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2013 : Beter dan verwacht 
 
 
Door de onzekere economische omstandigheden waren onze verwachtingen voor 2013 niet al te hoog gespannen. 
Toch werd het een succesvol jaar voor de BBG.  
Onze cursussen kregen wat minder deelnemers dan gehoopt, maar dank zij een strikte kostenbeheersing werd toch 
een uitstekend resultaat behaald.  
De studiedagen en werfbezoeken lagen in de lijn van de verwachtingen.  
Onze Concrete Day, die we voor het eerst volledig zelf organiseerden, kreeg een heel positieve respons van  alle 
deelnemers.  
 
Het Betonica-project liet ons toe om –onder meer- de software Mix-Design te ontwikkelen en ter beschikking te stellen 
op de website www.betonica.be.  
 
In mei konden we ons Qfor-label verlengen, waarmee de kwaliteit van onze opleidingen officieel bevestigd werd.  
In dezelfde maand vond ook de voorzitterswissel plaats, waarbij Luc Taerwe voorzitter werd en Jef Apers 
ondervoorzitter.  
 
Het volgende artikel uit de Bouwkroniek van 27.09.2013 geeft een goede samenvatting van onze doelstellingen:  
 
 
BBG: nieuwe kapitein, zelfde koers 
 
Professor Luc Taerwe van het Gentse Labo Magnel (UGent) 
is sinds kort voorzitter van de Belgische BetonGroepering 
(BBG). Voormalig BBG-voorzitter Jef Apers volgt Taerwe op 
als ondervoorzitter. Het kennisoverdrachtprogramma van de 
BBG zal onder de nieuwe voorzitter aangehouden en waar 
mogelijk nog uitgediept worden. 
 
Het gaat goed met de Belgische Betongroepering. De 
vereniging kent een stabiel tot licht groeiend aantal leden, 
kan steeds meer en meer diverse cursussen en opleidingen 
organiseren en heeft een gezonde structuur. “We hebben de 
BBG de voorbije jaren een stevige onderbouw gegeven. 
Daarvoor hebben we het personeel moeten uitbreiden. Nu 
staan we op een keuzepunt: als we bv. het cursusaanbod 
nog opdrijven, moet er extra secretariaatspersoneel 
bijkomen”, meldt ondervoorzitter Jef Apers. Hij ging al een 
tijdje geleden met pensioen, maar blijft bij de BBG de trekker 
inzake opleiding en de Concrete Day, om de continuïteit te 
behouden.  
 
Keuzepunt 
“De Belgische BetonGroepering moet zelfbedruipend zijn en 
dat lukt. Op dit moment functioneert de groepering in een vrij 
stabiele en comfortabele situatie qua leden en deelnemers 
aan cursussen, maar iedereen weet dat de vijver waarin wij 
vissen niet oneindig groot is. Wij vermoeden dat we met de 
BBG vrijwel het maximum halen uit de mogelijkheden in ons 
land. We moeten ook alert blijven voor een crisis op de 
Belgische bouwmarkt. Die werd al een aantal keer 
aangekondigd. Meestal ontsprong de bouwsector in ons land 
de dans, maar dat zal misschien niet blijven duren”, 
waarschuwt professor Taerwe. 
 
Buitenland 
Inhoudelijk is er nog enige ruimte om meer diverse 
opleidingen aan te bieden. Na de splitsing van de 

basiscursus over beton in een versie voor beginners en 
gevorderden en het succes van de cursussen over o.m. 
zelfverdichtend beton en over certificatie, kan er bv. nog een 
opleiding volgen over vezelbeton. “Ook het aantal begeleide 
bezoeken aan interessante bouwplaatsen met 
betontoepassingen in binnen- en buitenland kan nog 
opgedreven worden”, weet de nieuwe voorzitter Luc Taerwe. 
Voorts wil hij de Belgische betonsector nog meer dan 
vroeger warm maken voor de activiteiten en commissies van 
de Internationale Betonfederatie (fib).  
 
De BBG wil in de toekomst meer samenwerken met de 
Nederlandse Betonvereniging. Elk zal los van elkaar 
cursussen organiseren, maar de attesten zullen wederzijds 
erkend worden.  
 
Concrete Day 
De succesformule van de Concrete Day wordt nog enigszins 
uitgediept. “Sinds enkele jaren kiezen we voor een telkens 
wisselende locatie en hebben we het academische ex-
cathedra gedeelte ingeruild voor beperktere, meer 
gespecialiseerde en interactievere workshops. De volgende 
Concrete Day, die op donderdag 17 oktober in Anderlecht 
georganiseerd wordt, krijgt bovenop de vertrouwde 
ingrediënten als de student contest en de afstudeerprijs een 
nieuw element: de netwerklunch. Tegen betaling kunnen 
bedrijven aansluitend op de cocktail van de Concrete Day 
lekker tafelen met hun gasten. Netwerken is na 
kennisoverdracht nog steeds één van de belangrijkste 
aspecten van de Concrete Day en van de Belgische 
Betongroepering”, besluit Jef Apers. 
 
De wissel aan de top van de Belgische Betongroepering: 
ondervoorzitter Luc Taerwe werd voorzitter, voorzitter Jef 
Apers werd ondervoorzitter.  

 J. Apers             L. Taerwe

http://www.betonica.be/
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BELGISCHE BETONGROEPERING 
 
 
 

Rol en objectieven : 
 
De Belgische Betongroepering werd opgericht in 1980. Zij heeft als doel al diegenen die belangstelling hebben voor de toepassing 
van beton in de bouw samen te brengen. Zij doet dit met het oog op het valoriseren, delen en verspreiden van alle opgedane 
ervaring en kennis van dit materiaal in al zijn aspecten. 
 
