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KWALITEIT HEEFT EEN PRIJS!
Een betoncentrale uitbaten is steeds op een slappe koord dansen. Je moet uit het goede hout gesneden zijn om er een
duurzame activiteit van uit te bouwen. Het is balanceren tussen verschillende parameters: scherp inkopen, een goed
productieapparaat hebben, voldoende mixers, trouw en ervaren personeel en tot slot klanten die steeds de weg naar u
weten te vinden. De sleutel ligt voornamelijk in een consistent beleid inzake kwaliteit van het product en de hierbij horende
service. Beiden gaan immers samen.

A11 – Brugge

Marc Jonckheere,
Voorzitter FEDBETON

Het is zo verleidelijk om van tijd tot tijd het
gaspedaal in te drukken op één van de hiervoor
vermelde parameters. Snel een paar mixers erbij
zodat er meer geleverd kan worden, of even een
oogje dichtknijpen voor een minder betrouwbare
grondstof, of nog snel wat meer toegeven aan de
aannemer om nog wat meer te doen. Hoe vaak
hoort men niet zeggen, ‘och ja, dit heb ik marginaal berekend en deze klant wilt enkel met mij
werken’. Het punt is dat men hiermee heel vaak
alles marginaal gaat berekenen omdat volume de
weg van de minste weerstand is. Lagere prijzen en
verder rijden is een hypotheek op de rendabiliteit
van de producent maar ook een gevaarlijk precedent waarbij zowel de kwaliteit van het beton
als de service er onder lijden. Onvermijdelijk zal
de klant aannemer hier ook het slachtoffer van
worden: te lage druksterkte bij wegenbeton,
een barst in de vloer, etc. Dit is steeds een bron
voor discussies en vervolgens rekeningen die niet
betaald worden. Hoe vaak gebeurt het niet dat dit
op een rechtbank terechtkomt?
Beter eens neen zeggen tegen een te grote
afstand dan de klant finaal op te zadelen met
problemen. Idem met een te lage prijs: het is
algemeen gekend dat de nasmaak van slechte
kwaliteit en service veel langer blijft hangen dan
de vreugde van de lagere prijs.

Peter De Vylder,
Directeur FEDBETON

Men verwacht dat iedereen kan rekenen. Helaas
stelt me oh zo vaak vast dat dit niet zo is. Een
m³ beton is 1000 liter aan grondstoffen. Dankzij
de Benor certificatie is de manoeuvreerruimte zeer
beperkt, dit met het oog op de bescherming van
de eindklant, zeg maar de opdrachtgever. Vervolgens kan men geen beton maken zonder produc-

tie- en transportkosten. De productie kan je ramen
op ca 10 tot 15% van de grondstoffenkost. En het
transport mag je best bekijken als volgt: doorheen
het jaar 4 ritten per dag per vrachtwagen. De prijs
van een mixer per dag is dus te delen door gemiddeld 40m³. Tel alles samen en je hebt je basiskost
op dewelke er nog wat bij moet voor de algemene
kosten en winst.
Iedereen zal wel begrijpen dat er sporadisch
gerekend wordt zonder algemene kosten en winst,
maar iemand moet dan per slot van rekening het
verschil bijpassen. Wie dan wel? De eigenaars of
de klanten die wel de juiste prijs betalen? Afwijken
op het product is zich blootstellen aan problemen
met de certificatie instelling. Evenzeer als knabbelen op transport en productie: ofwel lijden de
medewerkers eronder of de betoncentrale die
minder onderhouden wordt. Slijtage kan je niet
vermijden en ook niet uitstellen.
Alles draait op toegevoegde waarde: men koopt
grondstoffen, men maakt er een half afgewerkt
product mee, men brengt het tot bij de klant en
alle verantwoordelijkheid blijft in eerste instantie,
welles of nietes, bij de leverancier. Van zodra
er problemen zijn, kijkt men uiteraard naar de
leverancier. De term ‘toegevoegde waarde’ is hier
echt op zijn plaats: waarde creatie voor de klant
en de producent. Marge inbouwen is zorgvuldig
omgaan met de onzekerheden.
Wanneer men dit uit het oog verliest, rijdt men
ongetwijfeld de harde muur in. Let op, zonder het
te zien aankomen. En dan is het te laat.
Denk na.

Station – Namen
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9 juni 2020 – Brussel

Hoofdzetel Aertssen – Verrebroek

DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE VZW FEDBETON
FEDBETON organiseerde haar jaarlijkse Algemene Vergadering voor de leden op dinsdag 9 juni 2020 via een online
vergadering met Microsoft Teams. De onwerkbare situatie veroorzaakt door het Covid-19 virus had er toe bijgedragen dat de
op donderdag 23 april 2020 initieel geplande vergadering niet fysiek kon gehouden worden. De Raad van Bestuur besliste
op veilig te spelen en de Algemene Vergadering daarom online te houden.
Wellicht heeft het gros van de VZW’s en firma’s,
die conform de wettelijke voorschriften hun Jaarvergadering dienden te houden, dat gedaan op
een veilige manier zonder een grote groep van
mensen samen te roepen in een lokaal.
Teneinde te vermijden dat er een online vergadering diende georganiseerd te worden met
een vertegenwoordiger van elke firma, heeft de
Raad van Bestuur het opportuun geacht om de
meeting samen te roepen in beperkte kring. Enkel
de bestuurders namen effectief deel en de overige
leden hadden de gelegenheid een volmacht te
geven aan het Bestuurslid van hun keuze. Uiteraard kregen alle leden vooraf alle documenten
doorgestuurd opdat ze perfect in alle transparantie zicht kregen op de punten van de dagorde en
de documenten die daarbij hoorden.
Alle leden kregen kort na de bouwvakantie het
Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering per
e-mail toegestuurd. Zoals de statuten het voorzien
zijn dergelijke verslagen ondertekend door de

leden van het Bureau dat bij aanvang van een
Algemene Vergadering wordt samengesteld door
de Voorzitter. Door hun handtekening te plaatsen
bevestigen Mevrouw Marie-Sophie Foucart, De
Heren Guy Lejeune, Theo Servaes en Marc Jonckheere dat de notulen de getrouwe weergave zijn
van de gehouden Assemblée.
Tijdens de Vergadering brachten de Voorzitter
Marc Jonckheere en de Directeur Peter De Vylder
uitgebreid verslag uit over de door FEDBETON
in 2019 op punt gezette acties en ondernomen
stappen om de belangen van de sector van het
stortklaar beton, de leden en het product te verdedigen. De Commissies waren daar van dichtbij bij
betrokken zodat ze ondersteuning konden bieden.
De Statutaire Algemene Vergadering keurde de
Jaarrekening van 31 december 2019, de bijdrages
voor 2020 en de Begroting voor 2020 unaniem
goed. Bovendien waren er vijf mandaten die afliepen. De Algemene Vergadering benoemde de vijf
Bestuurders, die allen kandidaat waren voor een

nieuw mandaat, voor een termijn van drie jaar.
Het betreft : Mevrouw Marie-Sophie Foucart en De
Heren Thierry Beirens, Herman De Backker, Marc
Jonckheere en Guy Lejeune.
In zijn introductie en slotwoord legde Voorzitter
Marc Jonckheere de klemtoon op de zeer aparte
situatie waarin we verzeild zijn geraakt via Covid19. De situatie die we nu sinds een paar maanden
inmiddels kennen, drukt ons met de neus op het
feit dat de mens nood heeft aan contacten; ook
in de huidige vergadering is er een goed voelbaar
gemis aan elkaars fysieke aanwezigheid. Zo is het
sinds de oprichting van de Federatie in 1962 nog
nooit voorgekomen dat er geen netwerkmoment
was voor en na de Algemene Vergadering met de
leden en Partners. De Voorzitter drukte de oprechte
hoop uit dat we zeer spoedig deze bladzijde
zouden mogen omdraaien en allen gezond en wel
onze werkzaamheden zullen kunnen verderzetten. De uitdagingen voor de ganse maatschappij
zijn immens en het zal veel inzet vergen om onze
economie terug op het spoor te zetten.

Nieuwe Tunnel onder de Schelde – Antwerpen
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DE RAAD VAN BESTUUR VAN FEDBETON

Station – Namen

De Raad van Bestuur telde op de door Corona, digitaal gehouden Algemene Vergadering van 9 Juni 2020 het totaal van
15 Bestuurders. Dit is, volgens de FEDBETON-statuten, het maximum aantal Bestuurders dewelke kunnen zetelen in de
Raad van Bestuur. De aanwezigheid van deze Bestuurders resulteert dat elke provincie vertegenwoordigd is in het, na de
Algemene Vergadering, meest considerabel beslissingsorgaan van FEDBETON. Elke Bestuurder heeft een mandaat van 3
jaar, en kan na afloop van die periode zich opnieuw kandidaat stellen voor een nieuw mandaat van drie jaar.
De Raad van Bestuur hield ondanks het moeilijke Corona-jaar 2020 zes
vergaderingen, het gros daarvan weliswaar via videomeetings. Desalniettemin werden alle uit te voeren taken adequaat en in een constructieve sfeer
besproken, bediscussieerd en uitgevoerd.
Het verzamelen van interessant en correct cijfermateriaal, het organiseren
van de verder in dit Jaarverslag beschreven verschillende technische Commissies, het bijwonen en actief meewerken aan werkgroepen allerhande, een
nieuwe stap zetten naar het digitaal brengen van de nodige boodschappen
voor alle leden, de organisatie – uitschrijving en verdeling – van de te nemen
Covid-maatregelen in een draaiend gebeuren zoals een betoncentrale en/of
op de werf, de verdediging van de belangen van de leden, het uitrollen van
het technisch advies voor de betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars,
de verdere ontwikkeling van technische dossiers zoals certificatie, transport,
EPD en CSC, de ondersteuning naar en voor de leden voor wat betreft het
Checkin@work-gebeuren, alle onderwerpen kwamen aan bod en werden
daarna verder uitgedragen naar de desbetreffenden.
Allemaal één voor één onderwerpen die constant verder lopen, verder evolueren, en doordacht moeten opgevolgd worden, van de Raad van Bestuur naar
de verschillende Commissies dito werkgroepen, en omgekeerd.
En dan zijn er natuurlijk ook de vele vertegenwoordigingen in verschillende
andere verenigingen, certificatie-instellingen en andere Federaties, zoals daar
zijn: de Europese Federatie ERMCO, Copro, Be-Cert, Seco, CRIC-OCCN, FABA,
WTCB en anderen.
Tevens zijn de uitwerking van de jaarlijkse Begroting en de systematische
opvolging van de financiële toestand van de Federatie ontegensprekelijk
zeer belangrijke opdrachten. Het te voeren beleid behoeft middelen, en deze
middelen haalt FEDBETON uit lidgelden, bijdragen, partnerships en inkomsten uit technisch advies. Daarom is het ook zo belangrijk dat alle leden van
de Raad van Bestuur meewerken in de acties die de verdere uitbouw van het
ledenbestand in zijn totaliteit steeds verder mee opbouwen.

Thierry Beirens
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Herman De Backker

Raad van Bestuur
Beirens Thierry
De Backker Herman
De Brabandere Pieter
De Maeyer Geert
De Rycke Koen
Decorte Gert
D’hoore Herman
Foucart Marie-Sophie
Jonckheere Marc
Lejeune Guy
Matterne Victor
Mesdagh Frank
Michel Vincent
Pochet Alain
Vertongen Emile
		

Firma
VAN AKELYEN
READY BETON
DE BRABANDERE
INTER-BETON
DE RYCKE GEBROEDERS
FAMENNE BETONS
INTER-BETON
CCB
AC MATERIALS
INTER-BETON
C-MIX
ETRAC
HOLCIM BELGIE
GNB
TRANSPORTBETON
DE BEUCKELAER

De Raad van Bestuur heeft dit alles, in een voor iedereen zeer moeilijk en
tevens bizar 2020, met de nodige creativiteit, inventiviteit alsook massa’s
energie in de loop van het jaar zo constructief mogelijk verder uitgewerkt.
Daarom, nog meer dan ooit tevoren, dienen álle leden ervoor te zorgen dat de
Raad van Bestuur alle kansen en mogelijkheden dient te krijgen om de belangen van de sector te behartigen en te verdedigen, en dit zowel in FEDBETON
als daarbuiten.

Pieter De Brabandere

Geert De Maeyer

Koen De Rycke

Gert Decorte

Herman D’hoore

Victor Matterne

Frank Mesdagh

Marie-Sophie Foucart

Vincent Michel

Marc Jonckheere

Guy Lejeune

Alain Pochet

Emile Vertongen
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Onder impuls van deze commissie is Fedbeton sinds eind 2020 nadrukkelijker aanwezig op een aantal sociale media. We
beschikken over heel wat interessant materiaal dat de moeite waard is om zowel met onze leden als met andere stakeholders over te communiceren.
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dossiers of komt samen om een antwoord te bieden bij
acutere technische vragen. In 2020 vergaderde de commissie 5 keer, waarvan slechts de allereerste vergadering van
het jaar “in het echt”; de overige vergaderingen gingen door
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Deze acties verhogen sowieso ook de visibiliteit van Fedbeton in het
digitale landschap. Op deze manier treden we in dialoog met een aantal
specifieke doelgroepen. Het laat ons toe onze boodschappen aan te
passen aan deze doelgroepen.
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Fedbeton is sindsdien onafgebroken aanwezig op LinkedIn, Facebook en
Instagram. Volg onze pagina’s en aarzel niet onze berichten te delen!

De drijvende kracht en voorzitter van deze werkgroep is Beirens Thierry. Verder zetelen hierin De Backker Herman,
De Schrijver Bert, De Vylder Peter, Michel Vincent, en Servaes Theo.
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De Europese CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) vroeg
in het najaar van 2020 onze aandacht. Wist u dat u als producent van stortklaar
beton verplicht bent om uw product te registreren bij het Anti-gifcentrum ?
De deadline hiervoor was op 31.12.2020 om nog van de overgangsmaatregelen tot einde 2024 te kunnen genieten. Alle leden werden hierover geïnformeerd via de shortflash in het najjar van 2020 en nogmaals via de digitale
regiomeeting begin 2021.
In de NBN B 15-001 worden in de normatieve bijlage D eisen opgenomen
voor de specificatie en de conformiteit van beton bestemd voor speciale
geotechnische werken. De commissie publiceerde een technische nota om
de inhoud en draagwijdte van deze richtlijnen toe te lichten bij onze leden.
Een andere technische nota handelt over de risico’s van beton met ingebrachte lucht in vloeibaarheid S3 of hoger. Dit beton wordt wel eens
voorgeschreven voor manueel te plaatsen wegenisbeton, bvb. kleinere
oppervlakken die niet met de slipformpaver kunnen uitgevoerd worden of
aansluitingen van fietspaden op rotondes. Zeker wanneer dit beton dan nog
eens verpompt wordt, is het risico op veel te hoge luchtgehaltes (en dus

EDITIE 20
20
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be to n

veel te lage druksterktes) erg groot. Fedbeton raadt haar leden dan ook af
om dergelijke betontypes aan te bieden. We hebben deze problematiek ook
aangekaart bij de sectorale commissie wegenisbeton , waarin de aannemers,
voorschrijvers en specialisten vertegenwoordigd zijn.
Het drieluik “Hoe beton voorschrijven?” dat in 2018 uitgebracht werd
naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe normen NBN EN 206 en
de NBN B 15-001, hebben we afgelopen jaar in een nieuw kleedje gestoken.
Enkele schoonheidsfoutjes werden bij deze gelegenheid gecorrigeerd. Dit
handig document kan u op eenvoudig verzoek bij ons secretariaat bekomen.
Hoewel pas in juli 2018 de huidige versie van de NBN B15-001 gepubliceerd
werd, is in het najaar van 2020 in de schoot van de normalisatiecommissie E104 een werkgroep gestart om de volgende versie voor te bereiden.
Fedbeton neemt actief deel aan deze werkzaamheden en verdedigt de belangen van de sector.

ECOTECH-leden 2020 : De Vylder Peter – Voorzitter, Baeten Johan, Beirens Thierry, Cattie Renald, De Brabandere Pieter,
De Schrijver Bert, Decorte Gert, Fosseur Eric, Jonckheere Marc, Kesters Pascal, Mercenier Thibaut, Ployaert Claude,
Roothoofd Kurt, Van Bottenburg Jan, Van Hoye Thomas, Vermeersch Tom en Vertongen Emile
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Adams-Polendam – Beerse
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DE COMMISSIE EXPLOITATIE &
DE SOCIALE COMMISSIE
Er werd geopteerd om deze twee Commissies voortaan dezelfde dag onmiddellijk na mekaar te laten vergaderen. Vaak zijn de
deelnemers geïnteresseerd in de werkzaamheden van beide Commissies; ze dezelfde dag samenroepen brengt dan met zich
dat er dan slechts één verplaatsing nodig is. Nu ja, in 2020 was er niet veel verplaatsing bij…nagenoeg alle vergaderingen
werden gehouden met Microsoft Teams. De commissies vergaderden op 11 februari, 28 april, 24 juni, 23 september en 26
november ’20; enkel in februari was dat nog fysiek mogelijk.

DE SOCIALE COMMISSIE
CHECKIN@WORK
Een aantal vergaderingen met de RSZ en andere
stakeholders hebben plaatsgevonden. De RSZ
heeft haar systeem van de werfmelding door de
aannemer en de aanwezigheidsregistratie door
diegenen die de werf daarna dan effectief betreden, verder op punt gezet; niettegenstaande zitten
er nog een aantal kinderziektes in het dossier die
geleidelijk aan zullen weggewerkt worden.
FEDBETON heeft een paar keer als interface
gefungeerd tussen haar leden en de RSZ om de
lijsten van de onderaannemers van de producenten (verhuurbedrijven & zelfstandigen) te
stroomlijnen en deze in een canvas te helpen
gieten. Na verloop van tijd zou dit op een elektronische manier moeten kunnen gebeuren; toch
is het tot dusver duidelijk dat FEDBETON daarin
een cruciale rol wil blijven spelen; om zodoende
de belangen van de leden te kunnen behartigen.

