passen.  

Wij betrekken de meeste van onze  

opdrachten dan ook vooral vanuit die hoek. 

Beschermelementen, bloembakken, poefs, 

banden, sierpalen, …: dat soort producten. 

Wij zijn flexibel genoeg om die exact op 

aanvraag in kleinere series te produceren, 

desnoods per stuk. Het is allemaal hand-

werk en elk element wordt apart gecon-

troleerd op kwaliteit. We hebben met onze 

K L A N T

Atsma Sierbeton: net even anders 

‘Van al deze producten kunnen we het 

originele ontwerp eventueel op aanvraag 

verfijnen; wij maken de mallen in eigen 

huis. En natuurlijk maken we gebruik van 

onze lange relatie met ENCI als leverancier 

van cement. In voorkomende gevallen 

kloppen we bij ENCI aan voor advies, maar 

in het algemeen maken we gebruik van 

standaardrecepturen. Het belangrijkste is 

dat we met het cement van ENCI snel en 

op een kwalitatief hoog niveau kunnen 

produceren. Onze opdrachtgevers staan 

vaak onder een hoge tijdsdruk; dat 

probleem helpen we graag oplossen.’

Klein bedrijf, grote projecten
De specialistische producten van Atsma 

Sierbeton zijn in heel Nederland en in 

toenemende mate ook in België te vinden. 

‘Het is voor ons als klein bedrijf best 

bijzonder om betonproducten terug te 

zien op grote projecten als Schiphol en de 

Maasvlakte. Kennelijk wordt onze aanpak 

gewaardeerd’, besluit Oda Atsma.    

Handwerk in betonproducten voor de GWW

‘Met het cement van ENCI kunnen we snel en op  
een kwalitatief hoog niveau produceren.’

Oda Atsma, Atsma Sierbeton

manier van werken in die dertig jaar een 

naam opgebouwd als betrouwbare pro-

bleemoplossers. Daar zijn we best trots op.’

Standaardrecept voor  
niet-standaardproduct
Nieuw in het assortiment zijn waterdoor- 

latende banden, uitstroomvoorzieningen, 

diverse bocht- en eindbanden en 

overrijdbare middengeleiders. Ook is de 

Amstelband met hulpstukken terug van 

weggeweest. Stuk voor stuk ‘net even 

anders dan standaard’ in de GWW – en dus 

een kolfje naar de hand van Oda Atsma en 

haar collega’s.
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Foto’s: Atsma Sierbeton

is de waterabsorptie groter en varieert ze in grotere mate, wat 

de samenstelling en de duurzaamheid van het beton nadelig 

beïnvloedt.

3. Lagere thermische uitzettingscoëfficiënt
De thermische uitzettingscoëfficiënt van beton dat gemaakt wordt 

met grind is tot tweemaal groter dan van beton op basis van 

kalksteengranulaten (vergelijking van beton met dezelfde curings-

omstandigheden). Deze lagere coëfficiënt biedt een zeker voordeel 

voor betonconstructies, vooral voor hyperstatische structuren.

4. Hogere brandweerstand
Het type granulaat beïnvloedt ook de weerstand tegen hoge 

temperaturen. De sterktevermindering van beton blootgesteld 

aan hoge temperaturen, zoals tijdens een brand, is aanzienlijk 

lager wanneer de granulaten geen silica bevatten, zoals 

kalksteengranulaten. De Eurocode 2 stelt trouwens verschillende 

curven voor, voor silicahoudende en kalksteengranulaten, voor de 

evolutie van de weerstand in functie van de temperatuur.

5. Lagere uitdrogingskrimp
De uitdrogingskrimp voor beton samengesteld met 

kalksteengranulaten is lager dan voor beton op basis van grind.

