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FEBELCEM 
EEN PASSIE VOOR CEMENT  
EN BETON



DE OPDRACHT VAN FEBELCEM

FEBELCEM heeft tot taak het gebruik van cement in België te bevorderen, zowel op kwalitatief als 
kwantitatief niveau.
FEBELCEM is een netwerkorganisatie die de kennisoverdracht beoogt tussen en naar de verschillende 
betrokken partijen in de bouw.
Mede dank zij FEBELCEM blijven de professionals uit de sector, zowel publiek als privé (ingenieurs, 
architecten, ontwerpers, aannemers, …), op de hoogte van de innovaties en de meest geavanceerde 
technische actualiteit, maken zij kennis met recente architecturale realisaties, kunnen zij de 
prestaties van de nieuwste cement- en betonsoorten naar waarde schatten.

DE ACTIES VAN FEBELCEM

•  De gebruikers van cement en beton bijstaan, informeren en opleiden.
•  Het gebruik van cement en al zijn toepassingen, d.w.z. beton in ruime betekenis,  

bevorderen bij alle doelgroepen.
•  De belangen van haar leden (strategy watch op juridisch, milieu-, technologisch,  

normatief, … gebied) behartigen.
•  De cementindustrie vertegenwoordigen bij overheids- en privé-instanties, zowel nationaal  

als internationaal (administraties, diverse organismes, beroeps- en sectorverenigingen  
zoals BMP, VBO, UWE, NBN, CEMBUREAU, …).

De Federatie beschikt over een multidisciplinair team van ingenieurs, technici en onderzoekers, 
gespecialiseerd in de verschillende segmenten van de bouwmarkt (burgerlijke bouwkunde, resi-
dentiële en niet-residentiële gebouwen). FEBELCEM voert haar opdrachten uit met inachtneming 
van een integere beroepsethiek: naleving van de concurrentieregels, correcte arbeidscontracten, 
respect voor de privacy, professionele zorgvuldigheid, …

“Onze federatie vertegenwoordigt een dynamische 
industriële sector, gericht op permanente innovatie 
en op de kwaliteit van haar producten.”

André Jasienski
Directeur van FEBELCEM 



EEN VOORBEELDIGE 
LEVENSCYCLUS

Van de steengroeve tot het afgewerkte product: 
duurzame ontwikkeling zit verankerd in de strategie 
van de cementindustrie. Zij past een geheel van 
processen toe die tot doel hebben haar industriële 
bedrijfsvoering op milieugebied voortdurend te 
verbeteren: valorisatie van secundaire grondstoffen, 
energetische valorisatie, duurzaam afvalbeheer, 
beperking van atmosferische emissies, …

De sector heeft zich ook vrijwillig verbonden tot een 
verbetering van de energie-efficiëntie en een vermin-
dering van de CO2-uitstoot.

Wat de levenscyclus betreft, bekleedt beton een 
uitzonderlijke plaats. Omdat het hoofzakelijk een 
lokaal product is, is er weinig transport voor nodig. 
Door zijn zeer lage “grijze energie” is het een van 
de meest performante bouwmaterialen op gebied 
van duurzaamheid. Tenslotte kan de industrie, dank 
zij selectieve sloop en stockage, een gerecycleerd 
betongranulaat produceren dat perfect geschikt is 
als secundaire grondstof. 

Informing people  
on performant solutions  
giving form to a sustainable future
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BETON, EEN BIJ UITSTEK DUURZAAM MATERIAAL

Beton beschikt ontegensprekelijk over talrijke troeven waardoor het heel natuurlijk past in de 
logica van duurzaam bouwen: het is inert, ongevoelig voor water, brandbestendig, onontvlambaar, 
het scheidt geen toxische stoffen af, het biedt goede akoestische isolatie en beschikt over optimale 
thermische inertie, het is robuust, het vergt weinig onderhoud, het is economisch en 100 % recy-
cleerbaar. Onder alle omstandigheden en over zijn hele levenscyclus zorgt beton voor een gezonde 
en veilige omgeving. Beton bouwt de toekomst!

© Arch.: Max8 - Foto: A. Nullens



In nauwe samenwerking met een archi-
tectenbureau gespecialiseerd in ener-
getische studies, maakte FEBELCEM een 
diepgaande studie over de manier waarop de 
bouwknopen kunnen opgelost worden in de 
drie meest courante betonbouwconcepten. 
Deze studie werd gepubliceerd in de vorm van 
digitale fiches die gratis gedownload kunnen 
worden van de website van FEBELCEM. Een 
mobiele versie voor smartphones en tablets 
is eveneens voorzien.