OPLEIDINGEN BETONMIXER CHAUFFEUR
EN BETONPOMP BEDIENAAR
De opleidingen konden in het voorjaar ’20 nog
deels doorgaan maar al snel was de spelbreker
Covid-19 present om roet in het eten te gooien.
In de maand maart ’20 werd er op zeker gespeeld
en elk van de 3 unieke loketten hield er zijn eigen
veiligheidsstrategie op na om de gezondheid van
de (potentiële) cursisten en de eigen medewerkers
te vrijwaren. Sommige sessies werden gewoon
geannuleerd, andere na één of meerdere opleidingsdagen voortijdig stopgezet. In het najaar,
wanneer de opstart had moeten plaatsvinden
bleef er toch nog onzekerheid bestaan hetgeen
tot gevolg had dat er met verschillende versnellingen werd geschakeld in de centra : Tecno-Bouw
startte op begin december; FOREM vond dat te
voorbarig en wachtte tot januari ’21 voor een
voorzichtige heropstart met kleinere groepen
vermits de lokalen niet zo enorm groot zijn.
FEDBETON deed het voorzichtig aan en wilde,
voor wat de zelfstandigen betreft en waarvoor de
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Federatie als loket fungeert, voorkomen dat eens
alles georganiseerd zou zijn en iedereen zijn uitnodigingsbrief zou hebben gekregen alles terug zou
moeten worden geannuleerd. FEDBETON heeft
begin dit jaar pas beslist om – gezien de cijfers
verbeterden en als ze in de goede zin blijven evolueren – de lessen voor de zelfstandigen terug op
te starten na de Paasvakantie ’21. De zaterdagen
die dan nog resten tot het Bouwverlof zouden
moeten volstaan om de achterstand in te halen
in Vlaanderen. Voor wat Wallonië betreft wacht
FEDBETON de voorstellen van datums af die
FOREM zal meedelen.
Op aangeven van FEDBETON besloot de Paritaire Werkgroep BMC-BPB, onder Voorzitterschap
van Theo Servaes, de attesten die geldig waren
tot 30 juni 2020 met één jaar te verlengen tot
30 juni 2021.
In het verlengde van die idee stelde FEDBETON
ook voor om de periode van de winteropleidingen
(cfr. de CAO Bouw lopen die van 1 december tem.
31 maart van het volgende jaar) met 1 maand te
verlengen. Om dat voorstel reeds in te voeren voor
de winteropleidingen ’19-‘20 was het een beetje
kort dag vermits dat via het Paritair Comité 124

Bouw moet passeren en in overleg met de RSZ
dient te gebeuren. Met enige vertraging is die
verlenging met 1 maand nu wel van toepassing
voor de winter ’20-’21; de periode voor opleiding
met een tussenkomst loopt dus tot 30 april ’21.

OPLEIDINGEN BETONVERWERKER
Het is geweten dat de mensen op de werf het niet
steeds gemakkelijk hebben om het beton goed
en vakkundig te plaatsen en dat ze al te vaak
nog teruggrijpen naar de gemakkelijkste weg :
de betonmixer chauffeur (soms zeer dwingend)
vragen voor watertoevoeging. Dat het BENORMerk ten gevolge daarvan dan wordt geschrapt
op de leveringsbon valt zelden in goede aarde…
maar dat zijn nu eenmaal de regels van de Certificatie Beton van BE-CERT (het sectororganisme).
Veel heeft in eerste instantie te maken met de
bestelling van een consistentieklasse van het
beton die niet perfect is afgestemd op de voorziene toepassing. Hulpstoffen zijn niet gratis en
dus moet de waterkraan dan maar open om de
vloeibaarheid aan te passen.
Iedereen is het er over eens dat dit zo niet verder
kan en daarom is er na veel overleg toch de deur
op een kier gezet om de mensen van de werf ook

op te leiden. FEDBETON heeft de inhoudstabel
van die opleiding op punt gezet en een volgende
stap is die bij FABA voor te stellen zodat al het
didactisch materiaal kan uitgewerkt worden; over
het principe dat er een opleiding beschikbaar
moet zijn is FABA het eens met FEDBETON. Het
is de bedoeling dat deze opleidingen voor de
mensen van de werf kaderen binnen de CAO’s van
het PC 124 Bouw én er ook voor de bedienden
vanwege Cevora een financiële tussenkomst is.

DE COMMISSIE EXPLOITATIE
COVID-19
De ganse economie en dus ook de bouw- en betonsector werden door deze pandemie door mekaar
geschud. De werking werd danig verstoord omdat
de uitval zich kon voor doen op verschillende
niveaus van de keten en bovendien om diverse
redenen. Zo waren bv. sommige buitenlandse
arbeiders na de bouwvakantie in de onmogelijkheid terug te keren naar België om opnieuw te
beginnen werken omdat ze zich gedurende een
periode in quarantaine moesten afzonderen en
testen ondergaan. FEDBETON deed verschillende
rondvragen bij de leden om hoogte te krijgen van
de situatie bij de aangesloten firma’s. De rode
draad die men in de reacties kon terugvinden,
is dat de betoncentrales intern relatief weinig
hinder hebben ondervonden van zieken of medewerkers die werk weigerden omdat ze bang waren
om besmet te geraken; als er geen beton werd
gevoerd, dan was dat in hoofdzaak te wijten aan
het feit dat de werf stil lag.

MERCURIALEN

PREVENTIE EN VEILIGHEID

In de tweede helft van augustus ’20 organiseerde
FEDBETON via Teams een meeting van de Regioraden in elk van de vijf regio’s waarop de zaakvoerders van de producenten werden uitgenodigd.
Deze meetings werden speciaal samengeroepen
om het onderwerp van de Mercurialen in detail
te bespreken en de leden te overtuigen dat een
regelmatige rondvraag in de sector aan de basis
kan liggen van een correcte index waarmee het
prijsverloop van het in België gebruikte cement
kan worden weergegeven.

De kubel en de betonpomp
Langs om meer worden er vragen gesteld bij de
veiligheid die aan de orde is bij het manipuleren
van de kubel door de betonmixer chauffeur evenals het terugpompen van beton in de betonmixer.

Het programma, dat inmiddels loopt, voorziet in 6
rondvragen bij de producenten naar de prijs van
de drie meest courant gebruikte cementsoorten
(CEM III/A 32,5 LA, CEM III/A 42,5 LA, CEM I
52,5 N).
Het uitvoeren van de rondvraag werd door FEDBETON toevertrouwd aan een extern en compleet
onafhankelijk boekhoudkantoor Fidum dat de
cementprijzen opvraagt, ze consolideert en er dan
de drie indexen mee berekent om deze dan mee te
delen aan FEDBETON en de Mercurialencommissie.
Het boekhoudkantoor Fidum heeft, om de vertrouwelijkheid te garanderen, aan de deelnemende
firma’s haar confidentialiteitsclausule, de raamovereenkomst en een opgaveformulier doorgestuurd.
Op dit ogenblik mag men stellen dat de deelname
van de leden in alle provincies zeer behoorlijk is.

Als dit laatste niet toegestaan is stelt zich uiteraard de vraag wat er met het beton, dat zich in de
giek bevindt, moet gebeuren; gezien er zich een
groot volume beton kan bevinden in de giek van
de grote betonpompen en de betonbak te klein
is om dat op te vangen, stelt zich manifest een
probleem op die werven die er ook niet op voorzien zijn om dat beton ergens te storten. FEDBETON buigt zich momenteel over dit probleem.
Voor wat het manipuleren van de kubel betreft
werkt FEDBETON aan een preventiefiche; let wel
: het aanpakken van de kubel om hem te vullen
aan de schuif en terugkubelen in de betonmixer
zijn twee verschillende dingen.

DE DODE-HOEK-SPIEGEL
Een initiatief van een aantal scholen in Lier, om
enkele dagen rond verkeersveiligheid te organiseren, werd gesteund door 3 leden van FEDBETON.
In Frankrijk is het aanbrengen van zelfklevers over
de dode-hoek verplicht én dat met een door de
wet verplicht opgelegd model van zelfklever op
een welbepaalde plaats op de vrachtwagen; in
België zal dat waarschijnlijk ook weldra navolging
kennen. (zie pag. 26-27)

STATISTIEKEN
Ook in 2020 deed FEDBETON een rondvraag bij de
producenten naar de statistieken van hun firma; dit
omvat zowel algemene gegevens van de productie,
het wagenpark, enkele courante specificiteiten
van het beton zelf, als van de arbeidsongevallen.
Daarmee kan medewerking worden verleend aan
de gelijkaardige werkzaamheden van ERMCO, onze
Europese Federatie van het stortklaar beton. (zie
punt Statistieken Sector pag. 31).

De Commissie Exploitatie en Sociale Commissie zijn samengesteld uit :
Dhrn. De Maeyer Geert – Commissievoorzitter, Alen Marc, Beirens Thierry, Biot Jean-Jacques, De Backker Herman, De
Brabandere Pieter, De Schrijver Bert, De Vylder Peter, Foucart Marie-Sophie, Jonckheere Marc, Maes Omer, Mesdagh
Frank, Michel Vincent, Michielssen Jean-François, Molkens Eric, Piedfort Aurélien, Servaes Theo, Trinon Philippe, Van
Bottenburg Jan, Van Gaeveren François en Vertongen Emile
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LOGISTIEK
Lage Emissiezones en rijverbod schoolomgevingen in steden en gemeenten
FEDBETON heeft via Teams een vergadering
gehad met de VVSG (Vereniging van Vlaamse
Steden en Gemeenten), met als doelstelling
het meest aangewezen communicatiekanaal te
vinden om de juiste personen te bereiken bij alle
steden en gemeenten; dit met de bedoeling onze
sector en zijn product voor te stellen en te wijzen
op de specifieke criteria en eigenschappen van
vers beton. FEDBETON wacht op de terugkoppeling vanwege de VVSG. Een gelijkaardige strategie
zou kunnen gevolgd worden in Wallonië.
In Vlaanderen zijn er circa 75 steden en gemeenten die een “Charter Werftransport” toepassen
waarmee een rijverbod bevestigd is in de nabije
omgeving van de scholen kort voordat ze starten
met de lessen en nadat deze afgerond werden; dit
in samenspraak met de Confederatie, Bouwunie
en FEMA. (https://charterwerftransport.be)
Rij- en Rusttijden en Tachograaf - Europese
verordening
Op 15 juli 2020 hebben de Europese Commissie
en de Europese Raad beslissingen (Verordening
1054/2020) genomen die wijzigingen met
zich brengen voor wat betreft de Verordening
561/2006, die hoofdzakelijk handelt over de rijen de rusttijden en de tachograaf.
Die genomen beslissingen werden gepubliceerd
in het Europees Publicatieblad L249 op 31 juli
2020. Vermits het een Verordening betreft, is elke
Lidstaat verplicht de inhoud over te nemen in zijn
nationale wetgeving.
De Europese beslissingen van 15 juli omvatten
aanpassingen aan o.a. Art 13 van de Verordening

561/2006 : er werd namelijk een Punt “r” (“voertuigen die worden gebruikt voor de levering van
stortklaar beton”) toegevoegd aan de lijst van
voertuigen waarvoor elke Lidstaat – indien hij dat
opportuun acht – in zekere mate afwijkingen KAN
voorzien in zijn eigen nationale wetgeving.

triptiek ‘hoe beton bestellen’, zelfklevers ‘verbod
watertoevoeging’ en ‘verbod terugkubelen’, en
last but not least de zelfklever van onze nieuwe
Partner IN2Concrete over de te bewaren afstand
van 1,5 m. in de context van het Corona-virus.

Ondertussen heeft FEDBETON de FOD Mobiliteit
reeds gecontacteerd. Deze instantie raadpleegt
sinds september ’20 de andere stakeholders en
de controlediensten om hun inzichten in deze
materie te kennen. De FOD heeft nog geen definitieve beslissing genomen. FEDBETON heeft een
technische nota met alle argumenten opgesteld
waarmee ze haar dossier zal gaan verdedigen bij
de juiste instanties.

Het is duidelijk dat FEDBETON mee moet in de
stroming van vandaag en morgen. Achterblijven
in de social media is stilstaan ! Niet iedereen
heeft nog een boodschap aan brochures of
websites; niet dat die overbodig zouden zijn; maar
ze zijn pas in tweede instantie nuttig; voor hen die
extra informatie wensen.

In de rand mag gezegd dat als het op Europees
vlak al zover gekomen is, dit dan vooral mee te
danken is aan het zeer belangrijke lobbywerk van
onze Europese Federatie ERMCO en haar leden.

SHORTFLASHES – DOCUMENTATIE –
ZELFKLEVERS
FEDBETON probeert met de shortflashes alle
leden gevat te informeren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Actuele dossiers zoals
de loonlastenverlaging, de opleidingen van de
betonmixer chauffeurs en betonpomp bedienaars,
CSC, de EPD’s, de verhoogde tarieven van de
kilometerheffing, de rij- en rusttijden, de veilige
schoolomgevingen, de aanwezigheid van FEDBETON op Technimat te Kortrijk, en de aanwezigheid
van FEDBETON op de social media, werden daarin
onder de aandacht gebracht.
In het najaar ’20 werd aan alle leden en Partners
een mailing gedaan met de meeste uiteenlopende
documentatie die FEDBETON in haar bezit heeft;
gaande van het Charter FEDBETON-FABA, de

COMMISSIE MARKETING EN COMMUNICATIE

Onder deskundige leiding van Dhr. Thierry Beirens
leverde de Commissie Marketing en Communicatie op tijd van circa 6 maanden reeds puik werk af.
Zo werd beslist om enkele versnellingen hoger te
schakelen en dus beroep te doen op de expertise
van een extern communicatiebureau om zo snel
mogelijk zichtbaarheid te verwerven op Facebook
via regelmatige posts. Er is vastgesteld dat dat
medium zeer in trek is bij de zelfstandigen.
FEDBETON is nu dus op de meest courante
platformen aanwezig:
• Linkedin
790 volgers
• Facebook
476 volgers
• Instagram
130 volgers
• Website		
10 300 bezoekers

CIRCULAR CONCRETE
Circular concrete is een onderzoeksproject geïnitieerd en
geleid door het WTCB. Het project wordt gesubsidieerd door
het agentschap innoveren en ondernemen van de Vlaamse
Overheid. Aan dit project nemen tal van bedrijven (waaronder ook meerdere leden van Fedbeton) en federaties deel.
De bedoeling was het project in 2020 te finaliseren, maar ook hier gooide
corona roet in het eten en werd het project met enkele maanden verlengd.
Het finale rapport wordt in het voorjaar 2021 verwacht.
In eerste instantie werd binnen het project opgelijst welke technologieën er
wereldwijd reeds bestaan om de circulariteit van beton verder te ontwikkelen.
Dit mondde uit in een state of the art rapport, dat reeds in 2019 gepubliceerd
werd. Er blijken reeds heel wat initiatieven te bestaan (al dan niet in onderzoeksfase) om de milieu-impact van beton te reduceren.
De meeste aandacht gaat momenteel uit naar bindmiddelen met een lagere
milieu-impact. Enerzijds wordt ingezet op de verbetering van de klassieke,
gekende cementsoorten, het regenereren van reeds gebruikt cement en andere
productieprocessen. Anderzijds worden ook bindmiddelen zonder portlandklinker ontwikkeld, waarbij de geopolymeren het meest tot de verbeelding spreken.
Ook de inzet van gerecycleerde en kunstmatige granulaten komt aan bod.
Hierbij is het gebruik van gerecycleerd betongranulaat intussen goed geregeld door de Belgische betonnorm NBN B15-001, maar liggen er wellicht ook
kansen voor de inzet van gerecycleerd zand en mengpuingranulaten.
Een derde luik omvat het bouwproces, op korte en lange termijn, en verkent
zo onder meer de mogelijkheden om CO2 toe te voegen aan het verse betonmengsel om de sterkte te verhogen, of de inzet van nieuwe hulpstoffen, …
Maar men kijkt ook naar een meer flexibel of demontabel gebouw, zodat
betonelementen opnieuw gebruikt kunnen worden in een tweede leven. Ook
zelfhelend beton en het monitoren van betonconstructies zijn voorbeelden
van hoe op lange termijn over beton kan
worden nagedacht.

www.circular-concrete.be
• U
 itwerken van betonsamenstellingen waarbij het volledige inerte skelet
bestaat uit gerecycleerde en kunstmatige granulaten
• In kaart brengen van het gebruiksdomein van verschillende nieuwe
cementen en bindmiddelen door een vergelijkend proefprogramma (bv.
slakken, supergesulfateerd cement, gerecycleerd cement, …)
• Inzicht in verwerkbaarheid, sterkte, krimp en kruip van op de markt
beschikbare Alkali-Activated Materials
• De mogelijkheden om prefab-beton meer circulair te maken, door de
inzet van het eigen productie-afval en door betonelementen life-cycleproof te maken
De proeven werden afgerond in 2020, maar voor de volledige resultaten
is het nog even wachten op de publicatie van het eindverslag. Hieruit zal
moeten blijken welke van de onderzochte technologieën snel kunnen opgeschaald worden naar reële praktijktoepassingen.
Wordt dus nog vervolgd.

Tot slot heeft het document aandacht voor
een aantal recyclage- of valorisatietechnieken
voor betonpuin, die zich voornamelijk toespitsen op het terugwinnen van de grondstoffen,
via nieuwe manieren van breken, sorteren, …
en op het behandelen van gerecycleerde granulaten om hun eigenschappen te verbeteren.
De projectgroep selecteerde op basis van een
SWOT analyse een aantal nader te onderzoeken pistes, waarvan de prestaties in labo
omstandigheden gevalideerd werden:
• Inzet van slimme breektechnologie om
de eigenschappen van gerecycleerd
betongranulaat te verbeteren en het nietgehydrateerd cement terug te winnen
• Gebruik van CO2 om de eigenschappen
van betongranulaat te verbeteren (bv.
intrinsieke sterkte & waterabsorptie)
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DE REGIOMEETINGS:

DE MEETINGS WAAR IEDEREEN
GRAAG AAN DEELNEEMT
Deze vroeger gedane vaststelling werd bevestigd in het najaar ‘20 – exact door de afwezigheid van de regiomeetings.
Normaliter hebben er in elke van de vijf regio’s jaarlijks twee meetings plaats. Covid-19 heeft daar in 2020 echter anders
over beslist. In het voorjaar gingen de Regiomeetings gewoon door – geen vuiltje aan de lucht. Wuhan had op dat ogenblik
reeds een probleem met één of ander virus en één van de artsen ginder had alarm geslagen; maar men beweerde dat die
man flink overdreef. Geen paniek in het begin dus – vergelijkbaar met een klein griepje en enkele dagen uitzieken. Enige tijd
later zaten we, op ernstig aandringen van onze politici en eminente virologen, allemaal thuis aan de PC te werken. Einde
augustus 2020 zaten we in België aan de kaap van 10 000 overlijdens; ja dan neen met vele ouderen uit de rustoorden
onder hen die, naar men zegt, anders ook bezweken zouden zijn. Een nog meer lugubere benadering om een overlijden te
benoemen kunnen we ons nauwelijks inbeelden.