6. Kruipvervorming
De invloed van de granulaten is ook opmerkelijk groot op de 

kruipvervormingen. Die kunnen, voor beton met gelijkaardige 

samenstellingen maar verschillende granulaten, in een verhouding 

van 2 tot 5 variëren. Het is aangetoond dat deze vervormingen 

kleiner zijn met beton gemaakt op basis van kalksteengranulaten 

dan op basis van grind.    

De bevindingen in dit artikel zijn gebaseerd op de volgende 

publicaties: La durabilité des bétons (Presses de l’école nationale 

des Ponts et chaussées), Properties of concrete (Adam M. Neville), 

Sécurité incendie et constructions en béton (ir. Jean-François 

Denoël, Febelcem) en Krimp in jong verhardend beton (Dossier 

cement nr. 16, Febelcem).

Beschermelementen, bloembakken, poefs, 

(waterdoorlatende) banden, sierpalen, …: het handwerk 

van Atsma Sierbeton duikt overal in Nederland op.

Vervolg van pagina 1.

foto: SAGREX
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Innovatieve nieuwe mortels voor  
architecturale toepassingen

P R O D U C T

Creatief, omdat het kan

BIODYNAMIC 

Duurzaamheid. Dat is wat ons drijft. 

Nieuwe mortelformules moeten voldoen 

aan de duurzaamheidseisen van de 

hedendaagse architectuur, door ecologie 

en esthetiek te combineren. En dat is wat 

Biodynamic, een biodynamische mortel, 

kenmerkt.

PRODUCT

Biodynamic is een zeer vloeibare mortel, die 

voor 80% uit gerecycled materiaal en de 

zaagresten van Carrara-marmer bestaat.  

Die zaagresten zorgen voor een superieure 

glans van het oppervlak.

EIGENSCHAPPEN

- Lage viscositeit en hoge verwerkbaarheid: 

vloeit gemakkelijk in alle hoeken in de 

bekisting

- Krijgt perfect de vorm van het ontwerp 

en garandeert een bijzondere kwaliteit 

van het oppervlak

- Extreem lage waterabsorptie

- Langetermijnresistentie tegen 

weersinvloeden

TOEPASSING

Biodynamic biedt een optimale combinatie 

van esthetiek en duurzaamheid. Deze 

mortel is hierdoor uitermate geschikt voor 

niet-constructieve gevelelementen met een 

complexe vorm en een geringe doorsnede.

U verlegt graag grenzen. ENCI ook. Daarom hebben we onze 

productportfolio uitgebreid met drie designproducten: Effix Arca, Effix 

Crea en Biodynamic, ontwikkeld in het internationaal laboratorium van 

de HeidelbergCement Group in het Italiaanse Bergamo. Deze producten 

hebben oog voor de architectonische en duurzaamheidsvereisten van 

vandaag en morgen. Welke creatieve toepassingen zijn met deze nieuwe 

producten te realiseren?
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over mengselsamenstellingen,  

technische aspecten en toepassingen of afwerkingsmogelijkheden?  

Neem contact op met uw account manager of technisch voorlichter.

INNOVATIEVE CEMENTMORTELS 

VOOR ESTHETISCHE TOEPASSINGEN

CEMENT 
I M P U L S  V O O R 
C R E A T I V I T E I T

18650-NL-V4-brochure A4.indd   1 09/03/18   09:13

Meer informatie

EFFIX CREA

Design. We zijn er dol op. Zeker nu ook beton- en mortelmengsels 

er hun plek in veroveren – hoe uitdagend de vorm of het detail ook 

mag zijn. Effix Crea past zich vloeiend aan.

PRODUCT

Effix Crea is een mortel met hoge mechanische prestaties, speciaal 

ontwikkeld voor de productie van kwaliteitsdesign van grote 

esthetische waarde. Omdat de mortel zich gemakkelijk aanpast aan 

complexe mallen en vormen, zijn gedetailleerde vormen mogelijk.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge mechanische prestaties

- Enkel water toevoegen voor gebruik

TOEPASSING

Met Effix Crea vervaardigt u verfijnde, niet-constructieve 

elementen, afgietsels en decoratieve onderdelen.