De Betongroepering wenst dus hét trefpunt te zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in beton. Zij heeft zowel ‘steunende’ als 
‘werkende’ leden. De werkende leden komen uit de volgende groepen en instellingen: 
 

- universiteiten en hogescholen;  
- administraties van nationale en regionale overheden; 
- technische instellingen (onderzoekscentra, controlebureaus, …); 
- beroepsverenigingen van aannemers; 
- beroepsverenigingen van industriëlen. 

 
Om de representativiteit in de Groepering te verzekeren is de Raad van Bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van al deze 
groepen en instellingen.  
 
De Groepering beoogt in het bijzonder: 
 

- de onderzoeksactiviteiten van haar leden op het vlak van de eigenschappen, de samenstelling, de fabricage en het 
verwerken van beton aan te moedigen; 

- de verspreiding van de onderzoeksresultaten en van alle wetenschappelijke, technische en economische informatie over 
beton te stimuleren. Zij doet dit met behulp van publicaties en door het opzetten van conferenties, cursussen, 
studiedagen, bezoeken, studiereizen en tentoonstellingen; 

- de coördinatie van de Belgische vertegenwoordiging in de internationale instellingen die zich met beton bezig houden 
(zoals fib, ECSN) te verzekeren. 
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LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (op 31.12.2013) 
 
 
 
De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden. De namen aangeduid met (*) maken ook deel uit van het Directiecomité.  
 
VOORZITTER: 

 
L. Taerwe (*), prof. dr. ir., UGent, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek 
 
ONDERVOORZITTER: 

 
J. Apers, (*) ir. arch. 
 
BESTUURDERS: 
 

P. Baesens, Ingenieur, Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 

 
A. Beeldens, dr. ir. / Onderzoeker, OCW 
(Opzoekingscentrum voor de wegenbouw)  
 
D. Cartage bvba, vertegenwoordigd door D. Cartage, 
ADEB/VBA 
 
L. Courard, prof. dr. ir, ULg, Dpt ArGEnCo, Secteur GeMMe 
 
B. De Blaere, Directeur BCCA  
 
A. De Bie, Secretaris-generaal ORI 
 
M. Denayer (*), Directeur Engineering Department, CFE, 
Secretaris-generaal BBG  
 
E. Fostier (*), Directeur Afdeling Beton, CCB Italcementi 
Group, schatbewaarder BBG, voorzitter Commissie Concrete 
Day 
 
R. Gheysens (*), ir. 
 
F. Goes, Gedelegeerd Bestuurder Goes NV  
 
G. Henriet, Hoofdingenieur, UCL – FSA -- Laboratoire du 
Génie Civil 
 
A. Jasienski (*), Directeur FEBELCEM 
 
A. Lambrechts, Head R&D of Building Products Bekaert  
 
B. Lebon, Directeur-generaal CRIC/OCCN 

 
R. Lorent, Technical, Health & Safety Advisor FEDIEX 
 
S. Maas, Technical Manager, adjunct-directeur FEBE 
 
P. Magera, Business Unit Manager Concrete Benelux Sika, 
voorzitter FIPAH  
 
P. Meekels, Afdelingshoofd Afdeling Expertise Beton en 
Staal, Vlaamse Overheid 
 
S. Staquet, ULB, Laboratoire de Génie Civil [Civil 
Engineering] (BATir) 
 
V. Thibert, Projectingenieur, Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
 
G. Van den Bogaert, Ondervoorzitter NAV 
 
G. Van Den Borgh, Raadgevend ingenieur, FEREB 
 
L. Vandewalle (*), prof. dr. ir. KULeuven, Departement 
Burgerlijke Bouwkunde, voorzitter Commissie Vorming 
 
K. Van Haut, Gedelegeerd bestuurder Van Haut N.V. 
 
J. Vantomme, prof. dr. ir., Departement Bouwkunde en 
Materialen, Koninklijke Militaire School 
 
J. Vyncke (*), Directeur Onderzoek en Innovatie WTCB, 

voorzitter Commissie Workshops & Visits 
 
H. Wanzeele, Directeur Freyssinet Belgium N.V. 

 
 
 
SECRETARIAAT : 

 
J. Crosiers, Administratief assistente 
P. Hardy (*), Raadgevend ingenieur betontechnologie 
A. Kastelis (*), Coördinator Vorming  
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ENKELE BELANGRIJKE GEGEVENS  
 

AANTAL / NOMBRE Taal 
Langue 

2009 2010 2011 2012 2013 

       

Leden / membres       

 Individuele leden / Membres individuels  94 123 112 163 121 

 Bedrijfsleden / Membres collectifs  19 26 25 21 24 

       

Verkochte handboeken ‘betontechnologie’       

Manuels de ‘technologie du béton’ vendus       

 Franstalige versie / version française  73 84 43 80 45 

 Nederlandstalige versie / version néerlandaise  699 397 387 477 499 

       

Deelnemers / Participants       

       

A Concrete Day  903 780 703 684 682 

       

B Cursussen / Cours       

 Cours de technologie du béton  FR 29 20 20 25 18 

 Cursus Betontechnologie NL 56 45 25 41 28 

 Cours connaissance de base sur le béton  FR 20 2 25 19 17 

 Cursus Basiskennis van beton NL 43 34 38 32 37 

 Routes en béton  FR 20 20 20 21  

 Cursus Betonwegen NL 30 30 30 31 48 

 Cours pour les laborantins – Essais sur béton FR  13  10 15 

 Cursus proeven op beton voor laboranten NL   44 30 23 

 Cours certification du béton prêt à l’emploi FR    25  

 Cursus certificatie en kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton NL   25  14 