Wat zijn de voordelen van de regiomeetings en het bijwonen ervan ?
• Alle Leden en Partners van de regio ontmoeten mekaar ipv. de verplaatsingen te vermenigvuldigen om tot hetzelfde resultaat te komen. Bovendien zijn het korte verplaatsingen vermits de meeting in de eigen regio doorgaat
• Er is één en dezelfde communicatie ten aanzien van alle aanwezigen; iedereen krijgt
dezelfde informatie op hetzelfde moment over hetzelfde onderwerp – dus geen misverstanden of polemieken meer nadien
• De uitwisseling van ideeën tijdens de academische zitting heeft een constructieve
invloed op de werking van de sector en alle stakeholders
• De netwerking veroorlooft het leggen van nieuwe contacten en de facto nieuwe samenwerkingen die tot dusver mogelijks nog onbestaande waren
• De groep gaat na enkele vergaderingen een sterkere cohesie ontwikkelen
• De kans is zeer groot dat het kennisniveau bij allen erop vooruitgaat vermits men de
inzichten van de andere aanwezigen ook verneemt
• De kans is zeer reëel dat men een onopgelost probleem sneller kan oplossen mits overleg
met de collega’s
U bent lid of partner van FEDBETON en U wenst een regiomeeting te organiseren ?

Niettegenstaande FEDBETON alle schikkingen
had getroffen om in augustus en september ook
regiomeetings te organiseren, deed de opstoot in
de Provincie Antwerpen in de maand juli toch de
wenkbrauwen fronsen over de haalbaarheid van
die meetings; niet in het minste omdat men ook
in het Brusselse nog een opstoot verwachtte. In
augustus kleurde de kaart van Europa op een
flink aantal plaatsen weeral rood; FEDBETON
oordeelde daarom dat het, voor ieders welzijn
en gezondheid, beter was de regiomeetings van
het najaar ’20 misschien gewoon niet te laten

doorgaan. Oorspronkelijk werden ze even on hold
gezet, daarna definitief afgelast. Per slot van
rekening zijn het meetings waar juist het platform
wordt geboden tot netwerking, en dergelijks
beleven vanop minstens 1,5 m afstand of met een
mondmasker leek nu net niet te beantwoorden
aan het opzet van onze meetings. Genoeg over
het virus en zijn collateral damage; inhoudelijk nu.
In het voorjaar ’20 werd een evenwicht gevonden
tussen meetings bij de Leden of Partners en
meetings in een hotel. Niet dat dit laatste de

De regiomeetings veroorloven te komen tot een
sterke cohesie tussen de leden in de sector; wie zijn
regiomeeting mist, misloopt ‘relevante informatie’
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ideale locatie is – integendeel; bedrijfs- of werfbezoeken verdienen veruit de voorkeur van elkeen
die ooit heeft deelgenomen.

Neem contact met FEDBETON – Theo Servaes 0475/56.30.46

Kerkstoel Beton, ons lid met een betoncentrale
(en een fabriek voor prefab) te Grobbendonk
alsook onze Partners MAN Truck Center Frederix
(Paal-Beringen) en BAG-MacBen (Sint-Niklaas)
hebben hun medewerking verleend en de meeting
in hun bedrijf georganiseerd; hetzij integraal –
hetzij deels. In Wallonië werd uitgeweken naar de
accommodatie in hotels.

Blader even door naar de rubriek “Partners in de kijker” – pag. 36

U wenst meer info over onze Partners ?
of het integrale overzicht van onze Partners op pag. 51

REGIONALE ANTENNE

VOORZITTER

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel (nl)

De Heer Emile Vertongen

Limburg

De Heer Geert De Maeyer

Oost & West-Vlaanderen

De Heer Herman D’Hoore

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel (fr)

De Heer Vincent Michel

Luik & Luxemburg & Namen

De Heer Alain Pochet

Ondergronds Pompstation – Aalst

REGIOMEETINGS voorjaar ‘20

LID-PARTNER-HOTEL

DATUM

PRESENTATIES

Limburg

MAN Truck Center Frederix
– Paal-Beringen

16.01.’20

FEDBETON – FABA – LYBOVER BULK MOTOGROUP–
Man Truck Center Frederix

Oost & West-Vlaanderen

BAG-MacBen – Sint-Niklaas

23.01.’20

FEDBETON – BAG-MacBen – FABA – ADFIL –
LYBOVER BULK MOTOGROUP

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel

Martin’s Red Hotel – Tubize

28.01.’20

FEDBETON – FABA –
WAM-B.H.M. – B.R. Clean Invest

Luik & Luxemburg & Namen

Quartier Latin - Marche

30.01.’20

FEDBETON – FABA

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel

Kerkstoel Beton –
Aldhem Hotel

06.02.’20

FEDBETON – FABA – KERKSTOEL BETON –
VAN LOO TECHNICS

REGIOMEETINGS najaar ‘20

DATUM

Oost & West-Vlaanderen

03.09.’20

Geannuleerd wegens Covid-19

Luik & Luxemburg & Namen

08.09.’20

Geannuleerd wegens Covid-19

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel

10.09.’20

Geannuleerd wegens Covid-19

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel

17.09.’20

Geannuleerd wegens Covid-19

Limburg

24.09.’20

Geannuleerd wegens Covid-19
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Het Charter FEDBETON – FABA
Het Charter FEDBETON – FABA werd in alle Regionale Antennes (voorjaar ’20) uitgebreid toegelicht door sprekers van beide federaties.
De 4 essentiële hoofdstukken die erin vervat zitten zijn de volgende :
•	Communicatie en Organisatie:
communiceer tijdig voor het begin van de werken
		 - Dit draagt bij tot een efficiënte levering
		 - Op de werf is overleg in één van de landstalen nodig
		 - Dit is ook nodig voor de checkin@work
•	Veiligheid:
respecteer de veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats
		 - Men draagt de PBM’s
		 - Een aangewezen plaats op de werf is nodig
		 - Vergunningen worden aangevraagd door de aannemer
		 - Terugkubelen is verboden; terugpompen is toegestaan maar
vergt maatregelen
		 - Pompen van beton moet veilig; anders mag dat niet worden
aangevangen

•	Kwaliteit:
kies voor BENOR-beton
		 - Dit garandeert conformiteit met de normen en externe controle
daarop
		 - Men bestelt wat men nodig heeft en men krijgt exact ook dat
wat men bestelde
		 - Vloeibaarheid van het beton is tijdsgebonden; daarna vervalt
BENOR
		 - Watertoevoegingen op de werf zijn verboden; zoniet schrapt
men BENOR door
		 - Men houdt rekening met de weersomstandigheden; ze beïnvloeden het beton
•	Milieu:
beperk de ecologische voetafdruk
		 - Men verkiest korte vervoersafstanden; ze zijn minder belastend
voor het milieu
		 - De aannemer bestelt de juiste hoeveelheid beton; retourbeton
moet vermeden worden
		 - De aannemer voorziet een plaats waar de betonmixer en
betonpomp kunnen gekuist worden

Vlaanderen
Regionale Antenne ‘Limburg’
In Vlaanderen werd de serie van meetings opgestart op 16 januari ’20 bij
onze Partner MAN Truck Center Frederix te Paal Beringen. Traditiegetrouw gaf
FEDBETON in alle regiomeetings een presentatie over de belangrijkste actuele
onderwerpen van belang voor alle aanwezigen. Bovendien gaf De Heer Bert
De Schrijver een stand van zaken in het CSC dossier; FEDBETON is RSO (Regional System Operator) voor België (zie apart art. pg. 28) .
Lybover Bulk Motogroup met zetel te Brugge gaf een allesomvattend overzicht
van de producten en diensten van de firma. De items Lucht, Vuur, Recyling,
Metaal, Installaties, Engineering en Shipment werden toegelicht door Dhr.
Davy Saint Gemain. Het is duidelijk dat de firma zowat alles aankan en een
degelijke partner is voor vele projecten.

In elke meeting – zowel in Vlaanderen als in Wallonië – werd er ook telkens
aandacht besteed aan het Charter dat FEDBETON samen met FABA op punt
heeft gesteld (zie kaderstuk).
MAN Truck Center Frederix sloot in Limburg de rij der presentaties met een
overzicht van alle sterke punten van de MAN vrachtwagens waarvan de technische voordelen ermee toe bijdragen dat de MAN vrachtwagens een belangrijke
positie in de markt hebben weten te verwerven.
De 45 deelnemers deden zich na de presentaties ter plaatse tegoed aan
een bijzonder lekker buffet. De laatste deelnemers bleven napraten tot
zowat middernacht.

U heeft suggesties aangaande het Charter of u wenst meer informatie of een exemplaar te krijgen: richt U tot FEDBETON

Tijdens alle meetings van de antennes gingen de heren Peter De Vylder en Bert De Schrijver
in op een aantal onderwerpen, hieronder een opsomming van de belangrijkste:
• art. 30bis, de werfmelding en de aanwezigheidsregistratie via checkin@work;
• de lastenverlaging via de Bedrijfsvoorheffing;
• de honoraria van de controle-organismen;
• de statistieken van de sector en de arbeidsongevallen;
• CSC
• de EPD’s
• het technisch advies en de refresh-sessies voor de Betonmixer Chauffeurs en Betonpomp Bedienaars;
• de certificatie van de verhuurbedrijven en zelfstandige betonmixer chauffeurs;
• het type kwaliteitshandboek voor de verhuurbedrijven;
•	de goede afspraken voor een vlotte samenwerking tussen de aannemer en de betonproducenten via
het Charter FEDBETON - FABA;
• de lidmaatschappen en bijdrages bij FEDBETON;
• de shortflash van FEDBETON;
• het fotomateriaal voor het Jaarlijks Activiteitenverslag (april 2021);
• de diverse events in 2020
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Vlaanderen
Regionale Antenne ‘Oost- en West-Vlaanderen’
Een week later (23 januari ’20) streek FEDBETON met haar leden en andere
stakeholders neer te Sint-Niklaas ten huize van BAG-MacBen, Partner van
FEDBETON sinds vele jaren. Naast de traditionele presentaties namen eveneens De Heer Wilfried Gijbels (zaakvoerder BAG-MacBen en gastheer voor de
meeting), ADFIL en LYBOVER BULK MOTOGROUP de gelegenheid te baat om
hun producten en bijhorende diensten voor te stellen.
BAG-MacBen heeft een zeer gevarieerd gamma van laboratoriumapparatuur
in stock – gaande van Abramskegels, mallen, balansen, geperforeerde zeven,
tot en met terugslaghamers, waterbaden, luchtgehaltemeters en persen. Maar
het assortiment omvat ook de ‘Smart Rock’ waarmee de rijpheidsmeting van
beton nu van zeer nabij (en toch van op afstand !) kan opgevolgd worden.
Een kleine sensor wordt in het vers beton ingebed en de data worden via een
app doorgestuurd naar de smartphone of de PC. Overigens is het Service Team
van BAG-MacBen volledig uitgerust voor het herstellen, nakijken en kalibreren
volgens de algemene herleidbaarheidsregels van al de toestellen. Verkoop,
Service, Herstelling, Kalibratie, Betonadvies – alles onder één dak dus in SintNiklaas bij BAG-MacBen.

Vlaanderen
Regionale Antenne ‘Antwerpen
en Vlaams-Brabant’
Op 6 februari ’20 kwam de Antenne Antwerpen
en Vlaams-Brabant samen in Grobbendonk in
het Aldhem Hotel. De presentaties van FEDBETON, LYBOVER BULK en ADFIL werden aangevuld met een korte presentatie van de Partner
VAN LOO TECHNICS.
De Heer Dirk Van Loo was speciaal naar Grobbendonk afgezakt met een toonzaalmodel van de
Spoelbox. De Spoelbox is een met deksel gesloten
recipient dat achteraan de betonmixer op een duurzame manier wordt gemonteerd en toelaat de kuiswaters van de trechter en stortgoot van de mixer
op te vangen in een reservoir en deze mee terug
te nemen naar de uitwasinstallatie van de betoncentrale. Hiermee is op een eenvoudige manier
verholpen aan de problematiek waarmee de beton-

mixers alsmaar vaker worden geconfronteerd in de
stad. Maar al te dikwijls hebben de kleine werven
geen plaats waar de mixer kan gekuist worden; de
regelgeving verbiedt het storten van de kuiswaters
op de openbare weg, in de berm of de riolering. De
Spoelbox is dus dé oplossing.
Als voorbereiding op het bedrijfsbezoek dat later op
de namiddag ging volgen, stelde De Heer Frederik
Jonckheere de GROEP KERKSTOEL voor. Het bedrijf
werd in 1902 opgericht door Leonard Kerkstoel die
in Heist-op-den-Berg een zaak in bouwmaterialen
begint en aannemingswerken uitvoert. De Groep
omvat ondertussen een prefab-afdeling (vloerplaten en dubbele wanden, …) en een betoncentrale
met 3 mengers. De Groep Kerkstoel stelt 150
werknemers tewerk.
Na het uitgebreid bedrijfsbezoek werd de groep
teruggebracht naar het Aldhem Hotel voor de
gezellige netwerking.

De Heer Wim Ronsse stelde de firma ADFIL Construction Fibres voor. Hij ging
meer bepaald in op het onderwerp van het macro synthetisch gewapend beton
en de voordelen van het gebruik van de Durus vezels. Het gebruiken van een
mengsel waar de wapening in vervat zit - dank zij de vezels - is inmiddels een
zeer algemeen toegepaste techniek; niet in het minste omwille van de tijdswinst die er rechtstreeks uit voortvloeit.
LYBOVER BULK MOTOGROUP werd door De Heer Davy Saint Germain geïntroduceerd als een familiebedrijf, met zetel te Waregem dat ongeveer 200
medewerkers tewerkstelt. Een zestal activiteiten zitten gespreid over diverse
afdelingen : Metal, Recycling, Air, Fire, Installation en Bulk. De Heer Saint
Germain riep alle aanwezigen op om zeker ook de power point, die door FEDBETON zal worden doorgestuurd, eens rustig te doorlopen. Alle vragen daarover
zijn welkom.
De netwerking duurde tot laat ’s avonds; niet in het minst om van het omvangrijke fijnproeversbuffet te blijven genieten. Niemand van de meer dan 60
aanwezigen was vroeg thuis die avond….zoveel is zeker.
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Wallonië
In Wallonië werd geopteerd om de beide Regiomeetings te organiseren in een hotel.

Wallonië
Regionale Antenne ‘Luik-Luxemburg-Namen’

Regionale Antenne ‘Henegouwen & Waals Brabant & Brussel (fr)’
Op 28 januari ’20 riep De Heer Vincent Michel de Regionale Antenne ‘Henegouwen & Waals Brabant &
Brussel (fr) samen in het Martin’s Red Hotel te Tubize. Dit hotel is ook de vaste stek van de Rode Duivels
en werd eerder door FEDBETON al aangedaan voor de Independence Day 2018.

De Heer Alain Pochet, voorzitter van de regionale antenne ‘LuikLuxemburg-Namen’ nodigde dan op 30 januari ’20 zijn collega’s
van de regio uit in Marche-en-Famenne in het zeer gekende Hotel
Quartier Latin. Met in totaal 40 aanwezigen mag men stellen dat er
een zeer behoorlijke opkomst was.

Voorzitter Michel had het genoegen niet minder dan 35 deelnemers, waarvan 13 Partners, te mogen
verwelkomen en ook verschillende sprekers te mogen introduceren.
Er waren, naast de uiteenzettingen van FEDBETON (Dhrn. De Vylder en De Schrijver) ook interessante
presentaties vanwege WAM-B.H.M. en B.R. CLEAN INVEST.
Dhr. Karl Van der Eecken, Sales Manager bij WAM-B.H.M. gaf een gedetailleerd overzicht van het ganse
gamma dat de firma ter beschikking heeft en die heel vaak geplaatst worden in de betoncentrales;
vaak zonder dat de eigenaar van de productietoren zich bewust is van bij wie de onderdelen komen
vermits niet rechtstreeks gehandeld wordt met de betonproducent maar via een firma die de stukken
bij WAM-B.H.M. aankoopt om ze te gaan installeren. Het assortiment is bijzonder divers en gaat van
doseerschroeven, meetdoseersystemen, talrijke soorten kleppen, luchtfilters, mengers, koppelingen en
bochtstukken tot vibratoren en stroomhulpmiddelen en zelfs apparatuur voor het zuiveren van afvalwater. Kortweg….zowat alles.

Alle aandacht ging naar de presentaties van FEDBETON (Dhrn. De
Vylder en De Schrijver) en de daarop volgende voorstelling van het
Charter FEDBETON-FABA.
De avond werd afgesloten met een succulent buffet – in de stijl
van weleer met typisch Ardennese accenten en gerechten – maar
bijzonder lekker.

Mevrouw Cindy Janssens kwam haar firma B.R. CLEAN INVEST, opgericht in 2000 en die recent als
Partner was toegetreden, voorstellen. De activiteiten zijn breed opgevat en situeren zich op het gebied
van industriële reiniging. De firma voert deze uit in overleg met de opdrachtgever en in de periodes dat
dit het best uitkomt zodat er weinig hinder is en de productie niet hoeft stilgelegd te worden. Afstoffen,
ontstoppen en onderhouden, ontvetten en reinigen tot zelfs het verwijderen van graffiti van het ganse
machinepark en productieapparaat….Waar anderen het opgeven begint B.R. CLEAN INVEST pas…en met
steeds de nodige aandacht voor de veiligheid van eenieder.
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WERFMELDING &
WERFREGISTRATIE – ARTIKEL 30BIS
Zoals iedereen ondertussen weet is sinds twee jaar (01.04.’19) de Wet op de Werfmelding en Werfregistratie eveneens voor de
betonproducenten en de betonleveranciers in werking getreden.
De hoofdaannemer meldt zijn betonproducent, die op zijn beurt zijn mensen registreert via Checkin@work, ongeacht of het
een werk in onroerende staat betreft of niet.
Voor alle werken groter dan 500.000 euro moet
de betonproducent al zijn werknemers alsook de
medewerkers van zijn onderaannemers die de levering van het stortklaar beton verzorgen registreren
via de aanwezigheidsregistratie op het kanaal
Checkin@work. Het is echter de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om de betonleverancier te informeren ofdat op de desbetreffende
werf aanwezigheidsregistratie dient te gebeuren.
Langs de andere kant moet diezelfde hoofdaannemer controleren opdat de betonleverancier zijn
registratieplicht correct uitvoert.

