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>>> 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 tref-
punt te zijn voor allen die geïnteres-
seerd 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 regio-

nale overheden
• technische  instellingen (onderzoeks-

centra, controlebureaus, …)
• beroepsverenigingen van aannemers
• beroepsverenigingen van industriëlen

Om de representativiteit in de
Groepering te verzekeren is de Raad
van Bestuur samengesteld uit vertegen-
woordigers 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 infor-
matie over beton te stimuleren. Zij doet dit met behulp van publicaties en het opzetten van conferenties, cursus-
sen, 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.

>>> De BBG en u

Indien beton deel uitmaakt van uw beroepsleven ...
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de groepering ...
Indien u begaan bent met het bevorderen en kenbaar maken van toepassingen van beton in ons land ..., steun
dan de BELGISCHE BETONGROEPERING.

• Kom naar de jaarlijkse Betondag in oktober
• Doe aan nascholing door uw aanwezigheid op de studiedagen
• Profiteer van de unieke technische begeleiding ter gelegenheid van bouwplaatsbezoeken
• Breng uw werknemers in nauw contact met het materiaal beton: schrijf ze in voor de 6-daagse lessencyclus

'Betontechnologie'.
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Multifunctionele hal en opslagplaats van
Staatsarchieven te Mons (foto: André Nullens) 

(Architect en stabiliteitsingenieur:
Bureau d’études Greisch-Liège)

Cover: fragment Multifunctionele hal en opslagplaats van
Staatsarchieven te Mons (foto: André Nullens)
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__1166..1100..22000033__
HHeeiizzeell,,  BBrruusssseell  

760 inschrijvingen - 63 standhouders.

Tijdens deze Betondag werd er aangetoond dat België - ondanks de huidige periode van laagconjunctuur - in haar
infrastructuur- en wegenwerken blijft kiezen voor duurzame oplossingen in beton en daarmee verder durft te kijken
dan vandaag. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië staan projecten op stapel die van doorslaggevend belang zijn
voor de Belgische economie en die dus elke burger aanbelangen, zowel tijdens de uitvoering van de werken als
na de voltooiing ervan. Tijdens deze dag werd er ook aandacht besteed aan de nieuwe Europese norm voor beton.
De slottoespraak werd gegeven door Baron prof. P. de Meester. Hierin ontwikkelde hij zijn toekomstvisie over de
bouw en de betonsector. 

>>> Programma

De nieuwe Europese norm voor het materiaal beton.
Prof. dr. ir. L. Taerwe, gewoon hoogleraar UGent,
Directeur Laboratorium Magnel voor Betononderzoek.

Beton vandaag en morgen in Vlaanderen.
ir. Ch. Caestecker, Inspecteur-generaal, Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, Afdelingshoofd Afdelingen
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en Antwerpen.

De renovatie van de autosnelwegen E411 en E25:
grote werken in het vooruitzicht.
ir. J. Cornet, Hoofdingenieur – Directeur van Bruggen
en Wegen, Ministerie van Uitrusting en Transport,
Directie der Wegen te Aarlen.

Het masterplan Antwerpen: krachtlijnen en vooruit-
zichten.
ir. Y. Verbakel, Manager Operations, N.V. BAM.
ir. E. Van Celst, Projectleider, T.V. SAM.

De renovatie van de ring van Antwerpen.
ir. P. Debaere, Projectleider, Ministerie van de Vlaamse
gemeenschap.

Liège-Guillemins:
eigentijdse, gedurfde architectuur. 
ir. G. Théate, Project manager, sa EURO-LIEGE TGV.

Betonica.
Baron prof. P. de Meester.

Studieprijs 2003
De Belgische Betongroepering heeft, net zoals voorgaande jaren, ter gelegenheid van de Betondag twee studie-
prijzen uitgereikt. De Groepering wil hiermee studenten belonen die het beste eindwerk in de betonbranche heb-
ben ingediend. De ene prijs heeft betrekking op eindwerken gemaakt aan een Belgische universiteit, de andere op
eindwerken gemaakt aan een Belgische industriële hogeschool. Zij bedragen elk € 1.250 en worden toegekend
aan eindwerken die volgens de jury blijk geven van inzicht, diepgang en originaliteit.
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Nieuw station van Liège Guillemins (foto: André Nullens - architect: Calatrava - sa Euro-Liège TGV)



In 2003 werd de prijs in de categorie 'universiteiten' toegekend aan Julie Pierard van de Université Libre de
Bruxelles voor haar eindwerk over ‘Caractérisation du retrait au très jeune âge des bétons à hautes et ultra-hautes
performances’. De volgende studenten waren genomineerd voor hun eindwerk: Manolito Vuylsteke (UGent) voor
‘Betontechnologische studie van opvatting en uitvoering van een ongewapende massieve kaaimuur’, Jan Folens
en Kristof Vanfleteren (KUL) voor ‘Ultra-snelhardend beton’ en Gert Baert (UGent) voor ‘Milieuvriendelijk beton met
hoog vliegasgehalte’.