FEBELCEM onderhoudt nauwe contacten 
met de Belgische architectuurscholen: 
cursussen, conferenties, verspreiden van 
documentatie in de scholen (‘Plus Point 
Marketing’), op Batibouw (‘Concept & Build 
for Students’), …

FEBELCEM is de nationale coördinator van de internatio-
nale architectuurwedstrijd voor studenten “Concrete Design 
Competition” (zie www.concretedesigncompetition.com). 
Deze tweejaarlijkse wedstrijd, waaraan Belgische architec-
tuurscholen in het verleden reeds met succes deelnamen, 
wil de creativiteit stimuleren van de studenten architec-
tuur, design en bouwkunde.

FEBELCEM geeft technische 
publicaties uit waarin de 
Belgische architecturale 
actualiteit aan bod komt. 
Een nuttige hulp voor 
architecten.

1   ARCHITECTUUR  |  OPENHEID EN UITSTRALING  Zwart Paard - Sint-Jans-Molenbeek

OPENHEID EN UITSTRALING
ZWART PAARD – SINT-JANS-MOLENBEEK

	 SITUERING
	 ARCHITECTURAAL	CONCEPT
	 TECHNISCHE	KEUZES

ARCHITECTUUR | APRIL 2012

817 (21) Xf2 (W7)

BB/SfB

DOORSNEDE DETAIL

BOUWCONCEPT : BETONMETSELBLOKKEN

STANDAARD LAGE ENERGIE

AANSLUITING GEVELVOET - VLOER OP VOLLE GROND

EPB-AANVAARD            JA

Sch.: 1/10

OF

OF

OPTIE 2

OPTIE 1

Bij het ontwerp van dit detail is de keuze mogelijk : optie 1 of optie 2. De combinatie van de 2 opties kan interessant zijn in het geval 
van passiefbouw.
De luchtdichtheid wordt verzekerd door de binnenbepleistering, de luchtdichte aansluiting met de vloerplaat gebeurt door middel 
van een aansluitingsband met wapeningsnet. Opletten met leidingdoorgangen !  

Lees aandachtig de inleiding van de volledige publicatie « Betonbouwconcepten en EPB », raadpleegbaar op www.febelcem.be, vooraleer deze fiche te gebruiken.
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ARCHITECTUUR

De uitdagingen op gebied van architectuur zijn bijzonder 
groot. Ze zijn voornamelijk te wijten aan de groei van de 
wereldbevolking en de milieuproblematiek: oordeelkun-
dige urbanisatie, terugkeer naar de stad, ontwikkeling van 
ecowijken, lage-energie- of passiefbouw, bestrijden van 
geluidsoverlast, brandbeveiliging, ontwikkeling van gezonde, 
duurzame en steeds performantere materialen, …

© Existenz

© Arch.: Coucke - Foto: A. Nullens

DE UITDAGINGEN

ONZE ANTWOORDEN

De raadgevend ingenieurs 
van FEBELCEM staan met hun 
know-how de professionals 
uit de bouwsector bij tijdens 
technische assistenties op  
de bouwplaats.

© Foto: L. Brandajs



FEBELCEM organiseert studiedagen voor de 
diverse doelgroepen binnen wegeninfrastruc-
tuur en openbare ruimte: administraties, 
ingenieurs, aannemers, … De goed gedocu-
menteerde voordrachten en de meer informele 
networking bieden een reële meerwaarde aan 
de professionals uit de sector.

D e  a c t u a l i t e i t  va n  d e 
wegensector, technische 
innovaties , duurzaam-
h e i d ,  e s t h e t i s c h e  e n 
economische aspecten 
vormen een belangrijke 
bron van informatie voor 
de aannemers en opdracht-
gevers van het land.

1   BETON VOOR WOONWIJKEN EN WANDELWEGEN | ONTWERP – WAPENINGEN – UITVOERING

 

BETON VOOR WOONWIJKEN
EN WANDELWEGEN

	 Betonwegen	in	woonwijken	en	verkavelingen
	 Betonwegen	in	landelijke	geBieden	en	wandelnetwerken

INFRASTRUCTUUR | DECEMBER 2011

(94) Ef2 (G1)

BBSfB

INFRASTRUCTUUR

België is een verkeersknooppunt dat van vitaal belang is voor de economie van Europa. 
Daarom moet er in ons land een performant en duurzaam wegennetwerk uitgebouwd en 
onderhouden worden. Daarenboven stellen de wegen van morgen eisen (inzake veiligheid, 
recycleerbaarheid, geluidsvermindering, …) die het gebruik van hoogwaardige en innovatieve 
materialen vergen.

Mobiliteit houdt in dat ook de transportmodi voor de zwakke weggebruiker ontwikkeld 
worden: fiets- en voetpaden, aantrekkelijke openbare ruimtes, … Een hele uitdaging! En 
uiteraard verdient de harmonieuze verdere ontwikkeling van haven- en luchthaveninfra-
structuur, multimodale platformen, spoorwegen, tram- en busbanen onze blijvende aandacht. 