Voorafgaand aan dit alles dient de hoofdaannemer in het kader van datzelfde Art.30bis zijn
betonleverancier met al zijn onderaannemers mee
op te nemen in zijn werfmelding. En laat nu net
daar af en toe nog een ‘communicatiestoornis’
aanwezig zijn.
Daarom heeft FEDBETON daarover ondertussen reeds verschillende meetings gehad met de
mensen van de RSZ. De bedoeling is dat elk lid
van FEDBETON een lijst, volgens een door de RSZ
opgegeven canvas, opmaakt van al zijn onderaan-

nemers (verhuurbedrijven en zelfstandigen), en dat
FEDBETON al deze lijsten op vastgestelde tijdstippen verzamelt en doorstuurt naar de RSZ. Daardoor
wordt er een systeem gecreëerd dat ervoor zorgt dat
bij de werfmelding door de hoofdaannemer automatisch de hele lijst onderaannemers van de desbetreffende betoncentrale mee wordt opgenomen.
Na verloop van tijd zou dit geheel automatisch via
een elektronische manier moeten gaan gebeuren.
FEDBETON zal ook hier een belangrijke actieve rol
blijven spelen om zodoende de belangen van zijn
leden te behartigen en te verdedigen.

Een goed correct
contract is dus nog
meer dan ooit tevoren
zeer belangrijk!

22/10/2020

40STE CONCRETE DAY

Concrete

DAY

De 40ste concrete day, de jaarlijkse hoogmis van de betonsector,
werd afgelopen jaar noodgedwongen op een wat alternatieve
manier georganiseerd. De plannen om na vele jaren het vertrouwde
Constant Vanden Stock stadion te ruilen voor de Leuvense Brabanthal, werden door Coronaperikelen doorkruist.
Maar de medewerkers van de Belgische Betongroepering (BBG) bleven als organisator niet bij de pakken zitten en toverden een zeer geslaagde digitale versie
van de concrete day uit hun hoed.
Het geheel werd live, maar uiteraard coronaproof, uitgezonden vanop Camp C
in Westerlo. Verschillende panels behandelden actuele thema’s als klimaatneutraliteit, digitalisatie & industrialisatie en tenslotte certificatie & kwaliteit.
Johan Baeten, lid van onze Ecotech commissie, was te gast bij het laatste panelgesprek over certificatie en kwaliteit. Hij kreeg er de kans om de visie van de
sector over dit onderwerp te verduidelijken. Naast Johan namen ook mvr Caroline Ladang, directeur Be-Cert, en dhr Patrice Dresse, algemeen directeur FABA,
deel aan het gesprek. Alle partijen waren dus aanwezig voor een geanimeerde
discussie: producenten, certificatieinstelling en aannemers.
Daarnaast maakte FEDBETON ook 3 korte videopresentaties over actuele onderwerpen. Met onderstaande QR-codes kan u ze nog eens in alle rust bekijken.

JOIN OUR DIGITAL
For more informa

tion contact : Ana

stassia Kastelis

EVENT

+32 (0) 476 67 52

83

www.concreteday20

20.be

Living Tomorrow – Vilvoorde
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DE DODEHOEKSPIEGEL
Jaarlijks gebeuren er in België gemiddeld zo’n 50 dodehoekongevallen,
waarvan de helft met zeer ernstige gewonden. Ieder jaar laten 10 mensen
hierbij het leven. Vele slachtoffers zijn jongeren tussen 11 en 20 jaar oud.
Dit moet stoppen !
Redenen genoeg dus om blijvend aandacht te schenken aan deze problematiek. Men mag
ervan uitgaan dat er bij de opstart van een schooljaar statistisch meer incidenten plaatsvinden; men zoekt terug zijn plaats in het drukke verkeer en er zijn gewoonweg meer fietsers
tegelijk op de weg op hetzelfde moment van de dag (7u30-8u30 en 15u30-16u30).
Er zijn uiteraard tal van maatregelen die men kan nemen : aanleggen van fietssnelwegen
in doorlopend stortklaar beton voor het rijcomfort en het scheiden van de fietsers van de
andere weggebruikers; maar we weten dat dit niet tot in het oneindige en tot aan de
schoolpoort – voor zover het scholieren betreft – kan worden doorgetrokken.
De scholier zal vroeg of laat de weg kruisen van gemotoriseerd vervoer, gaande van moto’s
tot en met vrachtwagens. Allen zullen alert moeten zijn voor elkaar en iedereen zal correct
zijn/haar plaats moeten innemen die de wegcode bepaalt.
Het is belangrijk dat onze betonmixer chauffeurs en betonpomp bedienaars én al het
andere zware vrachtverkeer gesensibiliseerd worden voor de zwakke weggebruikers; deze
zullen in aantal enkel maar toenemen vermits het gebruik van de fiets om diverse redenen
sterk gepromoot wordt.
Enkele leden van FEDBETON verleenden hun medewerking aan het initiatief van de Lierse
scholengroep HeLiKs, die voor hun jaarlijkse opleidingsdagen rond verkeersveiligheid nog
op zoek waren naar bedrijven die gedurende enkele dagen een vrachtwagen met chauffeur
ter beschikking wilden stellen.
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Charters Schoolomgevingen
Zoals inmiddels geweten zijn er ook al vele steden die een Charter
voor een veilige schoolomgeving hebben ondertekend met de
Confederatie, Bouwunie en Fema.

Het is evident dat men daarmee wil bereiken dat er geen vrachtwagens circuleren in de onmiddellijke nabijheid van de scholen in
de periodes dat de scholen opstarten en stoppen.
Als leverancier zijn de betoncentrales ondergeschikt aan de bestellingen van de aannemers, die met die charters dienen rekening te
houden en met de beoogde doelstellingen in het achterhoofd de
bevoorradingen van hun werven dienen in te plannen.
Bij deze doen wij een oproep om in ieder geval altijd en overal
zeer oplettend te zijn voor de zwakke weggebruikers en met een
defensief rijgedrag bij te dragen aan ieders veiligheid.
Weet dat er in Vlaanderen reeds ca. 75 steden en gemeenten een
dergelijk charter hebben ondertekend.
Bekijk de lijst via volgende link :
https://charterwerftransport.be/deze-gemeenten-tekenden-al
Tot op heden is dit enkel het geval in Vlaanderen, doch uit
bepaalde signalen van bij onze leden in Wallonië durven we
afleiden dat een aantal Waalse steden ook plannen hebben om
het zwaar vrachtverkeer bepaalde straten en wegen de toegang
te ontzeggen; of dit gekoppeld is aan schoolomgevingen is nog
niet duidelijk.

Onze leden AC Materials, Inter-Beton en Transportbeton De Beuckelaer waren
onmiddellijk bereid hun medewerking te verlenen aan het initiatief. “Als we
hiermee al is het maar 1 ongeval kunnen vermijden, dan is deze actie al voor
200% geslaagd”, was de eerste reactie van Emile Vertongen, bedrijfsleider
van Transportbeton De Beuckelaer met vestigingen in Schoten en Boom.
Zo werden op 28, 29 en 30 september meer dan 500 scholieren uit het 1ste
secundair (11- à 12-jarigen) een mooie ervaring rijker. De scholieren konden
eens vanop de plaats van de chauffeur ervaren wat deze allemaal ziet, en
vooral wat deze vanuit die positie allemaal NIET ziet. “De scholengroep is
FEDBETON en vooral de deelnemende bedrijven erg dankbaar. Jullie engagement betekent een enorme meerwaarde om de dode hoek realistisch voor te
stellen”, zegt Stéphane Du Jardin, beleidsmedewerker van de scholengemeenschap HeLiKs-Lier.
Mogelijk is hier een jaarlijkse traditie in de maak … en misschien is het een goed
idee dat de leden in andere regio’s een gelijkaardig initiatief mee uit de grond
helpen stampen ? Kan dit de aanzet zijn tot een duurzame samenwerking van
de betonsector en de scholen die jaarlijks allemaal samen op één en dezelfde
dag iets organiseren rond de Dode-Hoek-Spiegel ? Een mogelijkheid die onze
sector zou kunnen grijpen om positief in de media te komen en in hoofdzaak
vooral te bereiken dat er minder ongevallen met gekwetsten gebeuren !
In Frankrijk bestaan er reeds zelfklevers die verplicht aan te brengen zijn op
de vrachtwagens. Via die klevers wordt de fietser eraan herinnerd dat hij/
zij zich goed zichtbaar moet opstellen ten aanzien van de bestuurder van
de vrachtwagen.
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GEHANTEERDE CRITERIA
Het hoeft geen betoog dat beton, wereldwijd
veruit het meest gebruikte bouwmateriaal, op
zich een uitermate duurzaam product is. Beton
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is een populair bouwmateriaal door zijn intrinsieke kwaliteiten zoals brandveiligheid, thermische inertie, lokale beschikbaarheid, goede
prijs/kwaliteit verhouding en een eindeloze
vormvrijheid. Beton is een bouwmateriaal met
een lage ecologische footprint en scoort telkens
goed bij LCA-studies, waar de milieu-impact
over de ganse levensduur bekeken wordt. Bij
het toekennen van het CSC-label wordt echter
verder gekeken. Ook de manier waarop de
bedrijven zorg dragen voor het welzijn van hun
eigen medewerkers, hoe ze omgaan met hun
klanten en met de bewoners in de buurt. Dit
sociaal-maatschappelijk luik is zeer belangrijk

bij de toekenning. Werkt de betonproducent
met CSC-gecertificeerde grondstoffen, dan
wordt hij hiervoor extra beloond.

ONAFHANKELIJKE CERTIFICATIE
Het CSC-certificatieproces gebeurt door onafhankelijke certificatie-instellingen. In België zijn dat
momenteel SGS en KIWA. Er zijn 4 certificatieniveaus haalbaar, volgens de vastgestelde resultaten bij de audit: Brons, Zilver, Goud en Platinum.
De verschillende criteria worden beoordeeld en
de scores worden op het einde van de rit opgeteld. Deze som bepaalt dan het niveau dat men
behaald heeft.

RETE SU
C
N

CIL CO

Het is een totaalprogramma voor de certificatie
van maatschappelijk verantwoord ondernemen,
dat ook netjes past binnen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn
17 concrete doelstellingen die onze wereld tegen
2030 terug de goede richting moeten uitsturen.
Onze verschillende regeringen hebben deze
ambitieuze doelstellingen trouwens vertaald in
concrete actiepunten (www.sdgs.be).

Y COUN

De Concrete Sustainability Council (CSC) is een wereldwijd initiatief met het oog op duurzaam en verantwoord inkopen
binnen de beton- en cementsector. De sector is daarmee transparant en laat zien hoe hij structureel bijdraagt aan bijvoorbeeld het realiseren van klimaatdoelstellingen. Maar binnen dit programma is er evenzeer aandacht voor onder meer
veiligheid en welzijn van de werknemers. Naast certificatie van stortklaar beton en producenten van prefab beton, voorziet
het systeem ook in de beoordeling van producenten van cement en granulaten, de belangrijkste grondstoffen van beton.

I N ABI
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CSCCONCRETE SUSTAINABILITY COUNCIL

ERKENNING DOOR BREAAM,
STEUN VANUIT DE OVERHEID
Bert De Schrijver, Technical Advisor bij FEDBETON:
“De CSC-certificering wordt wereldwijd meer en
meer naar waarde geschat. Ook BREEAM erkent
het belang van het label en kent in zijn beoordeling maar liefst 7 punten toe aan het CSC-Platinum label. In België hebben het Federaal Instituut
voor Duurzame Ontwikkeling en het Departement
Omgeving van de Vlaamse Overheid CSC opgenomen als label voor duurzame aankopen. We
streven ernaar dat CSC dé referentie kan worden
voor duurzaam ondernemen in de betonsector.”
Ook LEED en DGNB, 2 andere labels voor duur-

zame gebouwen, hebben CSC erkend als label
voor duurzaam aankopen.

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Met de promotie van het CSC-label wil Fedbeton
inspelen op de toenemende vraag naar transparantie in en informatie over de sociale en milieuprestaties van bouwmaterialen. Ook belangrijk
hierbij is het bieden van toegevoegde waarde aan
klanten die meewerken aan projecten gericht op
Green Building rating Systems, zoals BREAAM. Via
initiatieven als CSC kunnen ook de ‘best practices’
in de sector onder de aandacht gebracht worden
van een breder publiek, net als de hoge normen die
de sector hanteert. Afsluitend kunnen we stellen
dat CSC een waardevol label heeft ontwikkeld dat
enkel door onafhankelijke certificatie-instellingen
wordt afgeleverd. CSC is wereldwijd van toepassing en wordt gesteund door tal van overheden
en NGO’s, waardoor de geloofwaardigheid van het
systeem alleen maar wordt bevestigd. Het behalen

van het label is de erkenning van een duurzame
bedrijfsvoering, een versterking van het merk én
van de reputatie van de betrokken bedrijven.

HOEVER STAAN WE VANDAAG?
2020 was een sleuteljaar voor CSC in België. Na
de 3 pilootcentrales die in 2019 hun certificaat
behaalden, zagen we het afgelopen jaar de eerste
cementproducent op de kar springen. Begin 2021
konden we al terugblikken op 12 gecertificeerde
bedrijven, wat een mooie prestatie is !
Er waren bovendien heel wat contacten met
andere geïnteresseerde beton- en grondstoffen
producenten. Meerdere producenten zijn bij het
ter perse gaan van dit activiteitenrapport volop
bezig met het certificatieproces. We verwachten
dan ook een zeer significante toename van het
aantal certificaten in de loop van 2021.
Waar wacht u nog op ?
www.csc-be.be
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EEN EPD VOOR DE SECTOR

STATISTIEKEN 2020

Een Environmental Product Declaration, zoals een EPD voluit heet, is een genormaliseerde manier om de milieu impact
van bouwmateralen te bepalen. Ze worden ook door een onafhankelijke third party geverifieerd. Dit maakt EPD’s onderling
vergelijkbaar en betrouwbaar.

In onderstaande tabel vindt u een aantal kerncijfers van onze sector. Naar analogie met 2020 hebben we ook begin 2021
onze leden opgeroepen om deze cijfers voor hun bedrijf aan te leveren. Onderstaande waarden zijn de gemiddelden van
de waarden die de deelnemende leden hebben gerapporteerd. De resultaten werden gewogen in verhouding tot de opgegeven volumes. We ontvingen de cijfers van ruim 65% van de aangesloten betoncentrales, waardoor we opnieuw kunnen
spreken van een representatief resultaat.

FEDBETON liet in 2019 een zogenaamde sectorspecifieke EPD opstellen door
VITO, die vervolgens geverifieerd werd door AIB Vinçotte. De EPD is geldig voor
een gemiddelde C30/37-EE2-S4-Dmax 22mm- CEM III/A 42,5 N LA en dit
op basis van de input van onze leden. Deze EPD geeft dan een gemiddeld
beeld van de milieuprestatie voor dit betontype dat representatief is voor onze
leden. We hebben gerekend met de grondstoffen die courant in België gebruikt
worden. De EPD houdt rekening met de milieuprestaties van de grondstoffen
zelf, inclusief hun transport naar de betoncentrale. Ook de impact van het transport van het beton naar de bouwplaats en zelfs de verwerking hiervan (oa. het
gebruik van een betonpomp) wordt mee in rekening genomen.

delde betonsamenstellingen kunnen doorrekenen. Het kan voor je bedrijf
namelijk interessant zijn om de milieu impact te kennen van een zeer specifieke betonsamenstelling. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van
andere bindmiddelen of granulaten. Of misschien is het beton bestemd voor
een werf die vlakbij je eigen centrale ligt. Aan de hand van dit dashboard kan
je dit dan makkelijk zelf berekenen, met als uitgangspunt steeds de basis EPD
van Fedbeton of deze van GBV.
Onze leden kunnen via FEDBETON toegang krijgen tot dit dashboard om de
mogelijkheden hiervan verder te ontdekken.

De EPD dient onder meer als input voor rekenprogramma’s zoals TOTEM,
waarmee de milieu-impact van ganse gebouwen berekend wordt. De
verwachting is dat dergelijke berekeningen binnenkort verplicht zullen
worden voor overheidsopdrachten.

Onze sector steekt met deze initiatieven duidelijk zijn nek uit. De noodzaak
tot inzicht in de duurzaamheid in het algemeen en in de milieu impact
van onze activiteiten in het bijzonder, is niet meer weg te denken uit het
dagelijks leven.

Voorgaande informatie deelden we reeds in ons vorig activiteitenrapport.

Bij het ter perse gaan van dit rapport was de tool bijna klaar voor gebruik.

Midden 2020 zijn we aan de slag gegaan om nog een stap verder te gaan.
Samen met onze zusterfederatie GBV vertrouwden we VITO de opdracht toe
om een dashboard te ontwikkelen, waarmee we ook variaties op de gemid-

Noot

Het betreft hier weliswaar enkel de karakteristieken van stortklaar beton dat met de betonmixer geleverd wordt. Aardvochtige mengsels (zoals stabilisé,
Répartition
steenslagfundering, etc.) die onze leden eveneens produceren werden hierin dus niet
opgenomen. par Dmax
Wat betreft de arbeidsongevallen werden alle uren waaraan de werknemers blootgesteld waren aan risico’s in rekening gebracht, dus inclusief de uren
productie of transport voor die aardvochtige mengsels.
6%

Per sterkteklasse (beton volgens EN 206 en NBN B 15-001)

20%

> C35/45

18%

C30/37

≤ 8mm

47%

> 8mm en ≤ 16mm
> 8mm en ≤ 16mm

28%

C25/30
C20/25

2%

C16/20

2%

< C16/20

1%

> 16mmen
en ≤≤
32mm
> 16mm
32mm

74%

74%

0%

T(x,xx)A

10%

20%

30%

40%

50%

Verdeling per toepassing
11%

20%

T(0,50)

Speciaal beton
wegenis en lijnvormige elementen
speciaal beton (vb. gekleurd beton)
beton met gewaarborgde WAI		

1%

T(0,45)

8%

gebouwen

34%

T(0,60)

12%

T(0,65)

infrastructuur
gebouwen

26%

26%

infrastructuur

49%

49%

3%

> T(0,65)

5%

wegenis
wegenis
vloeren

vloeren
andere

3%
0%

3%
10%
3%

Verdeling per toepassing

28%

T(0,55)

10%

15%

20%

25%

30%

35%

7%

Per consistentieklasse

40%

7%

andere

6%
12%

1%

S5

6%

S4

70%

S3

20%

S2

1%

S1

30

≤ 8mm

20%

Per T-klasse (beton volgens EN 206 en NBN B 15-001)

Lixon – Luik

6%

2%

C35/45

SCC

Verdeling per Dmax

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Arbeidsongevallen:
Frequentiegraad
Ernstgraad
Globale ernstgraad

20,43
0,88
0,98

31

LEDEN CORNER
ADAMS POLENDAM NV

Bij CCB gaan ze echter nog een stap verder. Voor
hun betoncentrales geven ze de voorkeur aan
hernieuwbare energie (zonnepanelen) en sinds kort
kan CCB met enige fierheid stellen dat het hele
wagenpark bestaat uit EURO 6-vrachtwagens.