 Cours Forem / Polygone de l’eau FR    15 7 

 Cursus Zelfverdichtend beton NL    60  

       Cours béton auto-compactant FR     13 

       Vezelbeton NL      39 

 TOTAAL Cursussen  198 185 237 309 259 

       

       

C Studiedagen - Journées d’études         

 Cyclus Eurocodes 2010-2011 NL 100 60 60   

       Cycle Eurocodes 2010-2011 FR  30 30   

 «Connaissez-vous les bétons armés ? » FR   70   

 Concrete Innovation Forum – 4
e
 ed. FR / NL   91   

 Béton et construction durable FR   75   

 Béton à ultra hautes performances: l’avenir du béton structurel? FR   96   

 Bekistingen  NL   114   

 Coffrages  FR    52  

 Vezelbeton  NL    118  

 Zelfverdichtend beton  NL    127  

       NBN EN 13670 et prNBN B15-400Exécution des constructions en béton FR     55 

       NBN EN 13670 en prNBN B15-400 : Uitvoering van betonconstructies. NL     101 

        Fib colloqium:  
        ‘New Model Code for Concrete Structures’ 

FR/NL     27 

       

 TOTAAL Studiedagen – Journées d’études  100 90 536 297 183 

       

D Werfbezoeken – Visites de chantier       

        Liefkenshoekspoortunnel in de haven van Antwerpen       100    

        Ecluse de Lannaye FR    63  

 RER à Genval FR    12  

 Crematorium Hofheide NL    55  

Ecoffice Nivelles:  FR-NL     87 

Project:R4-zuid sluit de ring rond gent nl     23 

Project:noord-zuid kempen by-pass en fly-over te Geel-west      35 

 TOTAAL Werfbezoeken   0 100 0 130 145 

       

Totaal deelnemers A+B+C+D  1201 1155 1476 1420 1269 
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OPLEIDING 
 
 
 
In 2014 werden de volgende cursussen georganiseerd:  
 

 

Betontechnologie 
 
Het doel van de cursus is het verschaffen van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en het 
verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk, de controle en de duurzaamheid van beton komen uitvoerig aan bod. De 
cursus bevat tevens een inleiding over wegenbeton, speciale betonsoorten en de bekisting. Samen met het verschaffen van kennis 
wordt er naar gestreefd algemeen inzicht te creëren in alle aspecten (en hun interrelatie) die de betonkwaliteit beïnvloeden. 
 
 

Basiskennis beton 
 
Deze cursus moet de deelnemers toelaten om een basiskennis over het materiaal beton te verkrijgen. Op een vereenvoudigde 
manier komen alle aspecten van de betontechnologie aan bod.Hij richt zich voornamelijk tot de nieuwkomers in de sector, al dan 
niet betrokken bij het productieproces of toepassingen van beton. De cursus beoogt het verwerven van basiskennis over de 
bestanddelen, de samenstelling, de eigenschappen, de duurzaamheid, het voorschrijven, de controle en certificatie en het 
verwerken van beton.  
 
 

Betonwegen 
 
Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van betonwegen. Hij vormt 
een onmisbare aanvulling voor iedereen die te maken heeft met betonwegen. De verschillende facetten van betonwegen komen 
erin aan bod : verhardingen in platenbeton, in doorgaand gewapend beton en bestratingen in betonstraatstenen, de samenstelling 
van beton voor de wegenbouw, het onderhoud en de herstelling van het wegdek, esthetische bekledingen in gekleurd uitgewassen 
beton en in printbeton, cementgebonden funderingen.  
 
 

Proeven op beton voor laboranten  
 
In deze cursus worden op een systematische manier alle aspecten met betrekking tot controleproeven op vers en verhard beton 
overlopen. De deelnemers verwerven hierdoor uitgebreide kennis over de verschillende proeven, uitgevoerd in een betoncentrale 
of betonfabriek en vereist als onderdeel van de BENOR certificatie voor beton. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan 
statistische aspecten, analyse en interpretatie van resultaten, nauwkeurigheid van metingen en veiligheidsaspecten. 
 
 

Certificatie en kwaliteits beheersing van stortklaar beton 
 
Deze cursus laat de deelnemers toe een grondige kennis te verwerven over de verschillende aspecten van certificatie en 
kwaliteitsbeheersing van stortklaar beton, waardoor ze in staat zijn een kwaliteitssysteem in de praktijk op te zetten.Tevens vormt 
deze cursus een onmisbare aanvulling voor iedereen die in het kader van zijn professionele activiteiten in aanraking komt met 
aspecten van kwaliteit en certificatie en die zijn kennis betreffende de bestaande reglementering en achterliggende gronden wenst 
te verbeteren.  
 
 

Zelfverdichtend beton (SCC) 
 
Het doel van de cursus Zelfverdichtend beton is het bijbrengen van een meer gespecialiseerde kennis betreffende zelfverdichtend 
beton, met aandacht voor de fundamentele wetenschappelijke basis (rheologie, hydratatie, microstructuur, duurzaamheid …) en 
voor praktische aspecten (materialen, mengtechnieken, storttechnieken, gevalstudies, normen en voorschriften …). 
 
 

Vezelbeton 
 
Het doel van de cursus Vezelbeton is het bijbrengen van een meer gespecialiseerde kennis betreffende vezelbeton, met aandacht 
voor de fundamentele wetenschappelijke basis (historiek, types vezels, eigenschappen, classificatie, normen en voorschriften, 
certificatie, berekeningen, buiging en dwarskracht, scheurwijdteberekeningtesten, scope) en voor praktische aspecten (aanmaken 
en verwerken, mengtechnieken, storttechnieken, praktische aspecten, toepassingen en case studies). 
 
