
UITNODIGING
  

BETON IN PUBLIEKE RUIMTE  
EN INFRASTRUCTUUR

7e Antwerpse Contactdag
Berchem, 1 juni 2017

 



Voor de 7e uitgave van de Antwerpse Provinciale Contactdag heeft FEBELCEM 
gekozen voor een locatie in de stad Antwerpen.  Dit is zeker geen toeval.  De stad 
zet volop in op de ontwikkeling van publieke ruimte en de realisatie van aangepaste 
en aantrekkelijke transportinfrastructuur.  Het gebruik van beton, in al zijn vormen 
en meestal in combinatie met andere materialen, is hierbij geen uitzondering en 
is vaak het resultaat van een doordachte studie en evaluatie.

Uiteraard komen ook talrijke andere projecten van binnen en buiten de provincie 
Antwerpen aan bod op deze studienamiddag. Klassieke wegenbouwprojecten 
worden afgewisseld met voorbeelden van inrichting van stedelijke omgeving, 
pleinen en woonwijken.  

Duurzaamheid, robuustheid en minimaal onderhoud zijn sleutelbegrippen bij het 
gebruik van beton en zullen ook nu op de agenda staan. De uitdaging vandaag is 
om deze kwaliteiten te verenigen met andere eisen op vlak van esthetiek, geluid, 
leefomgeving,... Diverse oplossingen met prefab betonproducten en met ter plaatse 
gestort beton zullen besproken worden.

Ook dit jaar hebben we het voorrecht om ondersteund te worden door de verschil-
lende overheden, organisaties en federaties waarvan de logo’s hierboven vermeld 
staan. We zijn hen daarvoor zeer dankbaar.

We hopen al onze partners uit de wegenbouw en publieke ruimte te mogen 
ontmoeten op deze namiddag van kennisuitwisseling en van professionele en 
vriendschappelijke contacten.

Met de steun en medewerking van:Georganiseerd door de 
Federatie van de Belgische 
Cementnijverheid



PROGRAMMA

13.00 u Ontvangst met koffie

13.45 u Onthaalwoord 
 ir. Roel Smits, Directeur Investeringen,  
 WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN

14.00 u Werken aan de stad van morgen
 Kristel Drubbel, Ingenieur, STAD ANTWERPEN

14.25 u Trambusbanen in beton
 ir. Filip Flement, Hoofd Technische Deskundigen, DE LIJN

14.50 u Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen
 dr.ir. Anne Beeldens, Zaakvoerder, AB-ROADS

15.15 u Koffiepauze 

15.55 u Publieke ruimte voor de volgende generatie
 Thierry Hermans, Account Manager, ANTEA GROUP

16.20 u De betontrends in publieke ruimte en infrastructuur
 ir. Luc Rens, Raadgevend Ingenieur Infrastructuur, FEBELCEM

16.45 u Slotwoord
 Kristof Peeters, Directeur Publieke Ruimte, STAD ANTWERPEN

17.00 u Receptie

Deze uitnodiging mag verder gegeven worden aan andere geïnteresseerden



ROUTEBESCHRIJVING 

FEBELCEM  
Federatie van de Belgische Cementnijverheid 
Vorstlaan 68 - 1170 Brussel 
tel. 02 645 52 11 – fax 02 640 06 70 
www.febelcem.be 
info@febelcem.be

Adres (GPS)  

BluePoint Antwerpen 

Filip Williotstraat 9 

2600 Berchem 

infoantwerpen@bluepoint.be 

T +32 (0)3 280 45 11

Liggingsplan:  
https://www.bluepoint.be/en/antwerp/contact

Gratis parkeren:  
ondergrondse parking beschikbaar

mailto:infoantwerpen@bluepoint.be
tel:+3232804511
https://www.bluepoint.be/en/antwerp/contact/


FEBELCEM

Federatie van de Belgische Cementnijverheid v.z.w. 

Vorstlaan 68 

1170 Brussel

Frankeren

a.u.b.



Terug te sturen per e-mail: m.scherps@febelcem.be uiterlijk op 24 mei 2017

Naam, Voornaam:  ................................................................................................................................................................................................................................. 

Functie: ...................................................................................................... Organisme: ........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Tel/Fax: ........................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Uw adresgegevens worden in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma’s ;  
overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verwerking van 
persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door ons bewaarde informatie.

BETON IN PUBLIEKE RUIMTE  
EN INFRASTRUCTUUR

7e Antwerpse Contactdag
Berchem, Blue Point, 1 juni 2017

Inschrijvingsformulier