Adams Polendam NV, met haar drie vestigingen Beerse, Massenhoven en
Geel is enkele decennia geleden gestart als een familiebedrijf in grond- en
loonwerken. Dankzij nieuwe investeringen en technologieën groeide Adams
Polendam NV uit tot een modern afbraak- en recyclagebedrijf.

Klantgerichtheid
In alle keuzes die CCB maakt, stelt zij de klant
centraal. Om haar service te optimaliseren
werden alle centrales uitgerust met een nieuw,

Adams Polendam NV is gespecialiseerd in afbraak, verwerking van bouwen sloopafval, levering van magere mengsels (zandcement & mager
beton) en stortbeton, alsook de verkoop van gerecycleerde materialen en
nieuwe grondstoffen.
Alles begint met grond- en sloopwerken, waarna alle materialen in onze recyclagebedrijven verwerkt worden tot nieuwe materialen welke terug in keten
kunnen worden ingezet. Dit alles volgens de geldende reglementeringen en
bijbehorende keuringen (Copro, Quarea, Tracimat, Benor, grondverzet).

CCB Concretely Dynamic

GEBROEDERS DE RYCKE NV
De Bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen
Stortklaar Beton : Gebr. De Rycke N.V.
Vervoer en pompwerken : Yvaga N.V.

citeit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen
afneemt. In 2023 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis. De VlaamsNederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie
Sassevaart bouwt de Nieuwe Sluis.

Het uitgebreid wagenpark van Adams Polendam zorgt op een efficiënte en
veilige manier voor het vervoer en levering van al deze materialen. Haar rode
containers vallen op in het straatbeeld en zorgen ervoor dat bij particulieren
en bedrijven het bouw- en sloopafval, groenafval, steen- en betonpuin, grond,
…kan worden opgehaald. Op haar drie locaties zorgt de firma voor sortering
en verwerking tot nieuwe materialen, en zo voor een beter milieu.

Het beton werd geproduceerd door Gebr. De Rycke N.V.; het vervoer en de
pompwerken werden uitgevoerd door Yvaga N.V. De bouw werd gestart in
2019. De productie van stortklaar beton gebeurt volledig on-site door middel
van twee betoncentrales.

Adams Polendam NV heeft op elke vestiging een eigen betoncentrale waar
men zelf kan afhalen of van waaruit de firma levert aan haar klanten. Het
productgamma bestaat uit beton en allerhande cementgebonden producten,
zowel op basis van nieuwe grondstoffen als op basis van recyclage producten.
Chappers kunnen hun wagens laden met cement en aangepast zand.

Grosso modo kan het betonwerk in 3 grote delen opgesplitst worden:
• Diepwanden voor de kolk
• Onderwaterbeton voor de vloeren
• Constructiebeton voor de deurkamers
In totaal gaat het over een 340.000 m3 beton. Zeer specifiek kan nog het
lichtgewicht beton vermeld worden, dat gebruikt werd voor de bouw van
de bodemroosters.

It’s a waste to waste your waste!

CCB: De toekomst in onze handen

performant productiesysteem: Command Alkon
EMEA+. Anderzijds, heeft de gezondheidssituatie
ons allen geleerd dat wij ons constant moeten
aanpassen. CCB heeft er aldus voor gekozen om
de digitalisering van haar dienstverlening in een
stroomversnelling te plaatsen, waardoor de klanten sneller, efficiënter en op een milieuvriendelijkere manier toegang krijgen tot hun gegevens.

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming
vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder.
Daardoor zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten in zowel
de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid.
Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de
Haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capa-

Lees meer op : www.nieuwesluisterneuzen.eu

(Beeld Jan Rochette)

Bij CCB is men van mening dat "stilstaan =
achteruitgaan ". De recente marktontwikkelingen
bieden voldoende opportuniteiten om deze visie
in de praktijk te brengen.
Het blijft niet alleen bij mooie woorden, CCB
Beton blijft effectief innoveren. In elke innovatie
kan je de twee basiswaarden terugvinden:
Verantwoordelijkheidszin - "Waste is food"
Het ontwerpen en ontwikkelen van verantwoorde
producten die een positieve impact hebben op
het leefmilieu, is voor CCB essentieel en krijgt de
absolute prioriteit.
Dankzij deze innovaties krijgt CCB de kans om
samen te werken voor projecten die in overeenstemming zijn met deze waarden en haar verantwoordelijkheidsgevoel onderschrijven, zoals de ZIN -werf in
Brussel en de Cradle to Cradle ™ Silver-certificering.
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ELOY BETON
ELOY opent een tweede betoncentrale
In juni 2020 heeft ons lid ELOY BETON de
opening van haar tweede betoncentrale aangekondigd; ze is gelegen te Bierset. Daarmee
exploiteert de firma in totaal twee betoncentrales ; die van Sprimont, die reeds meerdere decennia bestaat, inbegrepen.
Het ganse traditionele gamma van producten
zal er geproduceerd worden : gestabiliseerde
zanden, chapes en magere betons. Geleidelijk
aan zal ELOY BETON haar catalogus met
recepten op basis van gerecycleerde materialen
uitbreiden teneinde aan haar cliënteel een nog
breder en voordeliger aanbod van producten te
kunnen voorstellen.
De Groupe Eloy heeft door de jaren heen haar
activiteiten flink gediversifieerd : beton, projecten,

studie en ontwikkeling van projecten, infrastructuurwerken en gebouwen, waterbehandeling. Een
firma in volle expansie dus.

Adres : rue du Traquet n°5, 4460 Grâce-Hollogne
Adres GPS : rue des Blancs Bastons,
4460 Grâce-Hollogne

HOLCIM
Dankzij zijn vele kwaliteiten blijft beton bij uitstek het meest efficiënte en
gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Als betonproducent hebben we een
belangrijke rol te spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming en doen
we er alles aan om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van onze
samenlevingen.
Onze technische teams werken al tientallen jaren aan het verkleinen van
onze CO2-voetafdruk en het optimaliseren van de componenten van beton.
Vandaag gaan we nog een stap verder en bieden we het concept ECOPact
aan, een duurzaam beton met CO2-compensatie.

Het concept is gebaseerd op strenge eisen:
• Het gebruik van grondstoffen met een lage ecologische voetafdruk.
•	CO2-neutraal of CSC (Concrete Sustainability Council)
gelabelde productie-sites.
•	Transport van beton met Euro 6-voertuigen.
•	Een analyse van het koolstofgehalte, die na afloop van elk project door
een externe organisatie wordt uitgevoerd en gevalideerd.
•	Compensatie van het aandeel van de onsamendrukbare CO2-uitstoot door
te investeren in gecertificeerde duurzame ontwikkelingsprojecten in samenwerking met CO2logic en de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.

Levering ECOPact-beton op de werf ‘Living Tomorrow Innovation Campus’ te Vilvoorde.

Uw project verdient een integraal kwaliteitsbeheer, van grondstof tot afgewerkt product.
Het merk BENOR toont aan dat een product of een dienst
beantwoordt aan een technisch kwaliteitsreferentiekader
dat goedgekeurd werd door alle partijen die betrokken zijn
bij het op de markt brengen ervan. Eenmaal goedgekeurd,
wordt dit referentiekader opgenomen in een normatief document, genaamd ‘Prescriptions Techniques – Technische
Voorschriften (PTV)’.

Het merk BENOR dekt systematisch alle relevante kenmerken van het product of van de dienst, met het oog op
de toepassing en de concrete gebruikmaking ervan door de
gebruiker, onverschillig of het gaat om een publieke dan wel
een privépersoon. De vermelde prestaties voldoen zo aan
de kwaliteitsverwachtingen van de betrokken sector en de
klanten ervan.

BENOR • Lombardstraat 42 • 1000 Brussel • T 02 511 65 95 • www.benor.be • info@benor.be
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DE PARTNERS VAN FEDBETON ZIJN
TROUWE BONDGENOTEN
Vandaag heeft FEDBETON al 26 Partners; dat is het dankbaar resultaat van de constante inspanningen die FEDBETON
levert om zich elke dag beter bekend te maken bij de toeleveranciers van de sector.

B.R. Clean Invest is een firma met een doorgedreven expertise in
de reiniging van machines en productielijnen in de betonsector.

De regiomeetings – die weliswaar niet konden doorgaan door de pandemie en de voorzorgsmaatregelen die daarom getroffen werden –- zijn voor de Partners
belangrijke meetings omdat ze daar eigenlijk een groot deel van hun (potentiële) klanten kunnen ontmoeten en spreken. Uit diverse contacten met de Partners
komt duidelijk naar voren dat ook zij er intens naar verlangen om zo snel mogelijk die manier van netwerken terug te kunnen opstarten.
Praktisch alle Partners hebben de kans gegrepen om zich op deze en volgende bladzijden even kort voor te stellen.
De complete lijst der Partners vindt u op pagina 51.

Het reinigen van de menger, trechter, kubel, Klaïrfix, Step by step, vulinstallatie, opstopper, transportkubel, transportband, tot zelfs de productiehal en het
reiniging van de betonmixer....geen enkele reiniging is te moeilijk voor B.R.
Clean Invest. De reiniging in de betonsector met in acht name van alle veiligheidsvoorschriften is datgene wat B.R. Clean Invest voor 100 % beheerst; het
is hun werk.(www.brclean.be)

AALBORG PORTLAND GROUP

ADFIL CONSTRUCTION FIBRES

PROJECT WIT BETON IN-SITU: The Reach: John F. Kennedy Center
for Performing Arts, Washington DC USA (2019)

Specialist in synthetische
vezelwapening voor beton.
Adfil – met productie van
zowel micro- als macro-vezels
in Zele – staat voor drie decennia ervaring in het ontwikkelen en
toepassen van synthetische vezelwapening in beton.

Wereldwijd is Aalborg Portland betrokken bij tal van
projecten die gerealiseerd zijn
op basis van wit cement en
in-situ uitgevoerd. Dit project
van de hand van architect
Steven Holl huisvest het Centrum voor Hedendaagse Kunst. Dit project wordt
gezien als een memorial voor President John F. Kennedy. Vijf verschillende
betonsamenstellingen werden gebruikt om tot een esthetisch, architecturaal,
akoestisch en structureel pronkstuk te komen. De verschillende paviljoenen
hebben een complexe vormgeving waardoor ook hoge sterkte vereist is. De
witte cement werd gekozen om zowel te voldoen aan de hoge esthetische
eisen als de structurele stabiliteit. De buitenafwerking werd voorzien met een
houtstructuur voor een natuurlijk effect. Voor het interieur werd bijzondere
aandacht geschonken aan akoestiek. Om een excellente geluidskwaliteit te
bekomen heeft het oppervlak een gekreukelde textuur ‘Crinkle Concrete’ voor
een betere geluidsdiffusie en om echo te beperken. Dit is uiteraard een functionele meerwaarde in een museum omgeving. Aalborg White witte portlandcement biedt hoge mechanische performantie en is ook geschikt om complexe
vormgeving en texturen te combineren. Ook in combinatie met pigmenten
biedt dit extra mogelijkheden om diverse architecturale visies te benaderen
en de gewenste esthetiek te bekomen.

Durus macrovezels zijn ATG-gecertificeerd en kunnen in heel wat toepassingen zoals vloeren, druklagen, funderingen en prefab elementen ingezet
worden als primaire wapening en zo de traditionele staalwapening vervangen, met tal van voordelen:
• eenvoud in gebruik
• gegarandeerde 3D wapening
• snelle installatie
• CO2 besparing
• veiligheid op de werf
• corrosievrij
Crackstop en Ignis microvezels zorgen
voor een langere levensduur van je
betonconstructie door het vermijden
van plastische krimp, het verhogen
van de chemische en de vorst-dooi
resistentie en de brandveiligheid.
Adfil ondersteunt ook jouw project
met een onderbouwde berekening.

AUTOMIX verstevigt positie in de betonindustrie met de overname van MIX SERVICE
AUTOMIX en MIX SERVICE hebben de handen in mekaar geslagen; AUTOMIX verwerft 100% van de aandelen van MIX SERVICE. Beide
bedrijven gaan verder onder de naam AUTOMIX.
Een deal op het juiste moment voor beide bedrijven. Voor beide bedrijven
komt deze stap op een ideaal moment. AUTOMIX, dat sinds 2019 nieuwe
aandeelhouders heeft, kan op deze manier haar aanbod aan producten en
diensten aan betoncentrales significant uitbreiden. Automix werd opgericht
in 1962 en produceert, onderhoudt, en distribueert mobiele en stationaire
betonmixers voor de betonindustrie. Het bedrijf vertegenwoordigt de Imer
Group (Italië) en BHS Sonthofen (Duitsland), twee toonaangevende (wereldwijde) merken in de branche. Tot haar klanten behoren zowel de grote groepen zoals CBR, HOLCIM, CCB, evenals tal van onafhankelijke en familiale
betoncentrales over gans België en Luxemburg. Automix is sinds 1975 de
exclusieve verdeler voor BHS-Sonthofen in België met een zeer kwalitatief
product dat de klanten inmiddels zeer goed kennen. Dankzij deze overname
kunnen de betoncentrales nu nog breder ondersteund worden zowel wat
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B.R. CLEAN INVEST, expert in de reiniging in de industriële betonsector

betreft onderdelen als onderhouds- en herstellingswerken, uitbreidingsprojecten, en zelfs het plaatsen van nieuwe betoncentrales. Via de acquisitie
zijn er jaren aan ontwikkeling en product-expertise gewonnen. Mix-Service is
gespecialiseerd in de service, wisselstukken, uitbreidingen en onderhoud van
betoncentrales. Het bedrijf blinkt uit op vlak van technische kennis, ervaring
en dienstverlening. Over de laatste 11 jaar is Mix-Service een onmisbare partner geworden voor een toenemend aantal betoncentrales. De vraag uit de
markt oversteeg systematisch wat de firma op eigen kracht kon aanbieden.
Als onderdeel van AUTOMIX krijgt Mix-Service nu de ademruimte om sneller
te investeren en zijn team uit te breiden. De klant blijft centraal staan en de
firma gaat blijven focussen op kwaliteit en service. Met een team van jonge,
dynamische en ervaren mensen is dat samen bouwen aan een mooi project.”
Meer weten over Automix? Surf dan snel naar: www.automix.be

BAG-MACBEN BV Laboratoriumapparatuur
met service en kalibratie

Als je praktische informatie nodig hebt over de testen op beton of
andere bouwmaterialen kan je op onze website www.bagmacben.
eu in onze webshop ons assortiment van onze verschillende diensten
en laboratoriumapparatuurproducten met hun toepassingen vinden.

Vraag een login aan en maak 24u/7 kennis met onze prijzen en onze beschikbare voorraad in onze webwinkel en win tijd en geld door
uw bestelling meteen in onze webshop te plaatsen. Uw jaarlijks onderhoud met kalibratie hoort toe aan onze productspecialisten. Alle
kalibraties gebeuren volgens de ISO 17025 instructies, waarbij deze voor weegschalen, druk- en trekproeftoestellen geaccrediteerd zijn.
Heb je nog meer praktische begeleiding nodig? Onze afdeling begeleiding stelt meer dan dertig jaar ervaring in praktische
betontechnologie ter beschikking. Onze betontechnologen/ingenieurs zijn gebeten door de
betonmicrobe en staan u graag met raad en daad bij.

BEKAERT

CATHAY INDUSTRIES

Bekaert produceert sinds de jaren ’70 een heel gamma aan bouwmaterialen. Dramix® staalvezels worden reeds 50 jaar gebruikt
als alternatief voor traditionele wapening in allerlei betonnen
constructies. Het huidige gamma staalvezels, gegroepeerd in de
3D, 4D en 5D familie, hebben vele toepassingen.

Als één van de belangrijkste fabrikanten van
kleurpigment, is Cathay Industries wereldwijd actief.

• 3D staalvezels worden voornamelijk gebruikt in gezaagde en voegarme
vloeren en licht belaste residentiële bouwelementen, zoals druklagen, strookfunderingen en funderingsplaten van kleine gebouwen.
• 4D staalvezels zijn zeer effectief in combinatie met traditionele wapening
waarbij vooral gefocust wordt op het controleren van scheuren t.g.v. verhinderde krimp of belastingen. Deze worden dan ook veel gebruikt in funderingsplaten onder waterdruk of allerlei naadloze constructies.
• 5D staalvezels zijn de meest performante en worden daarom veelal gebruikt
bij zwaar belaste structuren en allerlei prefabtoepassingen.

Cathay Industries levert kleurpigmenten voor verschillende doeleinden zoals
verf, plastics, cosmetica enz …. Veruit de belangrijkste afzetmarkt in volume
is de bouwindustrie, denk maar aan gekleurd stortklaar beton, prefab beton
elementen allerhande, gekleurde klinkers en tegels voor op uw terras en
marktplein, gekleurde crépis voor rond uw woning, dakpannen, voegmortels,
enz ….. Cathay zorgt dus samen met zijn klanten elke dag opnieuw voor een
aangenamere, veiligere, kleurrijke leefomgeving voor ons allen.

Dankzij een nauwe samenwerking met de betoncentrales slaagt Bekaert er
in Dramix® staalvezel aan te bieden voor verscheidene toepassingen. Haar
ingenieurs verlenen advies inzake type staalvezel en dosering en stellen
indien gewenst een rekennota
op. Dramix® staalvezel is ATG
gecertificeerd. Dankzij deze
certificering, kan het BENORmerk voor beton behouden
blijven.
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CEMMINERALS

Als enige onafhankelijke cementproducent in België verkoopt Cemminerals, vanuit de haven van Gent,
een uitgebreid assortiment cementsoorten voor de bouw, openbare werken en civiele bouwkunde.
Cemminerals is een onafhankelijk, familiaal bedrijf en volledig in Belgische handen! Haar “roots”
en ervaring in de cement - en betonindustrie geven aan Cemminerals een uniek inzicht in wat er
bij haar klanten leeft en daar maakt de firma aandachtspunten van. Het uitbouwen van respectvolle zakenrelaties loopt als een rode draad doorheen haar organisatie. De gloednieuwe fabriek,
gebouwd aan diep water, met in het hart Europa’s grootste en modernste verticale molen is sinds juli
'19 toegankelijk voor de klanten. De organisatiestructuur laat toe snel en dynamisch te beslissen
waardoor Cemminerals als geen ander in staat is snel te reageren op de eisen van haar klanten.
Kwaliteit, service en duurzaamheid zijn pijlers waarop Cemminerals zichzelf beoordeelt.
Contact: info@cemminerals.be of tel +09 396 18 30

CMS, de Belgische dealer voor CIFA
Een uitgebreid gamma aan betonmachines gecombineerd met de
nodige kennis en ervaring zorgt voor een betrouwbare partner.
CMS (Construction Machinery Service) is de gekende CIFA dealer voor de Belgische markt. Die staat voor een goede service zowel tijdens de verkoop als in
de after-service en onderdelen.
CIFA heeft een uitgebreid gamma
van zowel betonpompen, -mixers
als mixerpompen voor uiteraard de
gehele betonindustrie. Met doorgedreven innovatie en een uitgebreid
gamma gekoppeld aan een hoge
betrouwbaarheid heeft CMS een
oplossing voor elk “betonwerk”.