Voor meer informatie over de inhoud van elke cursus, verwijzen wij u naar onze website: www.betongroepering.be. 
 

http://www.betongroepering.be/
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Lijst van de lesgevers 

 
J. Baeten: Concrete Technology Engineer, INTER BETON  
C. Bartczak: R & D Manager, SCHEPENS  
A.Beeldens:   Dr. Ingenieur/Onderzoeker, OCW (Opzoekingscentrumvoor de wegenbouw)           
G. Bettens: Market Developer Dramix Benelux - BEKAERT 
B. Craeye: Docent bouwkunde, Artesis Hogeschool Antwerpen  
R. Caspeele: docent, Universiteit Gent - Vakgroep Bouwkundige Constructies, Laboratorium Magnel voor  Betononderzoek  
N. Cauberg: technological advisor researcher, WTCB - CSTC 
P. De Kesel: Adviseur- ingenieur - MOW expertise beton en staal afdeling 
F. De Meyer: Senior Project Engineer SECO - Assessor Products for Structural Works BCCA 
J. Desmyter: Departementshoofd, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (W.T.C.B.)    
G. De Schutter: Gewoon Hoogleraar, UGENT, Labo Magnel voor Betononderzoek  
P. Hardy: Raadgevend ingenieur Technologie cement en beton, BBG  
J. Horckmans : directeur, PROBETON 
J. Horemans: Verantwoordelijke Producten, HOLCIM Granulaten (België)N.V.  
M. Kastelis : Adjoint Qualité - Laboratoires CRIC-OCCN 
C. Ladang: Coordinator Stortklaar Beton, SECO  
A. Lambrechts: Head R&D – BEKAERT 
K. Lesage: wetenschappelijk medewerker, KUL 
P. Minne: Docent, Afdeling Bouwkunde, KAHO SINT-LIEVEN  
G. Mosselmans: project Manager, CRIC-OCCN 
T. Neetesonne: Technical Advisor, CBR  
L. Rens: Raadgevend Ingenieur – Infrastructuur, FEBELCEM  
B. Schauwvlieghe : Projectleider - ELBEKO 
L. Taerwe: Directeur – Gewoon Hoogleraar UGENT, Labo Magnel voor Betononderzoek  & Voorzitter  BBG   
A. Van Gucht: Sector deskundige granulaten, CRIC-OCCN 
T. Van de Ven: Concrete Engineer, INTER BETON   
A. Vandemeulebroecke: Directeur der Werken, MBG  
L. Vandewalle: Voorzitter Commissie Vorming BBG – Hoofddocent, Departement Burgerlijke Bouwkunde, KUL 
D. Van Loo: Technisch Directeur, COPRO vzw  
 
 
 
 
 

Q FOR LABEL  
 
 

 
 
 
In 2010 verkreeg de BBG het Qfor (“quality formation”)-label voor drie jaar.  
 
In mei konden we ons Qfor-label verlengen, waarmee de kwaliteit van onze opleidingen officieel bevestigd werd. 
  
Dankzij het Qfor-label is de Groepering in het Waalse en Vlaamse gewest officieel erkend als vormingsorganisatie en kunnen de 
bedrijven gebruik maken van opleidingscheques en de KMO-portefeuille.  
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WERFBEZOEKEN EN STUDIEDAGEN 
 
 
 

Werfbezoeken 
 

Werfbezoek aan het projet “R4-Zuid sluit de Ring rond Gent” 
 
Dit bezoek heeft plaats gevonden op woensdag 18 september 2013  
 
De ring rond Gent bestaat, in het westelijk en zuidelijk deel, uit een tweevaksbaan in beide richtingen, gescheiden door de 
Ringvaart. In wijzerzin is de (binnen)ring volledig afgewerkt  doch in tegenwijzerzin ontbreekt er in de buitenring een gedeelte. Dit 
loopt van de automobielinspectie in Zwijnaarde tot het aansluitingscomplex met de E40 in Merelbeke. 
Het project R4-Zuid zal eindelijk deze “missing link” wegwerken. 
Gedurende dit werfbezoek werden verschillende betonconstructies bezocht. 
 
De toepassingen van beton als bouwmateriaal zijn legio op deze werf, uiteraard voor de grote kunstwerken maar ook voor de bouw 
van tunnels, fiets – en voetgangersbruggen, een tuikabelbrug, fietsonderdoorgangen en de aanleg van wegen. 
 

Werfbezoek aan het project Noord-Zuid Kempen 
By-pass en Fly-voer te Geel-West 
 
Dit bezoek heeft plaats gevonden op vrijdag 21 juni 2013 en werd georganiseerd in samenwerking met FEBELCEM. 
 
Om een antwoord te bieden aan de problematische verkeerssituatie die bestond nabij het complex Geel-West langs de E313 en op 
de N19 werd door de Vlaamse Overheid een PPS-project uitgeschreven voor de bouw van twee rotondes en een fly-over. Ook de 
herinrichting van elf kruispunten rondom Geel en een nieuwe wegverbinding tussen Geel en Kasterlee maken deel uit van het 
globale project. 
 
Het werfbezoek spitste zich toe op de bouw van de fly-over te Geel-West. 
 
“Fly-over” is intussen de volksnaam voor de overbruggingen over de noordelijke rotonde. Via de fly-over kunnen bestuurders 
rechtstreeks over de snelweg, de noordelijke rotonde en het Albertkanaal rijden – zonder hinder of kruisende verkeersbewegingen. 
De grote meerwaarde van dit concept is de volledige scheiding van het (noordzuidgerichte) doorgaand verkeer met alle belangri jke 
oostwestgerichte takken. Beide verkeersstromen worden gekoppeld via een zeer ruime en overzichtelijke rotonde – waarbij de 
fietsers een apart tracé hebben. De nieuwe tuikabelbrug over het Albertkanaal houdt rekening met de geplande verbreding van het 
kanaal. 