De ingenieurs van FEBELCEM nemen deel 
aan talrijke werkgroepen: WTCB, OCW, 
herziening van standaardbestekken , 
normalisatie, … Daardoor kunnen zij waken 
over de relevantie van de updates en dossiers 
volgen die essentieel zijn voor de sector.

© Diatheek FEBELCEM

© Diatheek FEBELCEM

© Foto: A. Nullens

DE UITDAGINGEN

ONZE ANTWOORDEN

De technische bijstand in het domein van de infrastructuur is een 
“historische pijler” van de activiteit van FEBELCEM. Dankzij die assis-
tenties kan de wegensector de adviezen en de know-how van haar 
ingenieurs in praktijk brengen. Deze bieden een onschatbare hulp bij 
de aanleg van wegen en openbare ruimtes.

© Diatheek FEBELCEM © Foto: A. Nullens



FEBELCEM geeft ook diverse 
folders uit met praktische 
richtlijnen voor de vakman 
(cement- en betonnormen, 
chroom 6, kwaliteit, duur-
zaamheid, …).

Het “ABC van cement en beton” bestaat 
uit een reeks didactische fiches . 
Deze publicatie biedt een technisch 
eenvoudige maar toch precieze kijk op 
deze voor de bouw essentiële materialen.

Met de volle steun van FEBELCEM voert het Onderzoeks-
centrum voor de Cementnijverheid (CRIC-OCCN) talrijke 
studies, proeven voor derden en technische assistenties 
uit. Samen met de normalisatie vormen deze opdrachten 
een coherent geheel waardoor de sector in een kwaliteits-
zekere omgeving kan werken.

FEBELCEM steunt ook volop de Belgische BetonGroepering 
(BBG) en draagt bij tot de vorming van de toekomstige 
professionals.

FEBELCEM publiceert brochures die de 
professionals op de hoogte houden van 
de laatste technologische evoluties: 
up-to-date specificatie en certifi-
catie, beperking van scheurvorming, 
weerstand van beton tegen vorst, 
beheersing van de waterabsorptie, …

TECHNOLOGIE

Het welslagen van morgen hangt af van de technologische keuzes die 
vandaag aan de orde zijn of ter studie liggen. Permanente innovatie, 
ontwikkeling van nieuwe materialen, toegepast onderzoek, harmo-
nisatie van de Europese normen, conformiteit met de eisen van de 
Belgische normen, regelmatige kwaliteitscontroles, … Al deze elementen 
tonen aan hoe belangrijk de uitdagingen rond bouwmaterialen zijn en 
hoe zij evolueren in een complexe omgeving.

1   technologie | ontWeRP VAn BetonconStRUctieS BeStAnD tegen VoRSt-DooicYcli en DooiZoUten

ONTWERP VAN 
BETONCONSTRUCTIES BESTAND 
TEGEN VORST-DOOICYCLI 
EN DOOIZOUTEN

	 Bevriezing	van	verhard	Beton
	 dooizouten
	 Bevriezing	van	vers	Beton

TECHNOLOGIE | noVeMBeR 2012

Ef2 (L3)

BB/SfB

CEM

BELGISCH CEMENT
SPECIFICATIE EN CERTIFICATIE

 ■ NORM NBN EN 197-1
 ■ NORMEN NBN B 12-108, NBN B 12-109 & NBN B 12-110
 ■ CE-MARKERING
 ■ VRIJWILLIG BENOR-MERK

De bijkomende eisen vermeld in 
PTV 603 en geattesteerd door het 
BENOR-merk hebben een gunstig 
effect op:
• de ontkistingstermijn;
• het uitzicht van het betonoppervlak;
• de duurzaamheid.

In vergelijking met de bepalingen 
van de Europese norm garandeert het 
BENOR-merk bovendien een strengere 
externe controle en controle van de 
labo’s.

Wanneer het beton wordt bloot-
gesteld aan vloeistoffen met 
meer dan 500 mg/l sulfaten of 
in contact komt met grond met 
meer dan 3000 mg/kg sulfaten, 
gebruik dan SR- of HSR-cement 
cfr. de norm NBN B 12-108.

Voorbeelden: waterzuiveringssta-
tions, mestkelders, buizen…

infobeton.be
partner van

Is er gevaar voor alkali-silica-reactie 
(vochtig milieu + aanwezigheid 
van alkali-gevoelige granulaten of 
granulaten waarvan de gevoeligheid 
niet gekend is + beton met hoog alkali-
gehalte), gebruik dan LA-cement, d.w.z. 
cement met een beperkt alkali-gehalte 
volgens de norm NBN B 12-109.

Voorbeelden: wegenbeton, bedrijfs-
vloeren in de openlucht…

Gebruik in geval van zeer snelle 
ontkisting of indienstneming port-
landcement met hoge aanvangs-
sterkte HES. HES-cement voldoet 
aan de bijkomende criteria die 
gedefinieerd zijn in de norm  
NBN B 12-110.