Sinds 1988 heeft firma DE BUF uit Oostkamp zich ontwikkeld tot
een specialist in het bouwen van betonmixers. Innovatie staat
hoog in het vaandel. Een modulaire constructie; het op punt
zetten van een mixer met elektrische aandrijving; opleggers met
een elektro-hydraulisch stuursysteem op de assen; het zijn slechts
enkele van hun technologische hoogstandjes.
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Een greep uit het courant beschikbaar aanbod van Master Builders :
• Superplastificeerders die sterker inzetten op reduceren van viscositeit én
luchtgehaltes in beton;
• Gecertificeerde kunststofvezels, met rekensoftware en commerciële
ondersteuning voor meerwaarde;
• Zelfverdichtende chape, met grensverleggende krimpcontrole;

IN2-CONCRETE is een groothandel en centrum voor kennis en
advies op het vlak van decoratief beton. In zijn assortiment van
meer dan 1500 producten vind je alle gespecialiseerde bouwmaterialen, machines, diamantgereedschappen en accessoires
voor het plaatsen, afwerken en nabehandelen van decoratieve
betontoepassingen zoals gepolierd, gepolijst, uitgewassen, gebouchardeerd, geprint beton enz. Al deze artikelen zijn zorgvuldig
geselecteerd en getest in de praktijk door betonprofessionals.

THE BEST CONCRETE IS MIXED BY
+32 (0)50 83 15 15



info@debuf.be

DE BUF

THE BEST LOAD IS TRANSPORTED BY

 Brugsestraat 192 - 8020 Oostkamp - Belgium

www.debuf.be

De nieuwe betoncentrale werd immers op de bestaande funderingen gebouwd.
Dit project omvatte 5 grote onderdelen: aggregatenopslag, ondergrondse
doseer- en weegunit, opvoertransportband, mengtoren en tot slot meerdere
cementsilo’s. Alle essentiële componenten werden door het eigen productieatelier in Brugge en Waregem gebouwd. Na de afbraak van de oude centrale
startte de opbouw van de nieuwe. Omwille van de tijdsdruk werd de mengtoren
alvast 50 meter verderop op het terrein opgebouwd en volledig uitgerust met
alle nodige voorzieningen zoals elektriciteit, perslucht, waterleiding, wachtbunker, de menger zelf en cement-, water- en additievenwegers. Een kraan plaatste
de toren in twee vlotte bewegingen op zijn plaats. Lybover BULK voerde in
samenspraak met Blomme nog enkele optimalisaties door t.o.v. de vorige
centrale. Om recup-materialen makkelijker op de weegband te krijgen, plaatsten

we zo bijvoorbeeld 4 extractiebanden bij. Het aantal silo’s werd
behouden maar de centrale kreeg
een menger van 4 i.p.v. 3 m³. De
centrale kreeg ten slotte nog een
wachtbunker wat een aanzienlijke
capaciteitswinst oplevert voor de
klant. Terwijl het eerste mengsel
mengt, staat het volgende al
klaar. Meer weten? Ontdek wat
Lybover BULK u te bieden heeft
op www.lyboverbulk.com

Master Builders, is niettegenstaande de uitslaande brand van de pandemie, achter de schermen
blijven werken aan nieuwe ontwikkelingen, die hopelijk opnieuw zullen bijdragen aan toekomstig
succes van de gebruikers van zijn producten.

IN2-CONCRETE

STAGE V HULPMOTOR
Hier ziet u één van hun meest recente realisaties. Na het tijdperk van de luchtgekoelde motoren, die sinds de invoering van de verstrengde milieueisen niet meer
mogen gemonteerd worden op nieuwe non-road machines voor de Europese markt,
is dit een Stage V hulpmotor van het
merk Volvo Penta. Deze voldoet aan
alle vigerende milieunormen. Deze
mooie opleggermixer werd aangekocht door de firma Franco en Zoon
BV en zal worden ingezet om beton
te leveren aan de klanten van Top-Mix.

40 jaar na de bouw van de eerste betoncentrale deed Blomme voor de derde keer op rij een beroep
op Lybover BULK voor de bouw van een nieuwe centrale. Grote uitdaging hierbij was de productiestilstand te beperken tot 6 weken.

MASTER BUILDERS SOLUTIONS – uw specialist in bouwchemie

DE BUF brengt

betonmixer-oplegger met Stage V hulpmotor

LYBOVER BULK bouwt nieuwe betoncentrale voor Blomme

IN2-CONCRETE zet sterk in op vrijblijvend advies en het delen van kennis en ervaring. Zijn vertegenwoordigers staan altijd paraat voor gratis advies, demo’s of een
bezoek op de werf. Daarnaast organiseert de firma in haar opleidingscentrum
IN2-Academy tal van opleidingen rond decoratief beton. Ontdek het volledig
assortiment, alle prijzen, technische info en veiligheidsfiches op de webshop:
www.in2-concrete.com

MAN

• Oplossingen voor uitdagingen die gerecycleerde granulaten stellen op het
vlak van verwerkbaarheid;
• Nieuwe generatie beschermings- en ontkistingsoliën, uiterst efficiënt,
mens- en milieuvriendelijk.
Het commerciële team van Master Builders is permanent beschikbaar om alle
vragen van de betonproducenten mee te helpen oplossen. U vraagt, Master
Builders antwoordt: www.master-builders-solutions.com

MAN, het merk met de leeuw, is een gevestigde waarde op de markt van lichte en zware bedrijfsvoertuigen
alsook bussen en coaches. Met meer dan 100 jaar ervaring in de sector positioneert MAN zich als een speler die
doorheen de jaren telkens wist en weet te verbazen met innovatieve transportoplossingen en –diensten.

Zo biedt MAN naast MAN DigitalServices (voor
onder meer proactief onderhouds- en fleet management) ook leasing- en financieringsformules op maat via MAN Financial Services, gecertificeerde tweedehandsvoertuigen onder de noemer MAN TopUsed
en chauffeurstrainingen via MAN ProfiDrive. Een totaalpakket dus om de Total

Cost of Ownership van de ondernemer steeds optimaal te beheersen. Met de
introductie van de gloednieuwe MAN Truck Generation verlegt MAN eens te
meer zijn grenzen en worden nieuwe standaarden gezet op het vlak van verbruik,
comfort en veiligheid van chauffeur en omgeving. De nieuwe MAN TGX wist
recent een internationale vakjury te overtuigen van zijn kwaliteiten en mag zich
de “International Truck of the
Year 2021” noemen. Een mooie
aanvulling bij de MAN TGE
bestelwagen die in 2019 tijdens
Best of Van werd bekroond tot
“Best Professional Van”. In België
beschikt MAN over een uitgebreid dealernetwerk dat bestaat
uit vijf eigen filialen (Kobbegem,
Wommelgem, Courcelles, Doornik en Neufchâteau) en een
25-tal zelfstandige verkoop- en
servicepartners. Meer info op
www.man.be
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SUIVO: “IoT maakt het verschil”

METALPRODUCTS BV

lanceert een innovatief type staalvezel
Na jaren van intensieve ontwikkeling zal Metalproducts per 01-042021 een innovatief type staalvezel lanceren. Naast haar reguliere
productie heeft de firma geïnvesteerd in een nieuwe productielijn
waarbij de MPF 60 x 0.9 mm geproduceerd gaat worden.
De doordachte geometrie biedt optimale scheurcontrole en maakt de vezel bijzonder
geschikt voor zware betonconstructies. De MPF 60 x 0.9 mm wordt uiteraard zonder
verlijming geproduceerd en is uitvoerig getest in een ONAFHANKELIJK laboratorium.
De MPF 60 x 0.9 mm is bijzonder
geschikt voor de volgende
toepassingsgebieden :
• Zware betonconstructies
• Windturbinefundaties
• Onderwaterbeton
• Ondergrondse parkeergarages
• Funderingsplaten
• Civiele werken

METALLO GROUP
Metallo Group is een toonaangevende wereldwijde recycler van
complexe non-ferro recyclingmaterialen en de grootste secundaire
tin producent in Europa. Het bedrijf verwerkt een enorme hoeveelheid multi-metal recycling materials, variërend van de meest
complexe industrie afvalstromen tot hoogwaardiger schrootsoorten.
Metallo raffineert jaarlijks 350.000 ton schroot en produceert hoogwaardige
metalen, metaalproducten en mineralen. De productportefeuille omvat geraffineerd koper, tin, lood, nikkelsulfaatoplossing, zinkoxide, en metaalslib dat
edele metalen bevat. Daarnaast omvat het ook ijzersilicaat en het schone
synthetische mineraal Koranel®. Met een eeuwenoude metallurgische knowhow, een voortdurend verbeterende kwaliteit van de dienstverlening en uitzonderlijk hoge milieunormen voor de industrie, vormt Metallo een betrouwbare

Gezamenlijke vooruitgang door innovatie, dat is ons motto
Metalproducts produceert staalvezels in Horst (NL) en richt zich op langdurige
samenwerkingsverbanden met betrouwbare en professionele zakenpartners.
Metalproducts is ervan overtuigd dat deze strategie in combinatie met een
gezonde “hands on mentaliteit” en een accuraat technisch advies een kerngezond toekomstperspectief biedt. Het datasheet en de brochure van de door
Metalproducts doorgevoerde innovatie is op aanvraag verkrijgbaar via Dhr. Bart
de Jong. Tel. +31 6 30 99 29 22 of via email : bdj@metalproductshorst.com
www.metalproductshorst.com

en bevoorrechte partner voor leveranciers van secundaire grondstoffen
over de hele wereld. Metallo Group
is gecertificeerd voor zijn verantwoorde toeleveringsketen voor
recyclagematerialen. Door metalen
terug te winnen uit afval, is Metallo
een belangrijke schakel in de circulaire economie. Het bedrijf bedient
klanten in uiteenlopende sectoren,
waaronder staal, bouw, elektronica,
chemie, auto's en gezondheidszorg.
Metallo maakt deel uit van de Aurubis Group, een toonaangevende wereldwijde leverancier van non-ferrometalen en de grootste koperrecycler ter wereld.
Duurzaamheid is een fundamenteel onderdeel van de Aurubis-strategie.

SGS INTRON: Uw innovatieve partner in bouwmaterialen en -processen
SGS INTRON biedt u duurzame praktische oplossingen bij al uw bouwgerelateerde vragen. Met ruim vijfenveertig jaar ervaring op het gebied
van materiaalkundig onderzoek, advies en innovatie zijn wij dé partner
in bouwmaterialen en bouwprocessen. Als onderdeel van het wereldwijde SGS-concern helpen wij u verder waar anderen dat niet kunnen.
Wat kan SGS INTRON voor u betekenen?
Wij bieden producenten, aannemers, architecten, eigenaren, brancheorganisaties, overheden en particuliere partijen in binnen- en buitenland een breed
pakket aan diensten aan. U kunt bij ons terecht voor:
•	CSC-certificatie - toon uw duurzame productiemethode voor een verantwoorde
herkomst van beton, cement en toeslagmaterialen
•	materiaalkundig, milieukundig en toepassingsgericht laboratoriumonderzoek
– van kleinschalig en specialistisch tot bulkanalyses – om uw (bouw)materialen
en -producten te testen, analyseren en keuren;
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•	inspectie en onderzoek van (schades aan) bouwwerken en
constructies op locatie;
•	projectmanagement, begeleiding en advies bij al uw vraagstukken over
bouwproducten en bouwprocessen;
De zekerheid van onafhankelijkheid
Als u voor SGS INTRON kiest, kiest
u voor een onafhankelijke organisatie. U kunt bij ons vertrouwen
op antwoorden en onderzoeksresultaten die op feiten gebaseerd
zijn. Wij werken volgens actuele
normeringen en beschikken over
de benodigde accreditaties van
de Raad voor Accreditatie.

Het Internet of Things (IoT) is een term die verwijst naar de communicatie tussen apparaten of (computer)
systemen onderling. Via internetverbindingen, zonder menselijke tussenkomst, staan ze met elkaar in contact
en wisselen ze autonoom gegevens uit. Volgens Peter Geldhof, Commercieel Directeur bij Suivo, zijn digitalisering in het algemeen en IoT in het bijzonder onderscheidende factoren voor bedrijven in de betonsector.
Suivo is een innovatieve speler in de Belgische IoT markt. Peter Geldhof legt
uit hoe de hoge eisen van de betonsector zijn organisatie aanspoorden om
extra functionaliteiten te creëren in het Suivo IoT Cloud Platform en zo hun
aanbod nog meer af te stemmen op de noden van deze sector. “We ontwikkelden een unieke oplossing op het vlak van automatische statusupdates.
Een draadloze sensor (de beton tag) registreert bewegingen van betonmixers
en stuurt de status (aankomst, mengen, start lossen, einde lossen) naar het
planbord van dispatching. Dat gebeurt zonder enige manuele handeling,
volledig automatisch via ons Cloud Platform.”
Snel reageren op typische uitdagingen van de sector
“Ondertussen weten we wat er zoal mis kan gaan bij digitaliseringprojecten”,
gaat Peter Geldhof verder. “Een van de grootste uitdagingen bleek de hoge
graad van interferentie tussen onze verschillende devices. Signalen kunnen
op een werf op veel manieren verstoord worden. Dat hadden we aanvankelijk
onderschat. Gelukkig is onze organisatiestructuur erop voorzien om spoedig te
reageren als er problemen opduiken. Suivo beschikt niet alleen over de eigen
IE (Intellectueel Eigendom) dankzij ons inhouse R&D team, maar we hebben
ook capaciteit om zelf devices te produceren, met state-of-the-art 3D printers.
De printers produceren dag en nacht componenten voor onze Suivo devices
en geven ons de mogelijkheid om snel nieuwe prototypes te ontwikkelen. Zo
hebben we in 2020, in volledige lockdown, een nieuwe versie van onze beton
tag ontwikkeld en in productie genomen. De nieuwe versie
handelt interferentie intelligent af en zorgt voor een zo goed
als vlekkeloze communicatie met de hub in het voertuig. Ook
de beton app (die op tablets in de voertuigen draait) is in
constante evolutie. Ons productmanagementteam baseert
zich voor updates voor een groot deel op de feedback van
de gebruikers van de app, de mensen uit de sector dus die
er dagelijks mee werken. Via de app ontvangen chauffeurs
hun leveringsbonnen digitaal, waardoor de logistieke workflow enorm versnelt en facturatie correcter verloopt. De app
connecteert rechtstreeks met het Suivo IoT Cloud Platform.”

aan die systemen standaard prijsmodellen
uitgewerkt. Zeker ook interessant voor de
betonsector is Track & Trace, de basistoepassing van Suivo. Ze toont in real time
waar voertuigen zijn. Dat laat toe om
planningen te optimaliseren, flexibel in te
spelen op bijbestellingen en altijd op tijd
te leveren. Elke Suivo oplossing beschikt
over CheckInAtWork, volledig conform de
Belgische wetgeving rond aanwezigheidsregistratie. Het maakt automatische registratie bij de RSZ mogelijk. In een volgende
Peter Geldhof
release wordt de toepassing uitgebreid
met een app voor onderaannemers. Peter Geldhof sluit af met een pleidooi voor
digitalisering: “Onze producten bieden digitale oplossingen voor de specifieke
pijnpunten van de betonsector. Stortklaar beton is een tijdkritisch product. Het
optimaliseren van de logistieke processen is cruciaal om concurrentieel te blijven. Dat is meteen het belangrijkste argument om voor digitalisering te kiezen,
naast een hoger rendement en kostenbesparingen. Bij Suivo zetten we bewust
en continu de feedback van klanten in om onze jarenlange expertise te blijven
voeden en steeds betere producten te ontwikkelen. Technologisch vernieuwend
en toekomstgericht.”

Voluit inzetten op automatisering
Het Suivo IoT Cloud Platform heeft drie op maat configureerbare componenten: connectiviteit, hardware (trackers
& tags) en webgebaseerde mobiele apps & software. Het
platform is voortdurend in ontwikkeling en streeft naar 100%
end-to-end integratie met andere systemen, zoals een TMS
of ERP-programma. Suivo ondersteunt koppelingen met o.a.
SAP, Command Alkon en Sauter, en heeft voor de koppelingen

SATIC-MINERA
Groothandel in bouwgrondstoffen zoals zand, grind, porfier, kalksteen, dolomiet, zandsteen, breuksteen, kleuraggregaten, cement
en recyclagematerialen met een meerwaarde opgebouwd uit
logistiek, optimale dienstverlening en permanente communicatie.
Levering per vrachtwagen en per schip.

Satic-Minera heeft 4 afhaaldepots:
• Zandhandel Lummen
E info@zhl.be
• Zandhandel Roeselare
E info@zhr.be
• Depot VEMAT in Brussel E info@vemat.be
• De Hoop Terneuzen BV
E info@dehoop.nl
Algemeen:
info@satic-minera.be - www.satic-minera.be
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VVM

VAN LOO TECHNICS

Door haar jarenlange ervaring, een hoogwaardige en stabiele
kwaliteit van de producten en substantiële volumes is VVM
uitgegroeid tot een prominente toeleverancier van cement voor
de bouw in de Benelux en Frankrijk. VVM produceert en levert
alle klassieke cementsoorten op basis van klinker grotendeels
afkomstig uit de CRH-cementovens in Platin (Ierland).

In 2017 reeds heeft onze Partner VAN LOO TECHNICS een praktische oplossing bedacht voor het opvangen van het spoelwater van
de betonmixer.

De twee zeer moderne cementmaalfabrieken van VVM, in de havens van Antwerpen en Rieme (Gent), bevinden zich op locaties die uitermate geschikt zijn voor
het laden en lossen van zowel binnenschepen als zeeschepen. Daarmee is
wereldwijde export en import van cement en grondstoffen binnen handbereik.
Gegroeid vanuit de betonindustrie, is VVM zich goed bewust van de noden van
de onafhankelijke betonproducenten om het meest geschikte advies te verlenen
en hoogwaardige cement te leveren in een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
VVM maakt deel uit van het Ierse CRH, een internationaal marktleider in
bouwmaterialen met een lange traditie in de cement- en betonindustrie.
Daarnaast werkt VVM nauw samen met haar Nederlandse zusterorganisatie
Cementbouw, leverancier en distributeur van grondstoffen (o.a. cement, kalk,
vliegassen, vulstoffen) en één van de grootste producenten van stortklaar beton
in Nederland.