TX Active®

Byodynamic is standaard en Effix Arca en Effix Crea zijn optioneel 

verkrijgbaar met TX Active®. TX Active® bevat een speciaal 

titaandioxide, dat zich als een fotokatalysator gedraagt.  

In combinatie met licht breekt de technologie luchtverontreinigende 

stoffen af die het resultaat zijn van menselijke activiteiten (industrie, 

gemotoriseerd verkeer, stookinstallaties, …). 

EFFIX ARCA 

Gevels. We zijn er gek op. Niet alleen omdat ze geluid, vocht, wind 

en ongedierte weren en bijdragen aan een goede warmte-isolatie, 

maar vooral omdat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de 

architectuur van de gebouwde omgeving. Zeker wanneer u met 

Effix Arca werkt. 

PRODUCT

Effix Arca is een met vezels versterkte mortel. Dit cementgebonden 

materiaal wordt gekenmerkt door zijn mechanische sterkte bij een 

zeer beperkte paneeldikte.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge mechanische sterkte en duurzaamheid, zelfs bij een zeer 

beperkte paneeldikte

- Hoge stootvastheid en brandwerendheid

- Gegarandeerde langetermijnresistentie tegen weersinvloeden

- Verwerkbaarheid en vloeibaarheid: zelfverdichtend gedrag

TOEPASSING

Effix Arca biedt een optimale oplossing om gevelbekleding te 

creëren die lichtheid en esthetiek verenigt. Deze mortel resulteert in 

gevelbekleding met uitstekende sterkteprestaties en leent zich voor 

diverse oppervlakteafwerkingen. 
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Zwaagstra Beton heeft lijntje met de zon 
Productiebedrijf legt fundatie voor zonnepark TT Assen

P R O J E C T

Waaruit bestaat het proefproject?
Nederland mag dan geen tropisch klimaat 

hebben, in de zoektocht naar duurzame 

energiebronnen komen ontwikkelaars toch 

steeds vaker uit bij zonne-energie. ‘Het is een 

groeiende markt’, zegt André Veerkamp van 

Zwaagstra Beton, ‘waar wij ons als producent 

van onder meer funderingselementen steeds 

meer op richten. Het parkeerterrein van de TT 

is een mooi voorbeeld van innovatief denken 

over ruimte en energie.’

14.000 motoren
Jarenlang ploeterden de motorliefhebbers 

met hun machine door de blubber, op zoek 

naar een parkeerplek. Totdat ontwikkelaar 

GroenLeven en bouwer Mannen van Staal in 

2015 op het idee kwamen om het terrein een 

dubbele, duurzame facelift te geven.

André Veerkamp: ‘Men bedacht dat op die 

verloren vierkante meters heel goed een 

zonnepark kon worden gebouwd, zonder 

dat het parkeerterrein verloren ging. Ze 

ontwikkelden de constructie zoals die er nu 

staat, met plaats voor 14.000 motoren onder 

de zonnecollectoren. Wij zijn er als producent 

van funderingen min of meer toevallig bij 

betrokken geraakt. De vraag was: Wij zijn 

dit van plan, kunnen jullie voor de fundering 

zorgen? Dat konden we. We hebben duizend 

Bezoekers van het motorfestijn de TT van Assen willen maar twee dingen: een lekker zonnetje en gezonde 

spanning. Precies de ingrediënten die een cruciale rol spelen in het zonnepark waaronder ze hun stoere ‘fietsen’ 

parkeren. Gebouwd op een fundatie van Zwaagstra Beton.

Zwaagstra Beton leverde duizend 

stuks grote betonpoeren voor het 

zonnepark in Assen.
Foto’s: Zwaagstra Beton
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‘Als je elk jaar vele duizenden betonplaten maakt, moet je kunnen 
vertrouwen op een up-to-date toelevering van grondstoffen.’