Voorbeelden: prefab elementen, 
betonwerken bij koud weer…

Voorbeelden:  CEM I 52,5 N SR 3 LA

 CEM I 52,5 R HES

 CEM II / B-M (LL - S) 32,5 R

 CEM III / B 32,5 N - LH / SR LA

 CEM V / A (S-V) 32,5 N - LH HSR LA

Type : I • II • III • V
Klinkergehalte (behalve voor CEM I): A • B • C

(Voor CEM II:) Bestanddeel naast klinker: S • V • LL
 Bestanddelen naast klinker: M (2 of 3 bestanddelen)

(Voor CEM V:) Bestanddelen naast klinker: S - V

Sterkteklasse: 32,5 • 42,5 • 52,5
Sterkteniveau op korte termijn: L (voor CEM III) • N • R

Optionele kenmerken: LH • SR

Eisen van PTV 603 en van TRA 600

Bijkomende kenmerken: HSR • LA • HES

HOE CEMENT SPECIFICEREN?

CimentsbelgesDepNL.indd   1 19/06/13   14:46

© Diatheek FEBELCEM

DE UITDAGINGEN

ONZE ANTWOORDEN

© Diatheek CRIC



‘To the point’ is een korte elektronische nieuwsbrief met 
de laatste nieuwtjes van FEBELCEM: de meest recente 
publicaties, belangrijke afspraken, … Het middel bij 
uitstek om contact te houden!

De website www.febelcem.be speelt een 
belangrijke rol in de vorming en voorlich-
ting van de professionals uit de sector: 
online publicaties, economische gegevens, 
didactische schema’s, … Een site om 
regelmatig te bezoeken.

infobeton.be verzamelt acht federaties 
of groeperingen uit de betonsector. Het 
platform, dat actief door FEBELCEM 
gesteund wordt, streeft ernaar het grote 
publiek een hedendaags, dynamisch en 
esthetisch imago te geven van beton.

De digitale publicatie ‘Blik op 
beton’ zet opmerkelijke gebouwen 
en kunstwerken in de kijker. In 
enkele pagina’s worden deze 
belicht vanuit esthetische en 
technische hoek. De mooiste beton-
realisaties in een oogopslag!

Eenvoud en elegantie in de vormen, materialen en kleuren: dat zijn  

de belangrijkste kenmerken van het D-Hotel in Kortrijk. Het ontwerp  

is van de hand van architectenbureau Govaert en Vanhoutte uit de  

buurt van Brugge.

HET “D-HOTEL” IN KORTRIJK
BEVESTIGDE EENVOUD

Blick op beton

Foto: Michael Lammens

COMMUNICATIETECHNOLOGIE

In een wereld waarin het informatieverkeer essentieel is, wordt alles 
in het werk gesteld opdat studenten en professionals uit de sector 
zouden beschikken over betrouwbare en gratis informatie. 

Met de doelgroepen nuttige en regelmatige professionele contacten 
onderhouden: website, sociale netwerken, folders, referentiewerken, … 
Om goed te informeren zijn de uitdagingen enorm.

© Arch.: Duvivier - Foto: A. Nullens

DE UITDAGINGEN

ONZE ANTWOORDEN

In haar jaarverslag brengt 
F E B E L C E M  t e l ke n s  e e n 
overzicht in c ijfers  van 
cementproductie, leveringen, 
import, … en een terugblik op 
de werkzaamheden van de 
Federatie. Een nuttig werk 
voor wie op de hoogte wil 
blijven van de nieuwigheden 
uit de sector.

Jaarverslag Belgische Cementnijverheid 

2012 

Partner van infobeton.be

De grote uitdagingen van beton

Passiefbouw en  
steDelijke hervorming
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infobeton.be
partner van

© Arch.: BOB361 - Foto: A. Nullens

Coverfoto: © Arch.: Grondal - Foto: L. Brandajs

Voor meer informatie:

FEBELCEM  

Federatie van de Belgische Cementnijverheid 

Vorstlaan 68 – 1170 Brussel 

T 02 645 52 11 – F 02 640 06 70 

www.febelcem.be 

info@febelcem.be

CBR Cementbedrijven n.v.
Terhulpsesteenweg, 185 - 1170 Brussel
T 02 678 32 11 - F 02 660 64 33
www.cbr.be

Compagnie des Ciments Belges « CCB » n.v.
Grand-Route 260 - 7530 Gaurain-Ramecroix
T 069 25 25 11 - F 069 25 25 90
www.ccb.be

Holcim (België) n.v.
Avenue Robert Schuman 71 - 1401 Nivelles
T 067 87 66 01 - F 067 87 91 30
www.holcim.be

Leden van FEBELCEM