TALENTENWERF:
Een formule die werknemers
vindt en arbeid verschaft
De sector van het stortklaar beton is constant op zoek naar nieuwe medewerkers;
een betonmixer chauffeur of betonpomp bedienaar nodig hebben is één; hem
zoeken en vinden, rekruteren, opleiden en motiveren om te blijven is twee. Talentenwerf is daarom de instantie die de werkgevers helpt in de diverse stappen van dat
proces en de nodige vaardigheden in petto heeft die nodig zijn om de juiste kandidaten te bereiken en te helpen selecteren voor een doorgedreven en op de praktijk
afgestemde opleiding. In vele gevallen wordt alles afgerond met een aanwerving.
Idealiter zou dergelijk initiatief zoals Talentenwerf,
dat zich vooral focust op de grote regio Antwerpen, ook uitgerold moeten kunnen worden in de
andere regio’s. Maar dat vergt een oprecht en
ingevuld engagement van de werkgevers in die
regio’s. Er dienen werkgevers te zijn die effectief
bereid zijn een correcte kandidaat, die de opleiding met succes doorlopen heeft, uiteindelijk ook
een contract te geven en hem in te schrijven in het
Paritair Comité 124 Bouwbedrijf.
Elke keer opnieuw levert Talentenwerf Antwerpen
het bewijs dat het echt kan lukken. Zo werd in

Iedereen herkent de situatie: de betonmixer moet na het storten gekuist worden….
en er is geen plaats op de werf. Dus welke mogelijkheden blijven er dan nog over ?
Kuisen en het water in de berm of de riolering. Of in DE SPOELBOX !

WAM BULK HANDLING MACHINERY
Wam Bulk Handling Machinery NV is het Belgisch filiaal van
WAMGROUP en levert standaard componenten voor betoncentrales voor de Belgisch-Luxemburgse markt.

Tot het leveringsprogramma behoren
•	Ontstoffingsfilters op silo, weger of menger
•	Over/onderdrukventielen
•	Silobeveiligingssystemen met o.a. knijpventielen, niveaumelders
•	Beluchters en trilmotoren
•	Vlinderkleppen en schuifkleppen
•	Buisschroeven en trogschroeven
•	Beladingsbalgen
•	Schroeven voor recuperatie van zand en grind uit restbeton
Alle inlichtingen in dit verband bij uw installateur of via www.wamgroup.be
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VAN LOO TECHNICS heeft de Spoelbox bedacht. Het is een eenvoudig opgevat
concept en zeer gebruiksvriendelijk. De betonmixer chauffeur maakt een koppelstuk vast op het uiteinde van de stortgoot; dat koppelstuk zit vast aan een flexibele
buis die het kuiswater laat aflopen naar een opvangbak die bevestigd is op het
chassis van de vrachtwagen. Van zodra aangekomen bij de recyclage installatie in
de betoncentrale opent de BMC met een hendel een luik dat zich aan de onderzijde
van opvangbak bevindt zodat het kuiswater met de residuen van zand, grind en
cement kan geloosd worden. De opvangbak is bovendien zelfreinigend door middel
van een ringspoeling waarmee de laatste resten uit de opvangbak worden weggespoeld. De ganse operatie duurt nauwelijks 1 à 2 minuten.
De professional ziet onmiddellijk de voordelen ervan want ze liggen voor de hand:
•	De Spoelbox is zeer onderhoudsvriendelijk, gemaakt uit duurzame materialen
•	De stortgoot wordt gekuist en dat materiaal gaat langer mee
•	De Spoelbox is ook de oplossing voor die werven waar niet kan gekuist worden
•	Geen discussies meer met de mensen op de werven.
•	Geen spoelwater of betonresten op de openbare weg of in berm,
grondwater, riolering
•	Geen processen-verbaal in de brievenbus.
De producenten en verhuurbedrijven die de Spoelbox gebruiken zijn zeer
enthousiast. Meer info: www.vanlootechnics.be

het voorjaar ’20 alles in gereedheid gebracht om
na het Bouwverlof ’20 een rekruteringsronde op
te starten voor betonmixer chauffeurs. Negen
werkzoekende kandidaten werden weerhouden
en mochten de opleiding aanvangen. Het
programma is altijd gespreid over een 6-tal weken
en omvat meerdere dagen kennismaking met het
beroep bij de firma op de werkvloer; de 5 dagen
opleiding “betonmixer chauffeur” met de gebruikelijk toets op einde van elke dag (oktober ’20),
het verder doorlopen van een stage bij de firma
om zo uiteindelijk te komen tot de aanwerving
mits de firma en kandidaat het eens zijn over de
details van het contract.
Ook in Wallonië werden dergelijke initiatieven
reeds opgestart maar die waren niet echt
voldoende succesvol op dat ogenblik; hetgeen
niet wegneemt dat nieuwe pogingen ondernomen kunnen worden indien er voldoende vraag is
vanuit de sector. Hoe meer deze twee beroepen
voor onze betoncentrales een knelpuntberoep
worden, hoe dringender het wordt dat er iets
gebeurt om personeel aan te trekken; het alternatief is dat die activiteiten, nog meer dan vandaag
reeds het geval is, worden geoutsourcet aan
zelfstandigen of verhuurbedrijven met personeel.
Eén zaak is zeker : het beton moet naar de werf
vervoerd worden en heel vaak ook gepompt
worden; ca. 45% van alle beton wordt gepompt.
FEDBETON is beschikbaar om dergelijke trajecten
mee te helpen organiseren via de gekende opleidingspartners : Talentenwerf Antwerpen en VDAB
(omdat het over werkzoekenden gaat) in Vlaanderen; in Wallonië is FOREM het uniek loket. Deze
instanties staan klaar om de producenten te helpen
bij hun zoektocht naar nieuwe medewerkers.
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Studiereis Lybover-Italië Mei 2020, geannuleerd...
LYBOVER had het initiatief genomen
om FEDBETON en haar leden in het
voorjaar van 2020 uit te nodigen naar
een fantastische werf in uitvoering,
zijnde de aanleg van een nieuwe
Brenner-tunnel in Italië.

Zoals de geplogenheden het willen, is de laatste zaterdag van september elk jaar de dag waarop FEDBETON de aangesloten zelfstandige betonmixer chauffeurs en betonpomp bedienaars in de bloemetjes wil zetten. Op 26 september ’20 was
het voorzien de groep van zelfstandigen te verzamelen in Hotel R te Remouchamps. Het heeft niet mogen zijn.

Het was een meer dan gevuld en boeiend
programma. Een bezoek aan de Simem/Lyboversite alsook de assemblagefabriek, en de dag
nadien een hele dag op de werf van de nieuwe
Brenner-tunnel! Mét een werfrondgang, mét een
bezoek aan de prefab-betoncentrale alsook aan
de verplaatsbare centrale van stortklaar beton,
ín de tunnel nota bene, en mét als afsluiter het
tunnelmuseum.

Covid-19, weet u, dat kleine met de influenza te vergelijken virusje waar je
een klein beetje ziek kan van worden volgens sommige eminente Ministers
(én dan nog met een achtergrond als omnipracticus in de geneeskunde),
wel dat klein viruske heeft daar een niet-gecertificeerd stokje voor gestoken.
Teleurstelling bij alle ‘diehards’ die altijd al sinds de eerste Independence Day
van de partij waren geweest en er echt hadden naar uitgekeken.
Als FEDBETON die waardevolle collega’s wil eren, dan is dat omdat ze een
zeer cruciale plaats innemen in de keten van het stortklaar beton – van onder
de productietoren en tot op de werf. Hun aantal neemt gestaag toe, als dat
een parameter kan zijn om hun belang in proporties weer te geven. De zelfstandigen en eigen werknemers van de betoncentrales vormen samen één
team om aan de wensen van de werf pogen te voldoen.

Een programma waar iedere ‘beton-freak’ spontaan … van beton begon te dromen. Helaas,
Corona besliste er andere over.
Echter, niet getreurd, normaliter, indien de
toestand het op dát moment wél toelaat, zal
deze meer dan interessante studiereis worden
ingepland in Mei 2022. Samen met onze partner
Lybover Bulk zullen we voor een onuitwisbaar
werfbezoek zorgen!

JAAR
2017
2018
2019
2020
2021

Inderdaad, wat tot januari/februari ’20 in de vijf regio’s
altijd al een nuttige en aangename meeting was geweest,
kreeg in het najaar ’20 niet eens de kans meer nog georganiseerd te worden. Besmettingsgevaar, te gevaarlijk
want de gezondheid primeert, u kan het virus oplopen en
nadien ook nog anderen besmetten zonder het goed te
beseffen. Kortweg, naarmate het voortschrijdend inzicht
vorderde en de virologen ook meer en meer de ernst

van de pandemie kwamen toelichten in de media drong
het – bij sommigen toch – door en kwamen we tot het
ontnuchterende besef dat we inderdaad in een andere
samenleving waren aanbeland. Iedereen met masker en
mekaar mijden alsof we ruzie zouden hebben. Onder
dat gesternte konden de regiomeetings niet doorgaan;
nogal evident, want 75% van de meeting is gewijd aan
de netwerking.

En nochtans, FEDBETON was zeer hoopvol en heeft tot enkele weken voordien,
de bij de gecontacteerde etablissementen, leden en partners, genomen opties
vastgehouden. Vandaag kunnen we, een stukje dankzij die terughoudendheid,
terugblikken op een gezond najaar ’20 en hebben we perspectieven voor na
het Bouwverlof ‘21, én dat is ook veel waard. The best is yet to come !

We zoeken dus in augustus/september ’21 aan recuperatie te doen van dat
wat we vorig jaar van plan waren. De tabel van vorig najaar hieronder wordt
dan terug actueler dan ooit. Alleen moeten er nieuwe datums geprikt worden
in samenspraak met de Regiovoorzitters en de etablissementen waar we te
gast zullen zijn.

De geannuleerde regiomeetings
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DATUM

De Independence Day 2021 zou in principe dan doorgaan op zaterdag 25
september ’21…maar het toeval wil dat er dan net in dat weekend het Wereldkampioenschap Wielrennen plaats heeft in België. We kunnen ons inbeelden
dat een aantal Belgen de gelegenheid, om dat eens van dichtbij te kunnen
meemaken, niet aan zich wil laten voorbijgaan en daarom noteren al de
aangesloten zelfstandigen best reeds de onderstaande datum.
FEDBETON Independence Day :
zaterdag 2 oktober ‘21 (ca. 15u30) te Remouchamps

Een terugblik op het verleden

Regiomeetings Najaar 2020, geannuleerd... de essentiële
momenten door Covid-19 ineens niet essentieel werden

REGIOMEETINGS Najaar ‘20

De 4de INDEPENDENCE DAY op zaterdag 26 september
2020 te Remouchamps, geannuleerd...

VOORZIENE LOCATIE

STATUS

Oost & West-Vlaanderen

03.09.’20

Adfil – Zele

Geannuleerd - Covid-19

Luik & Luxemburg & Namen

08.09.’20

Barrage Gileppe – Jalhay

Geannuleerd - Covid-19

Antwerpen & Vlaams Brabant & Brussel (nl) 10.09.’20

Metallo Belgium – Beerse

Geannuleerd - Covid-19

Henegouwen & Waals-Brabant & Brussel (fr)

17.09.’20

Voies des Eaux – Châtelet

Geannuleerd - Covid-19

Limburg

24.09.’20

Steengoed – Dilsen-Stokkem

Geannuleerd - Covid-19

ACTIVITEIT
Bowling
City Golf en City Foot
Bezoek Haven van Antwerpen
Geannuleerd door Covid-19
Wij verrassen U graag

ETABLISSEMENT
Bowling Stones
Martin’s Red Hotel
Bebronna
—
Hotel R

GEMEENTE
Wemmel
Tubeke
Kallo
—
Remouchamps

Uitgesteld is niet verloren afspraak op 2 oktober '21

ERMCO ‘Representatives & Board Meeting’ op
8-9 Juni 2020 in Amsterdam, geannuleerd...
ERMCO, de European Ready Mixed
Concrete Organisation, had zijn
jaarlijkse hoogmis, zijnde de Representatives Meeting, kortweg de Rep’s
Meeting, alsook de Board Meeting
gepland te houden op 8 & 9 Juni
’20, en dit in Amsterdam op uitnodiging van onze Nederlandse collega’s
VOBN/Betonhuis.
Zoals ieder jaar worden tijdens die tweedaagse
alle, in de afgelopen 12 maanden door de
verschillende Committees behandelde onderwerpen, uitvoerig voorgesteld en besproken. Daar
deze Committees – de ESD zijnde de ERMCO Strategy & Development Committee, de ETC zijnde de
ERMCO Technical Committee, en de ESC zijnde
de ERMCO Sustainability Committee – ondanks
alle Corona-toestanden via verschillende videomeetings hadden kunnen verder werken, lag er

een uitgebreid programma te wachten in Nederland. Te meer omdat bij ERMCO het CSC-verhaal
hoog in het vaandel wordt gedragen en dit item
ook altijd op de agenda komt te staan.
Helaas, ook hier besliste Corona er anders over.
ERMCO heeft dan beslist om hun jaarlijkse superinteressante tweedaagse niet te laten gebeuren
via video-meetings, maar gewoon uit te stellen tot
het najaar van 2021. Deze beslissing werd tevens

ingegeven daar elk jaar de collega’s uit ZuidAmerika, de Verenigde Staten, India, Japan en
Rusland als ‘Associate of Corresponding Member
of ERMCO’ ook steeds naar de Rep's Meeting
komen, en hen als dusdanig ook de kans te geven
om mee aan te schuiven aan dit uitermate interessant event.
Cross the fingers
and see you all in September’ 21!
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LEDEN FEDBETON PRODUCENTEN VAN STORTKLAAR BETON
AC MATERIALS

Industrieweg 74
9032 Wondelgem
T 09 292 02 00
E info@acmaterials.be
W www.acmaterials.be

BOSSCHAERT

T Hoge 114
8500 Kortrijk
T 056 20 07 83
E betoncentrale@bosschaert.be
W www.bosschaert.be

GOFFETTE & FILS

DE SNERCK

Deinzesteenweg
29
9770 KRUISHOUTEM

sterk

Stokstraat 20
9770 Kruishoutem
T 09 280 72 00
E beton@desnercknv.be
W www.desnercknv.be

Goffette

rue du Faing 14
6810 Jamoigne
T 061 27 58 40
E toutfaire@goffette.com
W www.goffette.com

in tegels, bouwmaterialen en beton
toonzaal <

ADAMS POLENDAM

ADAMS

Polendam 13
2340 Beerse
T 014 61 71 83
E info@adams-polendam.be
W www.adams-polendam.be

BOUFFIOUX TERRASSEMENT BETON
rue de Perwez 25
5031 Grand-Leez
T 081 64 08 82
E info@bouffioux.be
W www.bouffioux.be

>

Deinsesteenweg 29
Kruishoutem
tel. 09 383 77 79

w w w. d e s n e r c k n v. b e

Pantone 1807 C, RAL 3001, Avery 924 Dark Red
Pantone Cool Grey 6, RAL 9006, Avery 990 silver Metallic

POLENDAM NV

betoncentrale
stokstraat 20
Kruishoutem
tel. 09 280 72 00

DE WITTE BETON EN
BOUWMATERIALEN

GOIJENS BETONCENTRALE

DECLERCQ STORTBETON

H. KEULEN BETON

Kanaal Noord 1150
3960 Bree
T 089 46 14 75
E info@goijens.be
W www.goijens.be

Aartstraat 60a
9310 Herdersem
T 053 76 85 76
E koen@derycke.be
W www.derycke.be

Lettertype adres: Gill Sans Std light

ADAMS = lettertype Arial Black regular
POLENDAM NV = lettertype Arial Bold
Zwart + rood pms 485

ARC ANTWERP RECYCLING COMPANY
Poldervlietweg
2030 Antwerpen
T 03 568 69 29
E info@arc-nv.be
W www.arc-tv.be

Tournebride 20
3620 Lanaken
T 089 72 18 70
E johan.aerts@keulenbeton.be
W www.keulenh.com

Berlaarsesteenweg 128
2500 Lier
T 03 491 82 52
E info@vdbbouw.be
W www.vdbbouw.be

Lindestraat 97
8790 Waregem
T 056 60 09 15
E info@declercqstortbeton.be
W www.stortbetondeclercq.be

BUYSSE BETON

DEGETEC

rue Terre à Briques 18
7522 Marquain
T 069 44 11 49
E info@dufour.be
W www.dufour.be

CASTERS BETON GENK

ELOY BETON

Winterbeeklaan 23
3600 Genk
T 089 30 30 20
E info@castersbeton.be

rue des Spinettes 13
4140 Sprimont
T 04 382 34 44
E info@eloybeton.be
W www.eloy-fils.be

Parc de l'Alliance - Boulevard de France
3-5
1420 Braine-L'Alleud
T 02 678 33 00
E info@interbeton.be
W www.interbeton.be

BETON BAGUETTE

CCB

ENVEMAT

JACOBS BETON

BETONCENTRALE BLOMME

CMIX

F. OTTEVAERE & Co (OBC)

KERKSTOEL BETON

BETONCENTRALE DE BRABANDERE

COOPMANS DC

FAMENNE BETONS

LAMBERT FRERES

BETONS FEIDT BELGIUM

DE RYCKE FRANCOIS BETON

Zone Artisanale de Weyler 20
6700 Arlon
T 352 26 12 61
E info@feidt.lu
W www.betons-feidt.lu

Bettestraat 5
9190 Stekene
T 03 790 16 30
E kurt@betonderycke.be
W betonfrancoisderycke.goudengids.be

B-MIX BETON

DE RYCKE GEBROEDERS

ARDENNE BETON

Rue de Tibêtême 139
6800 Libramont-Chevigny
T 061 22 29 31
E info@ardennebeton.com
W www.ardennebeton.com

BBE

Rue du Tiège 1
4890 Thimister-Clermont
T 087 68 03 18
E info@marcel-baguette.be
W www.marcel-baguette.be

Toevluchtweg 14A
8620 Nieuwpoort
T 058 23 73 15
E blomme.beton@skynet.be
W www.betoncentrale-blomme.be

Handelsstraat 12
8630 Veurne
T 058 31 10 95
E info@de-brabandere.be
W www.de-brabandere.be

Kanaalweg 110
3980 Tessenderlo
T 011 23 91 20
E www.b-mixzolder.be
W info@b-mixzolder.be

46

BOUWMATERIALEN
L. VAN DEN BROECK

Weegse 55
9940 Evergem
T 09 357 32 27
E info@gedimatbuysse.be
W www.gedimat.be/buysse