André Veerkamp, Zwaagstra Beton

stuks grote betonpoeren geleverd en nu staat 

het zonnepark TT-circuit groene energie te 

leveren. Het was een spannend en bijzonder 

project.’

Geoctrooieerd systeem
Inmiddels heeft Zwaagstra Beton aan meer 

zonneparkprojecten meegewerkt. Vaak op 

plekken die anders tot in lengte van jaren 

ongebruikt zouden zijn gebleven.

André Veerkamp: ‘Naast het parkeerterrein 

van de TT geldt dat voor voormalige 

vuilstortplaatsen. Woningbouw is daar 

geen optie, maar een zonnepark kan prima. 

Wij hebben speciale betonplaten met een 

geoctrooieerd verankeringssysteem geleverd 

voor het zonnepark in het Friese Garyp en 

voor het zonnepark in de stad Groningen: 

Woldjerspoor.’

Vertrouwen op toelevering
Productiebedrijf Zwaagstra Beton is dagelijks 

druk met de uitvoering van seriematige 

opdrachten.

Terwijl het zonnepark groene energie 

levert, staan de motorfietsen van  

TT-bezoekers comfortabel in de 

schaduw.

‘We zijn puur een productiebedrijf en hebben 

geen tekenkamer of constructie-afdeling’, 

zegt André Veerkamp. ‘We produceren 

betonplaten in grote hoeveelheden, daar 

zijn we sterk in. Jaarlijks maken we vele 

duizenden betonplaten in een bijna volledig 

geautomatiseerde carrouselfabriek. Van die 

platen hebben we een continue voorraad. Dat 

zegt ook iets over onze samenwerking met 

ENCI. Als productiebedrijf moet je kunnen 

vertrouwen op een up-to-date toelevering 

van grondstoffen. Dat is bij ENCI prima 

verzorgd. Daarbij kunnen we altijd terecht 

met vragen over betonsamenstellingen, 

mocht dat nodig zijn. Die relatie is voor ons 

succes als producent van groot belang.’    
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CUSTOMER EXCELLENCE

Dank voor uw feedback!
Customer Excellence: daarom luisteren wij naar u

Klantgerichtheid? Dat zit bij ENCI in het DNA: iedere medewerker dient te 

weten wat onze klanten van ons verwachten en hoe zij onze organisatie 

waarderen. Daarom zetten we de beleving van onze klanten – van u, dus – 

centraal in ons proces. Bijgevolg introduceerden we in 2015 het Customer 

Excellence programma met korte systematische enquêtes.

Acties met tastbare gevolgen
Op basis van uw feedback hebben we de voorbije jaren een heleboel 

verbeteringen doorgevoerd. Hiernaast vindt u enkele meer recente acties die 

tastbare gevolgen hebben voor onze dagelijkse samenwerking.

Nieuwe enquêtes
Continue verbetering op alle vlakken, daar streven we naar. Daarom start 

een nieuwe reeks enquêtes in het kader van het Customer Excellence 

programma. Om u ook in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe kunnen we u nog beter helpen? Het antwoord op de 

vraag is heel eenvoudig: door nog beter naar u te luisteren. 

Dat doen we met ons Customer Excellence programma. 

Dankzij uw reacties en meningen kunnen wij onze organisatie 

beter aanpassen aan uw behoeften. Hartelijk dank daarvoor!

• Door ons kwaliteitscontroleproces te 
herzien, kunnen we de kwaliteit beter 
opvolgen

• Al onze klanten hebben voortaan toegang 
tot elektronische facturatie

• We voorzien meer technische 
ondersteuning

• We hebben het aanbod van onze R&D 
dienstverlening uitgebreid

• Betere kennisoverdracht

• Uitgebreid productenspectrum

• Door onze chauffeurs op te leiden, hebben 
we onze logistieke service verbeterd

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

Blijf dus zeker uw mening en uw voorstellen met ons delen.

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