 
Werfbezoek Ecoffice te Nijvel 
 
Dit bezoek heeft plaats gevonden op vrijdag 1 februari 2013 
 
Ecoffice is een passief burelencomplex van 3500 m2 gelegen in het industriepark Noord van Nijvel. Sinds maart 2013 is hierin de 
administratieve zetel van Holcim gevestigd. 
 
Het Ecoffice-project biedt de mogelijkheid om nieuwe technische kennis te verwerven inzake het gedrag van bouwmaterialen en 
optimale bouwmethodes te definiëren op het vlak van energie- en milieu-impact prestaties. Belangrijk is de nood aan een perfecte 
budgetbeheersing en het leveren van een hoog comfortniveau voor de gebruikers van het gebouw. 

 
 

Studiedagen 
 
Studieavond : NBN EN 13670 en prNBN B15-400 : Uitvoering van betonconstructies 
 
Deze studieavond, georganiseerd door BBG en WTCB met de steun van Betonica en ie-net ging door te Gent op woensdag 6 

november 2013 - Labo Magnel.  
  
Het beton als materiaal is niet als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van een bouwwerk in beton. De uitvoering van de 
betonconstructie speelt  immers ook een heel belangrijke rol.  
Naar aanleiding van de publicatie van de Belgische aanvulling (ANB) bij de Europese norm EN 13670 met betrekking tot de 
uitvoering van betonconstructies, werden de aanbevelingen en verplichtingen  ervan overlopen. Na een inleiding over de context 
van de NIEUWE norm en het beheer van de uitvoering, werd de nadruk gelegd  op bekistingen en  ontkistingstermijnen. Daarna 
kwamen verschillende problematieken in verband met wapening en  voorspanning aan bod, en vervolgens het hele luik 
“verwerkingsaspecten”: plaatsing en nabehandeling. Tenslotte werd aan de hand van enkele voorbeelden het belang van de regels 
over toleranties toegelicht.  

http://www.gbb-bbg.be/index.php?L=0
http://www.wtcb.be/homepage/
http://www.betonica.be/
http://www.ie-net.be/default.aspx
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Programma 

 

17u30 - 17u45 Verwelkoming L. Taerwe - Voorzitter BBG - Directeur Labo Magnel 

17u45 - 18u15 
Context van de norm en beheer  
van de uitvoering 

M. Denayer - Directeur Engineering Department CFE 

18u15 - 18u45 Bekisting- en ontkistingstermijnen M. Denayer - Directeur Engineering Department CFE 

18u45 - 19u15 Wapening en voorspanning 
S. Van Wallendael,  
keuringsinspecteur - 
VL. Overheid, dept. MOW 

19u15 - 20u00 Broodjesbuffet 
 

20u00 - 20u30 Betonstorten en nabehandeling 
B. Dooms, Adjunct labohoofd labo Betontechnologie -  
WTCB 

20u30 - 21u00 Toleranties 
J. Wijnants, Afdelingshoofd 
Technisch Advies - WTCB 

21u00 - 21u15 Afsluiting 
 

 
 

fib Belgium Colloquium ‘New Model Code for Concrete Structures’ 
 

Deze Engelstalige studienamiddag heeft plaats gevonden op 5 Juni 2013 in de Koninklijke Militaire School te Brussel. 
 
The International Federation for Structural Concrete (fib) is a pre-normative organization and shapes the future codes for concrete 
structures. Belgian delegates in the fib commissions and steering committee play an important role in this work. They influence and 
keep track within an international context, the new developments with regard to concrete construction and structural behaviour.  
class research and innovations on concrete, have been gathered now in a new model code: the fib Model Code 2010 (MC2010). 
This is about 20 years after the MC1990, which was taken as a basis of the current Eurocode 2 ‘Design of Concrete Structures’.  
Also MC2010 sets out the directions for the future Eurocode 2! 
Structural concrete is more than a continuously developing material. It also represents a remarkable development in design 
concepts and strategies. Today, the fib model Code 2010 includes the whole life cycle of a concrete structure, from design and 
construction to conservation (assessment, maintenance, strengthening) and dismantlement, in one code for buildings bridges and 
other civil engineering structures. Design is largely based on performance requirements. Structures have to be designed for 
structural safety and serviceability for a specific period. The chapter on materials is particularly extended with new types of concrete 
and reinforcement such as high-strength concrete, steel fibre reinforced concretes and the use of non-metallic reinforcements.  
 
During the colloquium the latest information on MC2010 and the work by Belgian delegates in fib commissions and task groups was 
presented. 
 
Programme 
 

13:30 
Welcome 
Prof. L. Taerwe, head of fib BE delegation, UGent 

13:35 
Model Code 2010 for concrete structures 
Prof. J. Walraven, former fib president and convenor of special activity group on MC2010, TU Delft 

14:15 

Advances in concrete and structures: report from fib Task Groups 

During this session, a highlight is given of trends and developments ongoing in fib commissions and task groups, with focus 
on Belgian contributions herein. 
Prof. S. Matthys, UGent, Prof. L. Vandewalle, KUL, Ir. J. Desmyter, WTCB, Ir. S. Maas, FEBE 

15:30 Coffee break 

16:20 

Advances in concrete and structures: the industrial perspective 

Some financing partners of fib national member group Belgium will pitch recent challenges and advances on concrete design 
and construction. 
(speakers to be confirmed) 

17:40 

Call for fib task group members and discussion 

Active contributions in fib commissions and task groups, both from industry and academia, help shape evolutions in the 
concrete sector within an international context. Also Belgian delegates have a role to play! 
Ir. A. Van Acker 

