
UITNODIGING
  

BETON IN PUBLIEKE RUIMTE  
EN INFRASTRUCTUUR

7e West-Vlaamse Contactdag
Knokke, 29 november 2018

 



Natuurreservaat het Zwin te Knokke vormt de locatie voor de 7e uitgave van de West-
Vlaamse Contactdag die FEBELCEM organiseert. Deze keuze is niet toevallig maar 
geïnspireerd door de duurzaamheid die een topprioriteit is voor Natuurpark het 
Zwin. Het Zwingebouw heeft in ontwerpfase een BREEAM classificatie “excellent” 
verkregen en het gebruik van beton is daar niet vreemd aan. Overigens werd ook 
de verharding van de parking uitgevoerd in een keurig uitgewassen beton.

De aandacht zal gaan naar de recente ontwikkelingen en realisaties van publieke 
ruimte en transportinfrastructuur met tal van recente voorbeelden uit de West-
Vlaamse regio: Knokke zelf, Oostende, Blankenberge, Middelkerke, Ieper, Roeselare...

Op internationaal vlak vonden er in 2018 twee belangrijke congressen plaats in 
het domein van de betonwegen en –bestratingen: het 13e Internationaal Beton-
wegensymposium in Berlijn en de 12e Conferentie over Betonstraatstenen in Seoul.  
Van beide evenementen zal een verslag gebracht worden met de voornaamste en 
meest interessante onderwerpen.

Verder komen de hedendaagse uitdagingen aan bod bij de inrichting van stedelijke 
omgeving, pleinen en woonwijken.  Duurzaamheid, waterbeheer en kwaliteit zijn 
essentieel en het is aan de betonsector, zowel prefab als ter plaatse gestort, om hier 
de gepaste antwoorden op te bieden.

Ook nu weer doen we dat in samenwerking met en dank zij de steun van de diverse 
overheden, organisaties en federaties waarvan de logo’s hierboven vermeld staan. 

We ontmoeten u graag op 29 november, samen met collega’s en partners uit de 
wegenbouw en publieke ruimte voor een aangename dag van natuurexploratie, 
kennisuitwisseling en netwerking.

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



PROGRAMMA

10.30 u Onthaal met koffie en croissant

11.00 u Geleide natuurwandeling in het Zwin

12.30 u Broodjeslunch

13.45 u Onthaalwoord
 ir. Koen Surdiacourt, Afdelingshoofd, 
 WEGEN EN VERKEER WEST-VLAANDEREN

14.00 u Infiltratie en prefab beton: de ideale huwelijkspartners
 Tom Bulcke, FEBESTRAL-FEBELCO

14.25 u Ontwikkelingen in de betonwegensector –  
 lessen van het 13e Internationaal   
 Betonwegensymposium te Berlijn – juni 2018
 dr.ir. Anne Beeldens, Zaakvoerder, AB-ROADS

14.50 u Grootformaattegels, prefab betonplaten en andere    
 prefab toepassingen – hoogtepunten van de 12th International  
 Conference on Concrete Block Pavement te Seoul – oktober 2018
 dr.ir. Elia Boonen, Onderzoeker, OCW

15.15 u Koffiepauze

15.55 u Recente realisaties van betonverhardingen in West-Vlaanderen
 Kevin Hampton, projectleider &  
 Vincent Depry, projectleider, TRACTEBEL

16.20 u Kwaliteit in ontwerp en uitvoering  
 van publieke ruimte en infrastructuur
 ir. Luc Rens, Raadgevend Ingenieur Infrastructuur, FEBELCEM

16.45 u Slotwoord
 Mevr. Charlotte Vanhecke, voorzitter TEDEWEST

17.00 u Receptie

Deze uitnodiging mag verder gegeven worden aan andere geïnteresseerden



ROUTEBESCHRIJVING 

FEBELCEM  
Federatie van de Belgische Cementnijverheid 
Vorstlaan 68, B11 – 1170 Brussel 
tel. 02 645 52 11 – fax 02 640 06 70 
www.febelcem.be 
info@febelcem.be

Zwin

Natuur Park

Graaf Léon Lippensdreef 8

B-8300 Knokke-Heist

info@zwin.be

+32 50 60 70 86

Wegbeschrijving:  
https://www.zwin.be/nl/wegbeschrijving 
 
Parking beschikbaar – parkeerticket 
wordt voorzien door de organisatie
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