
UITNODIGING
  

BETON IN PUBLIEKE RUIMTE  
EN INFRASTRUCTUUR

8e Limburgse Contactdag
Genk, Thorpark, 31 mei 2022
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NIEUWE DATUM



Na enige onderbreking, om gekende reden, 
star t FEBELCEM met een 8e ronde van 
Provinciale Contactdagen. Die start in 
Limburg, meer bepaald in het Thor Park te 
Genk, op het voormalige mijnterrein van 
Waterschei. Sinds enkele jaren koppelen we 
aan de studienamiddag een ontspannende 
activiteit in de voormiddag, in dit geval een 
natuurwandeling in het Nationaal Park Hoge 
Kempen, onder leiding van een Ranger. 

Het thema van de namiddag is nog steeds het 
gebruik van betonverhardingen in openbare 
ruimte en infrastructuurwerken. Ook de 
formule is ongewijzigd: een vijftal presen-
taties met een combinatie van technische 
informatie en inspirerende voorbeelden. 
Als blikvangers noteren we deze keer het 
Stadspark De Motten in Tongeren en de 
nieuwe fietstunnels op de ring van Hasselt.  
Verder wordt de 50-jarige geschiedenis van 
het doorgaand gewapend beton in België 
voorgesteld, wordt het drainerend beton 
als bijdrage in het integraal waterbeheer 
toegelicht en komen de veelzijdigheid en 
kwaliteit van beton aan bod, zowel voor 
het ter plaatse gestort beton als voor prefab 
betonproducten. 

Wat vandaag ook cruciaal is voor de cement- 
en betonsector zijn de inspanningen om te 
komen tot een klimaatneutrale toekomst, 
on ze zogenoemde C E M EN T & BETON 
ROADMAP 2050. De voornaamste kracht-
lijnen zullen u voorgesteld worden.

Op 31 mei a.s. verwachten we u, collega of 
partner uit de wegenbouw of publieke ruimte, 
om samen een aangename en leerrijke dag 
door te brengen.  Naast de gezonde wandeling 
en interessante voordrachten is er ook 
eindelijk weer de gelegenheid tot netwerking, 
dit tijdens de pauzes en afsluitende receptie. 
Een dergelijke organisatie is maar mogelijk 
dankzij de steun en medewerking van de 
diverse overheden, organisaties en federaties, 
waarvan de logo’s hierboven vermeld staan, 
waarvoor onze oprechte dank.

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

© Foto: FEBELCEM

https://www.febelcem.be/nl/roadmap-2050/
https://www.febelcem.be/nl/roadmap-2050/


PROGRAMMA

10.00 u Onthaal met koffie voor deelnemers aan de geleide wandeling
10.30 u Natuurwandeling in het Nationaal Park  
 Hoge Kempen onder begeleiding van een Ranger
12.30 u Broodjeslunch
13.00 u Onthaal voor deelnemers aan de studienamiddag
13.45 u Onthaalwoord
 ir. Hervé Camerlynck, Directeur, FEBELCEM

14.00 u Wegverhardingen in drainerend beton   
 als bijdrage tot een integraal waterbeheer
 dr.ir. Elia Boonen, Onderzoeker-Technologisch  
 Adviseur-Adjunct Afdelingshoofd, OCW

14.25 u Stadspark De Motten te Tongeren –  
 een publieke ruimte in de prijzen
 ing. Jan Vanderstraeten, Team Leader, 
 Division Infrastructure, SWECO BELGIUM

14.40 u 50 jaar Doorgaand Gewapend Beton in België
 dr.ir. Anne Beeldens, Zaakvoerder, AB-ROADS

15.15 u Koffiepauze
15.55 u Nieuwe tunnels voor fietsers en openbaar vervoer in Hasselt
 ing. Peter Stulens, Projectmanager, WEGEN EN VERKEER LIMBURG

16.20 u Veelzijdigheid en creatief, het kan met beton
 ir. Luc Rens, Raadgevend Ingenieur Infrastructuur, FEBELCEM

16.45 u Slotwoord
 ir. Gijs Moors, Afdelingshoofd, WEGEN EN VERKEER LIMBURG

17.00 u Receptie

> Deze uitnodiging mag verder gegeven worden aan andere geïnteresseerden
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INSCHRIJVING

Deelname is gratis maar  

voorafgaande inschrijving verplicht.

 

>  Inschrijven voor de wandeling,  

de lunch en het 

namiddagprogramma.

ADRES

Thor Park – Thor Central 

3600 Genk 

Route berekenen

>  https://thorpark.be/bereikbaarheid

Parking beschikbaar 
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FEBELCEM  
Federatie van de Belgische Cementnijverheid vzw 
Vorstlaan 68 bus 11 • 1170 Brussel 
Tel. 02 645 52 11 • www.febelcem.be 

Partner van infobeton.be

https://forms.gle/p7PkF1UiGxs98dHs5
https://forms.gle/p7PkF1UiGxs98dHs5
https://forms.gle/p7PkF1UiGxs98dHs5
https://goo.gl/maps/SUmdAB4CmsHtNgAC8
https://thorpark.be/bereikbaarheid/