18:00 Cocktail and networking 
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CONCRETE DAY 2013 
 
 
16 oktober 2013 
RSCA Brussel 
682 deelnemers 
 
 
Programma 
 
 

12:00  
Ouverture/Opening 
Concrete Day 2013 

12:30 - 13:30 
Lunch 

13:30 - 14:00 
Allocution du Président/Verwelkoming door de voorzitter 

14:00 - 16:00 
Infobeton Student Contest 

14:00 - 16:00 
Workshops 

16:00 - 17:00 
Coffee Break 

16:00 - 16:30 
Ceremony Award 

Studieprijs BBG - Prix de fin d'étude du GBB 
Infobeton Student Contest 

17:00 - 19:00 
Workshops 

19:00 - 20:00 
Cocktail 

20:00 
Walking-Dinner 
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 Workshop I Workshop II Workshop III Workshop IV 

 Certification - Qualité - 
BENOR 

BENOR - Certificatie - 
kwaliteit 

 

We build together. 
 
 

Projets dans la région 
Bruxelloise 

Bouwprojecten in de 
Brusselse regio 

Architecture 
Architektuur 

 

14:00 Beton is een gesteente: 
geologische technieken bij 
betonstudie  
 
Wouter Fock - Geolog - 
GEOS 

Ultrasone tomografie als niet-
destructieve 
onderzoeksmethode 
Dr Anne BEELDENS, 
C.E.Researcher - 
Concrete Roads – Pavings - 
OCW 

UP SITE - Le béton prend de 
la hauteur 
Alain Hemstedt - Direction 
Exploitation - BPC 

Inleiding: ir. arch. Guy Van Den 
Bogaert – ondervoorzitter NAV 
Politiekazerne Groendreef te 
Gent 
arch. Chris Van Cammeren - 
MUO architecten 
arch. Olivier Vanden Bempt - 
MUO architecten 
Vincent Termote - Loveld Beton 

14:30 Certificatie en keuring van 
wegenisbeton, nu en straks. 
 
ir.Dirk Van Loo -COPRO, 
Jean Wustenberghs  Head of 
the Dept. Certification & 
Inspection  - BE-Cert 

2D of 3D ? 2D én 3D !  
Waarom en hoe u met Open 
BIM en Allplan Engineering uw 
beton-tekenwerk zal 
verbeteren. 
 
Martine Devos -  SCIA – 
Nemetschek 

Twee nieuwe continue 
betonnen bruggen met 
“extradosed” naspanning in 
uitbreiding van de 
bestaande spoorbrug over 
het kanaal Brussel-
Charleroi te Anderlecht.  
ir. Dries DECLOEDT -  TUC 
RAIL 
 

Renovatie van gevels in 
Architectonisch Beton  
 
arch. Jef Marinus - Manager 
Verenigingen - FEBE  
ing. Eveline Decroix - Voorzitter 
FEBELARCH -Eurobeton  

15:00 Nieuw certificaat (ETA = 
European Technical 
Approval)  
Christophe Denayer - Market 
Manager Construction Europe 
- CARMEUSE 

DRAMIX 5D & 4D  
Philippe Camiola- Business  
development-  Dramix Benelux -  
BEKAERT  
 

Projets de sols polis avec 
fibres de verre dans des 
bâtiments à BXL 
Introduction: le concept des 
fibres de verre - Gilles Meura - 
Beton FiberTech. 
Technologie,  performances 
et des applications - Bryan 
Barragan - Owens Corning 

Manderley - Oostduinkerke  
ir. arch. Koen Van NEVEL - voor 
VERHELST  
Ieder zijn huis - Laken - Nieuwe 
gevel door DECOMO ir. Arch. 
Jan Moffarts - Origin architecten 

15:30 Large-scale testing of 
tensile membrane action in 
reinforced concrete slabs at 
the Magnel Lab. 
 
Dr. ir. Robby Caspeele  - 
Universiteit Gent - Vakgroep 
Bouwkundige Constructies - 
Laboratorium Magnel voor 
Betononderzoek 
 

Ecoffice : l’importance du « 
bouwteam » pour optimiser 
coûts et performances d’un 
bâtiment durable.   
Séverine Baudoin - Marketing & 
Sustainable Construction - 
HOLCIM 
 
 

Un projet d’éco quartier - 
Haren  02 
 
Marieke Landron -  A2M 

Renovatie - Ieder zijn huis - 
Evere  
ir. Arch. Jan Moffarts - Origin 
architecten 
Kristof Soenen - DECOMO  
 
Betonherstelling van oude 
structuren: diagnose en 
voorschrijven van herstelling  
ir. Hugo Wildemeersch - 
directeur ABG Betonconsultants 
 

17:00 Mix Design:  een nieuwe 
software. 
 
Peter Minne - Assistent KaHo 
Sint-Lieven   

Formation sectorielle  & 
évaluation des chauffeurs de 
camion mixer et pompistes 
 
Christian Depue- responsable du 
dpt. R&D nabv-cnac Constructiv. 

BIM - Présentation générale  
Algemene voorstelling 
 
Dhr Rudi Rooijakkers - ORI 
 

Betonherstelling van oude 
structuren: 
uitvoeringsaspecten  
 
Benoit Verbiest - directeur MC 
Bauchemie 

17:30 Le béton BENOR 
Maria Kastelis - Sectoral 
expert Concrete & Quality 
manager. Jean Wustenberghs 
-  Head of the Department 
Certification & Inspection - 
CRIC OCCN 

Project: SIAT, wit cement. 
 