Grand Route 260
7530 Gaurain-Ramecroix
T 069 25 26 63
E info@ccb.be
W www.ccb.be

Route de l'Ile Monsin 115, bte 2
4020 Liège
T 04 264 08 18
E info@cmix.be
W www.cmix.be

Industrielaan 101
3730 Hoeselt
T 089 51 80 00
E marc.haenen@coopmansdc.be
W www.coopmansdc.be

Vesten 57-59
9120 Beveren-Waas
T 03 750 99 20
E info@derycke.be
W www.derycke.be

Pitantiestraat 79
8792 Waregem
T 056 65 36 65
E info@degetec.be
W www.degetec.be

rue Freux Près 1
4834 Goe
T 087 76 24 84
E envemat.goe@skynet.be
W www.envemat.be

Ind. Zone Meersbloem Melden 20
9700 Oudernaarde
T 055 33 48 11
E info@obc-ottevaere.be
W www.obc-ottevaere.be

Rue du Parc Industriel 40
6900 Marche-en-Famenne
T 084 31 30 91
E direction@famenne-betons.com
W www.famenne-betons.com

BETONCENTRALE | INDUSTRIEVLOEREN

HOLCIM BELGIQUE

Avenue Robert Schuman 71
1401 Nivelles
T 067 87 66 01
E info@holcim.be
W www.holcim.be

INTER-BETON

Dreefvelden 40 B
2860 Sint-Katelijne-Waver
T 015 32 36 69
E betoncentrale@jacobsbeton.be
W www.jacobsbeton.be

Industrieweg 11
2280 Grobbendonk
T 014 50 00 31
E info@kerkstoel.be
W www.kerkstoel.be

Rue de l’arbre 10
6600 Bastogne
T 061 24 06 12
E secretariat@lambert-freres.be
W www.lambert-freres.be

GERMAIN VINCKIER

MERMANS BETON

GNB BETON

MULTI-MIX

Oostendestraat 33-37
8600 Diksmuide
T 051 50 00 67
E info@vinckier.eu
W www.vinckier.eu

Zoning Industriel I
6600 Bastogne
T 061 21 64 12
E info@gnbbeton.be
W www.gnbbeton.be

De Brulen 40
2370 Arendonk
T 014 67 74 21
E info@mermansbeton.be
W www.mermansbeton.be

Industrieweg 104
9032 Wondelgem
T 09 226 76 26
E info@multi-mix.be
W www.multi-mix.be
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NB BETON

Route de Luxembourg 16
4960 Malmedy
T 080 79 95 30
E commercial@nb-beton.com
W www.nb-beton.com

OBBC

Wettersesteenweg 6
9860 Oosterzele
T 09 362 45 12
E lodewijk.van.acker@obbc.be
W www.obbc.be

OLIVIER CONSTRUCT

-- mix-beton-

HOUTHALEN

, • 011/52 36 54

WWW.PAESENBETON.BE

TOURNAI BETON

Quai Donat Casterman 65
7500 Tournai
T 069 89 08 80
E info@thiebaut.be
W www.thiebaut.be

TRANS-BETON

Tieltsteenweg 3A
8750 Wingene
T 051 65 54 45
E info@trans-beton.be
W www.trans-beton.be

TRANSPORTBETON BOOM

Lodewijk de Raetlaan 24
8870 Izegem
T 051 33 30 30
E info@olivierconstruct.be
W www.olivierconstruct.be

Vrijheidstraat 53
2850 Boom
T 03 880 25 80
E transportbeton@transportbeton.
be
W www.transportbeton.be

PAESEN BETONFABRIEK

TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER

Centrum Zuid 2007
3530 Houthalen
T 011 52 36 54
E info@paesenbeton.be
W www.paesenbeton.be

READY BETON

Noorderlaan 147, bus 33
2030 Antwerpen
T 03 647 07 68
E info@readybeton.be
W www.readybeton.be

RENE PIRLOT ET FILS

rue des Ficheries 20
6461 Virelles
T 060 21 13 62
E sprl.renepirlot@skynet.be

ROOSENS BETONS

rue Joseph Wauters 152
7181 Familleureux
T 064 55 63 07
E info@roosens.com
W www.roosens.com

Kanaaldijk 351
2900 Schoten
T 03 326 21 17
E transportbeton@transportbeton.be
W www.transportbeton.be

VAN AKELYEN BETONCENTRALE
Baaikensstraat 27
9240 Zele
T 052 44 40 31
E info@vanakelyen.be
W www.vanakelyen.be

VAN DEN BRAEMBUSSCHE

Brugsesteenweg 303
9900 Eeklo
T 09 378 49 50
E info@vandenbraembussche.be
W www.vandenbraembussche.be

WIJCKMANS BOUWMATERIALEN

Zwartenhoekstraat 1
3945 Ham
T 013 66 10 21
E info@wijckmans.be
W www.bouwmaterialen-wijckmans.be

LEDEN FEDBETON VERHUURBEDRIJVEN
VERHUURBEDRIJVEN

ZETEL

EMAIL

Amatys

Lokeren

amatys@telenet.be

BSX

Verrebroek

bsx_bvba@hotmail.com

Cajatrans

Nieuwerkerken-Aalst

cajatrans@skynet.be

C.L.S.

Oreye

c.l.s@c-l-s.be

CPS - Concrete Pump Solutions

Lint

kristof@concretepumpsolutions.be

CUUB

Maaseik

info@cuub.be

D-Construct

Olsene

transportdconstruct@gmail.com

Dejonghe

Zonnebeke

info@nvdejonghe.be

Ed. Plessers

Meeuwen-Gruitrode

betonmixtrans@gmail.com

Etrac Wallonie

Marcinelle

frank.mesdagh@etrac-pumping.be

Fred-Pomping

Zottegem

fred.pomping@gmail.com

Gecivia

Mornimont

info@geciroute.be

Gilcap

Oudenaarde

info@gillemannv.be

Hendryckx Logistics

Koekelare

hendryckx@telenet.be

Hillen Boeckx

Merksplas

hillen.boeckx@hotmail.com

JR Beton Trans

Vlamertinge

info@roelens-beton.be

M.V.T. Trans

Eeklo

info@mvt-trans.be

MIDS7

Bruxelles

admin@mids7.be

Nirmatra

Vichte

nirmatra.bvba@gmail.com

Peeters Bart

Putte

info@peetersbart.be

Peeters Samuel

Roly

samuelpeeters74@gmail.com

Riba Pompservice

Brecht

pompservice@ribarent.be

Stevens P.

Lochristi

info@grondwerkenstevens.be

Theo Van De Velde

Lennik

leen@vandeveldetransport.be

Transport Renaux-Descamps

Grandrieu

renaux.transport@skynet.be

Transport Steve Devos

Modave

transportstevedevos@gmail.com

Transports Adam David

Ortho

transportsdavidadam@gmail.com

TSP Cobra

Chaumont-Gistoux

info@tsp-cobra.be

Wouters Betontransport

Rijkevorsel

info@woutersbeton.be

Yvaga - Van Gaeveren

Hamme

tania@yvaga.be

Station - Mechelen

SEEGERS GROEP

Pannenhuisstraat 39-42
3650 Dilsen
T 089 75 72 80
E info@seegersgroep.be
W www.seegersgroep.be

WILLEMEN INFRA

Booiebos 4
9031 Drongen
T 09 282 60 30
E info@aswebo.be
W www.aswebo.be

STORTBETON HOLLEVOET RIK

Oude Gentweg 47
8820 Torhout
T 050 21 13 45
E stortbeton.hollevoet@skynet.be
W www.stortbetonhollevoetrik.be

TANGHE

Zuidstraat 105
8480 Ichtegem
T 051 58 80 12
E info@gedimattanghe.be
W www.gedimattanghe.be
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LEDEN FEDBETON ZELFSTANDIGEN

ERELEDEN FEDBETON

BETONMIXERCHAUFFEURS
NAAM

ZETEL

EMAIL

NAAM

ZETEL

EMAIL

ERELEDEN

FIRMA		

BENOEMD IN

Agrifema
AIC
Ali Trans
All Fret Trans
B.T.O.
Bartholomeeusen Jan
Bauwens Mario
BEN Beton
BEN-TRA
Brouns Nico
BSJ
Carteus Leyman
CJFD
Claeys Jelle Vervoer
Colliertrans
Cosse-Ciney
Damotrans
Dasnois Dominique
De Visscher Luc
Delvaux
Demeyer Matthieu
DEPA
Devooght Filip
Devooght Jonathan
Dirk Geiregat
DKW Transport
Dries Leyn
Eurogaume Lux.
Filip Demuynck
Flanders Transport Services GCV
FMBA
Frédéric Rabaey
Geers Thierry
Geert Pepels Grondwerken
Geerts
Glenn Coppens Transport
H. Telecom
Heylen Herman
Hose
Houart Services
IsoTeRa
J.Y.C.M.
Jacky Trans
JVT
Kadi Europe
Keith Heylen
Lesne et Fils
Leyn Bart - Vanhove
M & S - 51
MAF Construction
Mampaert Christophe
Marcel Vinckier
Mathijs G.A.R.
Mestdag Pierre

Middelkerke
Deurne
Waasmunster
Perwez
Kessel
Brecht
Geraardsbergen
Steenokkerzeel
Kieldrecht
Dilsen-Stockem
Grobbendonk
Nukerke
Erquelinnes
Wielsbeke
Geraardsbergen
Ciney
Letterhoutem
Libin
Dendermonde
Courcelles
Vichte
Gingelom
Wingene
Wingene
Destelbergen
Hamme
Olsene
Perle
Waregem
Brasschaat
Bruxelles
Baudour
Sint-Lievens-Houtem
Hamont-Achel
Westerlo
Oostrozebeke
Bruxelles
Westerlo
Gondregnies
Sprimont
Bree
Baisy-Thy
Herenthout
Oplinter
Zwevezele
Begijnendijk
Chastrès
Wingene
Gent
Ath
Letterhoutem
Houthem
Alken
Pipaix

agrifema@gmail.com
joussef.ajaji@hotmail.com
ali_e@live.be
colette-henrard@hotmail.com
gunther.olyslaegers@pandora.be
janbartho@gmail.com
mario.bauwens1@telenet.be
ben.beton01@gmail.com
ben-tra@outlook.com
nicb-74@hotmail.com
jill.hermans@hotmail.com
carteus.leyman@gmail.com
Larbafred1@gmail.com
claeys.jelle@hotmail.com
info@colliertrans.be
info@entreprisecosse.be
damotrans@telenet.be
sprldasnois@gmail.com
luc.devisscher@outlook.com
delvaux74@live.fr
matthieu@demeyer.com
redigolotrenix@hotmail.it
devooght.bvba@hotmail.com
anneliescornelis87@gmail.com
geiregat.gebroeders@gmail.com
dkwtransport@live.be
leyn.dries@gmail.com
jeanphilippe.mazuis@eurogaume.com
filip.demunck@telenet.be
alaisame@hotmail.com
fmbasprl24@gmail.com
fredetvanessa@skynet.be
thierry.geers@telenet.be
info@geertpepels-grondwerken.be
wim.geerts@outlook.be
Glenncoppenstransport@gmail.com
h.telecom1@gmail.com
jan.herman.heylen@telenet.be
geoffrey.hose@gmail.com
info@houart.be
insulation.isotera@gmail.com
mb505325@skynet.be
Jacky-Trans-Bvba@outlook.com
jvt.vanderstukken@gmail.com
kadieurope@euphonynet.be
keith.heylen@hotmail.com
info@lesneetfils.be
info@betontransportenleyn.be
dkny001@live.be
mafconstruction@outlook.com
christophe.mampaert@telenet.be
marceletsabine@skynet.be
gert.mathijs@skynet.be
mestdagpierre@gmail.com

Minne Transport Service
Monnier Nicolas
NS Trans
Olivier Moriamé
O.T. Lux
Peter Nelen
Plennevaux Pascal
Ramaekers Dirk
Reloutrans
Rolotra
Romain Christopher
SRL Cesar Palace
Stal Veldhoven
Star 3000
Steve Devos
SVD-Trans
Terra Nostra
T.F.H.
Thierens - Smet
Thoen Gunther
TLE
Tramax
Transport De Nooze Martin
Transport Gielen Leon
Transport Joachim Cocquyt
Transport Loneux Gerard
Transport Tanghe Sébastien
Transport Van Bunder
Transport Wittouck Gino
Transportbedrijf De Coster
Transports Moiny John
Transports Olivier Paquay
Uyttersport Bart Transport
Van Belle Erwin
Van Den Bossche
Van Messen Jean-Marc
Van Varenbergh Jozef
Vanderstraeten Johan EZ
Vermeulen De Smet
Verrecas Vermeersch
Vervaeke Valérie
Viaene
Vida Trans
VMT
VTB Betontransport
WEDA Wegenbouw
Wimcom
Zobytrans

Zwevezele
Ath
Waasmunster
Petit-Hornu
Ettelbruck
Essen
Bertogne
Bocholt
Chapelle-A-Oie
Zele
Gerpinnes
Estinnes
Paal
Sint-Pieters-Leeuw
Modave
Wingene
Sint-Lievens-Houtem
Tamines
Kieldrecht
Opwijk
Neufchâteau
Baudour
Dendermonde
Booischot
Knesselare
Hody
Bande
Haasdonk
Aalter
Houthalen
Neuvillers
Aywaille
Steenhuize
Ruddervoorde
Lede
Namèche
Aalst
Dendermonde
Ninove
Ruddervoorde
Beernem
Brakel
Saint Gilles
Kruishoutem
Nijlen
Kinrooi
Bruxelles
Wichelen

jasper@minnetransport.be
nico4626@hotmail.com
nstrans74@gmail.com
moriame.olivier@gmail.com
Lhou.oubalouk@skynet.be
yolanda.vanvelthoven@telenet.be
pascal.plennevaux@belgacom.net
dirk.ramaekers@telenet.be
david.vandenbulcke@belgacom.net
rolotra@telenet.be
deutzx720@hotmail.com
maitee.cris@hotmail.com
info@stal-veldhoven.be
star3000@proximus.be
transportstevedevos@gmail.com
svd-trans@outlook.com
info@immocardoncjj.be
info@tfh-pompe.be
kurt.thierens@proximus.be
hilde.thoen@skynet.be
etienneloutsch@hotmail.com
tramaxsprl@gmail.com
martin.denooze@telenet.be
leon.gielen@skynet.be
joachim_cocquyt@telenet.be
loneux57@hotmail.com
sebatanghe@hotmail.com
vanbunderfilip@telenet.be
ginowittouck@gmail.com
info@transportdcbe
moiny.lejeune@outlook.com
olivierpaquay1972@gmail.com
bart.uyttersport@telenet.be
erwin.van.belle@telenet.be
p.van.den.bossche1@telenet.be
vanmessen@skynet.be
dewefvv@gmail.com
info@vdstraeten.be
transportvds@hotmail.com
verrecas.vermeersch.bvba@proximus.be
valerie00vervaeke@gmail.com
bvbaviaene@outlook.be
contact@vidatrans.be
mb622849@skynet.be
vtbbetontransport@proximus.be
info@wegenbouw-weda.be
wimcomtrans@gmail.com
zobytrans@telenet.be

Paul Roquet

BPMC – BPMN – CAROLO BETON

1996

Gustave Portier

GRAVIBETON		

2001

Louis Fronville †

INTER-BETON		

2002

Bernard Thiebaut

TOURNAI BETON		

2003

Michel Kerkstoel

KERKSTOEL BETON		

2006

Armand Daelemans

READY-BETON		

2009

Roger Wijckmans

WIJCKMANS BETON		

2010

Marc Jonckheere

INTER-BETON		

2010

Bruno Van Vlodorp

LES CARRIERES DU FOND DES VAULX

2011

Paul Portier

GRAVIBETON		

2016

René Van den Broeck †

TRANSPORTBETON DE BEUCKELAER

2016

Eddy Fostier

CCB		

2017

Jean Pierre Ottevaere

FIRMIN OTTEVAERE & C° (OBC)

2017

Marc Thirifay

BPMC – BPMN – CAROLO BETON

2017

BETONPOMPBEDIENAARS
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NAAM

ZETEL

EMAIL

B & T Pomping
Bartholomeeusen Jan & Ben
BURCODAN
DBK
Entreprises Pol Roiseux
Jens De Keersmaeker
Mg trans
Monkerhey Beton Pompen
OT Pumping
Stany Pomping
Vanneste Construct
Wim Gabriels

Serskamp
Rijkevorsel
Onze Lieve Vrouw Waver
Malderen
Rendeux
Temse
Zottegem
Brielen (Ieper)
Romedenne
Zottegem
Menen
Loenhout

bnt.pomping@telenet.be
ben_heidi@live.be
eddy.peeters@pandora.be
grondwerken.debondt@outlook.com
rroiseux@gmail.com
charlottelichtert@msn.com
govenmichael@icloud.com
info@betonpompenmonkerhey.be
otpumping@gmail.com
info@stany-pomping.be
info@vannesteconstruct.be
gabriels.wim1@telenet.be

PARTNERS FEDBETON
PARTNERS

ZETEL

WEBSITE

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Antwerpen

www.aalborgportland.be

ADFIL

Zele

www.adfil.com

AUTOMIX

Ittre

www.automix.be

BAG-MACBEN

Sint-Niklaas

www.macben.be

BEKAERT

Zwevegem

www.bekaert.com

BONNEUX MACHINERY

Sint-Truiden

www.bonneux.be

B.R. CLEAN INVEST

Machelen

www.brclean.be

CATHAY INDUSTRIES

Ninove

www.cathaypigments.com

CEMMINERALS

Rieme

www.cemminerals.be

CMS

Paal

www.c-m-s.be

DE BUF HYDRAULIEK

Oostkamp

www.debuf.be

ELIA

Brussel

www.elia.be

ENGIE

Roeselare

www.engie-fabricom.com

INTER-MINERALS

Bornem

www.interminerals.com

IN2-CONCRETE

Oosterzele

www.in2-concrete.com

LYBOVER BULK

Brugge

www.lybover.be

MAN TRUCK & BUS

Kobbegem

www.man.be

MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Ham

www.basf.be

METALLO

Beerse

www.metallo.com

METAL PRODUCTS

PX Horst

www.metalproductshorst.com

SATIC-MINERA

Antwerpen

www.satic-minera.be

SGS INTRON

GV Sittard

www.sgs.com/intron

SUIVO

Edegem

www.suivo.com

VAN LOO TECHNICS

Westerlo

www.vanlootechnics.be

VVM CEMENT

Antwerpen

www.vvmcem.be

WAM - B.H.M

Laarne

www.wamgroup.be
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Inadavance – Molenbeek

FEDBETON VZW
Lombardstraat 42
1000 Brussel
02 / 735 01 93
info@fedbeton.be
www.fedbeton.be