Yves Mataigne - Product 
Manager Cement - CBR  
 

Bent u gewapend voor BIM?  
Valkuilen en uitdagingen bij 
de transitie naar BIM in de 
bouwsector. 
ir. arch. Ilka Mans - POUMA 
ingenieurs en architecten 

AZ-Groeninge - Kortrijk  
arch. Bert Van Boxelaere - 
OSAR 
Hr. Johan Van den Broucke                 
Hoofdprojektleider - PREFADIM 

18:00 Zelfverdichtend en 
vezelversterkt beton: 
Economisch interessant op 
de werf? 
Petra van Itterbeeck   dr. Ir. 
Arch. - Projectleider - Labo 
Structuren, WTCB 

 Projet FloorCrete - 
Délamination des sols 
industriels : premiers résultats 
et premières recommandations 
pratiques.  
Valérie Pollet, Chef de 
Département Adjoint, 
Département Matériaux, 
Technologie et Enveloppe, CSTC 

 Le tunnel “Watermael – 
Schuman – Josaphat” – 
Ponts-bacs ferroviaires 
pour le franchissement du 
métro bruxellois au droit de 
la future gare Schuman ir. 
Aurore CULLUS- TUC RAIL 

Nieuwe architecturale 
mogelijkheden met Ultra Hoog 
Sterkte Beton (UHSB) 
ir. Julie Piérard - Conseiller 
Technologique – CSTC 
ir. Tijs Essel - project ingenieur - 
STRUCTO 

18:30 Gebruik van gerecycleerde 
granulaten in beton 
 
Jeroen Vrijders - ir - Adjunct 
Labohoofd - Labo Duurzame 
Ontwikkeling - WTCB 

 Projet DOLEZ  
Li Mei Tsien - Ir. Architecte et 
Urbaniste, UCL-  B - 6 1 2 A S 
S O C I A T E S 
 

Projet Belge en BUHP 
ir. Jean-Baptise Lansival - 
RONVEAUX 
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WEDSTRIJDEN EN PRIJSUITRIJKINGEN IN 2013 
 
 
 

Studieprijs 2013 
 
De Belgische Betongroepering heeft, net zoals de voorgaande jaren, haar Studieprijs uitgereikt. De Groepering wil hiermee het 
meest verdienstelijke eindwerk bekronen dat werd ingediend aan een Belgische universiteit of industriële hogeschool in de 
studierichting burgerlijk bouwkundig ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of industrieel bouwkundig ingenieur. De laureaat krijgt 
een certificaat en een geldsom van 1.250 euro. 
 
 
Leden van de jury 

 

 prof. dr. ir. Lucie Vandewalle, KULeuven, voorzitter 
Commissie Vorming BBG  

 prof. dr. ir. Anne Beeldens, OCW 

 prof. dr ir Luc Courard, ULg, Dpt ArGEnCo  

 prof. dr. ir. Geert De Schutter, UGent  

 ir. An Hannaert, FEBE  

 Ms. Eng. Pascale Hardy, BBG 

 Ir Maria Kastelis, CRIC-OCCN 

 ir. Caroline Ladang, SECO  

 ir. Peter Minne, KaHo St.-Lieven  

 Ir Valérie Pollet, WTCB  

 ir. Marc Spegelaere, KHBO Oostende  

 prof. dr ir Stéphanie Staquet, ULB, Service BATir 

 dr. ir. Ann Van Gysel, Lessius Mechelen - Campus De 
Nayer  

 prof. dr. ir. John Vantomme, Koninklijke Militaire School  

 ir.-arch. Jef Apers, voorzitter BBG  

 
Inzendingen 
 

 
Titre / Titel Nom / Naam Univ. Promotor Resultaat 

           

U1 Optimalisatie van de samenstelling van ultra-
hoge sterkte beton 

Stijn Breye - 
Bram De Vos 

Ugent - Vakgroep 
Bouwkundige 
Constructies 

prof.dr.ir. Geert De 
Schutter - dr.ir. 
Veerle Boel 

Winnaar/ 
Gagnant 

U2 Re-use of municipal solid waste incinerator fly 
ash : effect of incorporation in cement-based 
materials on hydration kinetics, setting time and 
hardening  behaviour 

Benjamin 
Meskens - 
Xander Viaene 

ULB --VUB-Bruface Prof.dr.ir. 
Stéphanie Staquet 

Eervolle 
vermelding/ 
Mention 
honorable 

U3 Design of externally bonded cement composite 
reinforcement of concrete beams 

Elias Sileghem- 
Paulien 
Vandenplas 

VUB- Faculty of 
Engineering 

prof.dr.ir. Tine 
Tysmans  

Eervolle 
vermelding/ 
Mention 
honorable 

 
Titre / Titel Nom / Naam Hogeschool Promotor Resultaat 

H1 Nacalculatie van een voorgespannen brug in 
beton 

Michiel 
Bevernaege - 
Timothy 
Peleman 

KAHO St.-Lieven - 
Technologiecampus 
Gent 

ing. P. Minne  

H2 Invloed van het granulatenskelet en vezeltype 
op het gedrag van staalvezelversterkt beton in 
trek 

Thomas 
Quirynen - Tom 
Verheyden 

Artesis Antwerpen, 
Industriële 
Wetenschappen 

dr.ir. Bart Craeye  

H3 De invloed van de korreleigenschappen en -
verdeling op de reologie van zelfverdichtend 
beton 

Nico De Ridder 
- Marijs Van 
Vlasselaer 

Campus De Nayer dr.ir. Ann Van 
Gysel - ing. Joren 
Andries 

Winnaar/ 
Gagnant 

H4 Studie van de dwarskrachtcapaciteit van 
vezelversterkte voorgespannen I-balken 

Miguel Polet - 
Brecht 
Goethals 

HoGent - Vakgroep 
Bouwkunde 

prof.dr.ir. Veerle 
Boel - prof.dr.ir. 
Wouter De Corte 

Eervolle 
vermelding/ 
Mention 
honorable 

H5 Numerieke modellering en experimentele 
validatie van dynamisch belaste betonbalken 

Elien Capiau - 
Ruben 
Dobbelaere 

HoGent - Vakgroep 
Bouwkunde 

prof.dr.ir. Veerle 
Boel - prof.dr.ir. 
Wouter De Corte 
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infobeton Student Contest  
 
De Belgische Betongroepering organiseerde op haar Betondag van 17.10.2013 de zesde uitgave van deze door infobeton.be 
gesponsorde studentenwedstrijd. Het doel van de wedstrijd bestaat erin om beton te maken dat het best voldoet aan opgelegde 
voorwaarden. 
 
 
De opdracht in 2013: know your stuff 

 
Maak twee betonnen proefstukken waarvan u zelf de sterkte moet voorspellen. 
De proefstukken worden op de Concrete Day gebroken met een diepuntsbuigproef  op de proefbank die speciaal ter beschikking 
gesteld wordt door de firma MACBEN (www.macben.be). 
 
 

 

 

http://www.gbb-bbg.be/nl/
http://www.infobeton.be/nl/
http://www.infobeton.be/nl/
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NATIONALE SAMENWERKINGEN 
 
 
 

infobeton.be 
 

infobeton.be is in 2001 ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen een aantal zusterorganisaties met beton als 
gemeenschappelijke passie. Het platform telt vandaag 8 leden: FEBE, FEBELCEM, FEDIEX, FIPAH, FedBeton, IMPORGRASA, 
ZEEGRA en BBG. Zijn belangrijkste taak bestaat uit de promotie en de herwaardering van beton in al zijn vormen. Deze promotie 
gebeurt voornamelijk via de website en ook door middel van deelname aan salons en beurzen, door publicatie van technische en 
promotionele documenten en via partnerships, o.a. met het NAV.  
 

 

ie-net 
 
In 2001 hebben de Belgische Betongroepering (BBG) en het Technologisch Instituut (TI-KVIV, nu ie-net) een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin engageren beide verenigingen zich om elkaar te informeren over hun initiatieven 
en die eventueel gezamenlijk uit te werken.  
 
 

Betonic@: Beton Informatiecentrum 
 
Met het samenwerkingsproject Betonic@ slaan vier partijen de handen in elkaar om betontechnologie het digitale tijdperk in te 
loodsen. Via het Betonic@-project wordt een optimale doorstroming van informatie naar de betonsector beoogd. Samenwerking 
tussen kennispartners en inzet van digitale hulpmiddelen spelen daarbij een centrale rol. 
 
De partners FEBELCEM, infobeton.be, BBG en WTCB zullen ondermeer de basis leggen voor een gemeenschappelijke digitale 
betonbibliotheek en zullen digitale hulpmiddelen ontwikkelen ten behoeve van vorming op maat van specifieke doelgroepen.  
 
De resultaten van Betonic@ zouden toegevoegde waarde moeten bieden op het vlak van informatieverspreiding, promotie, 
innovatie, vormingsinitiatieven, ondersteuning en stimulering van adviesacties. 
 
EFRO Vlaanderen en de provincie Limburg steunen dit project. De Vlaamse regering zorgt via het Hermesfonds voor 
cofinanciering. 
 
 
 
 
 

INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN 
 
 

Fédération Internationale du Béton (fib) 
 
De huidige Belgische leden van de fib-delegatie zijn : 

 
Voorzitter : prof. dr. ir. L. Taerwe 
Afgevaardigde :  ir. arch. J. Apers 
Plaatsvervangers :  ir. J.F Cap 
 ir. J. Vyncke. 
 
De BBG is het Belgische lid van de ‘Fédération Internationale du Béton’ en organiseert de vertegenwoordiging van België in de 
verschillende commissies en werkgroepen van fib. De werken en de publicaties van fib, zoals fib-news, het tijdschrift Structural 

Concrete en de technische bulletins worden zo toegankelijk voor de Belgische professionals uit de bouwwereld.  
 
De Belgische bijdrage wordt gefinancierd door de volgende organisaties en bedrijven: Ergon / FEBE / FEBELCEM / Freyssinet 
Belgium / Ronveaux / Seco / UGent / WTCB. 
 
 

ECSN (European Concrete Societies Network) 
 
Dit netwerk groepeert gelijkaardige groeperingen uit diverse Europese landen (België - Duitsland - Finland - Frankrijk - Groot-
Brittannië - Ierland - Italië - Nederland – Noorwegen - Oostenrijk - Tsjechië - Zweden) met als doel ervaringen en informatie uit te 
wisselen in het domein van promotie en gebruik van beton. 
 
Om de twee jaar organiseert ECSN de ‘European Award for Excellence in Concrete’. Deze tweejaarlijkse betonprijs beloont 
gerealiseerde werken in twee categorieën, namelijk ‘Gebouwen’ en ‘Civiele werken’.  
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De Belgische inzendingen in 2013: 

 
Crematorium Hofheide 
 
Opdrachtgever: de Intergemeentelijke samenwerking Hofheide (IGS). 
Architecten: Coussée & Goris architecten in tijdelijke vereniging met RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes uit Spanje 
Ir. stabiliteit: studiebureau Mouton bvba 
Aannemer: STRABAG Belgium nv 
Betoncentrale: Holcim 
 
 

 
 
 
 
Sluis van Lanaye 
 
Opdrachtgever: SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) 
Bouwheer : Service public Wallonie, Direction des voies hydrauliques de Liège (SPW - DGO2 - DVHL). 
Aannemer: BESIX. 
Betoncentrale: Euroregio (AM Gravibeton - FBR) : 230.000 m³ beton 
 
 

 