In de categorie 'industriële hogescholen' ging de prijs naar Tom De Baets en Steven Frederick van KaHo St Lieven
voor hun eindwerk over ‘Studie van de spreidingen van de taaiheid van staalvezelbeton bij verschillende proefme-
thodes’. In deze categorie waren geen nominaties.

De prijzen werden uitgereikt door prof. dr. ir. L. Vandewalle, voorzitter van de Commissie Vorming.

Fotowedstrijd van het Betonplatform

Om het imago van beton te verbeteren organi-
seert het Betonplatform (FEBE, FEBELCEM,
FSBP, FIPAH en BBG) jaarlijks een nationale foto-
wedstrijd. In 2003 was het thema van de wedstrijd
"Groen&Beton". De doelstelling was het illustreren
van beton in relatie tot de natuur. 
Tijdens de Betondag reikte Jean-Pierre Jacobs,
directeur-generaal van FEBELCEM, de prijzen uit.
De hoofdprijs van € 2.500 ging naar Lea Gentens
uit Kumtich. De tweede prijs van € 1.500 werd
toegekend aan Laurent De Meyer uit Brussel. Luc
Deglin uit Seraing nam de derde prijs van € 1.000
in ontvangst.
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11ssttee  pprriijjss::  LLeeaa  GGeenntteennss
kkuunnssttwweerrkk  ggeemmaaaakktt  uuiitt  ppiijjlleerrss  vvaann  ggeekklleeuurrdd
bbeettoonn,,  ooppggeehhaannggeenn  aaaann  eeeenn  lliicchhttee  ssttaalleenn
ssttrruuccttuuuurr

22ddee  pprriijjss:: LLaauurreenntt  DDee  MMeeyyeerr
eeeennvvoouuddiigg  kkaaddeerr  oopp  hheett  ssttrraanndd  vvaann  KKnnookkkkee

33ddee  pprriijjss::  LLuucc  DDeegglliinn  
kkaannaaaallbbrruugg  nnaaaarr  nniieeuuwwee  sscchheeeeppsslliifftt  vvaann
SSttrrééppyy--TThhiieeuu
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Matexpo is een beurs die aan professionelen uit de bouw een volledig overzicht geeft van wat er op de markt is op
het vlak van machines en materieel voor constructie, industrie en milieu. 

Matexpo wordt om de 2 jaar georganiseerd te Kortrijk. 

Dit jaar hebben BBG, FEBE en FSBP er een studiedag over ‘beton’ georganiseerd waarin nieuwigheden met
betrekking tot het verwerken van stortklaar en prefab beton voorgesteld werden.

>>> Programma
Voormiddag: Stortklaar beton
onder het voorzitterschap van Armand Daelemans, voorzit-
ter van FSBP

Betoncentrales: recente realisaties en nieuwigheden
Patrick Sobry, Damman-Croes (België)

Automatismes de dosage: nouveautés et tendances
Thierry Carillon, Adler (France)

Recycling machines for fresh concrete and other new
equipments
Christoph Kleiner, Liebherr (Germany)

Développements récents des centrales de malaxage
Walter Jeannet, SKAKO-COUVROT (France)

Namiddag: Prefab beton
onder het voorzitterschap van Patrick Declerck, voorzitter
van FEBE 

Opslag en transport, dosering en afweging van granu-
laten in de prefabsector
Geert Tierens, Motogroup (België)

Machines and presses for the precast concrete
industry
Didier Fenu, Groupe Adler (France)

Fixations métalliques et méthodes de construction
André Slaets, Fixinox (Belgique)

Malaxeurs et centrales de préfabrication
Hervé Delmotte, Skako-Couvrot (France)
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MANIFESTATIES EN ACTIVITEITEN 2003

__0055..0099..0033__
MMAATTEEXXPPOO

Woning te Brugge (foto: André Nullens - architect: Marc Belderbos)



__0022..1100..0033__
BBoouuwwppllaaaattssbbeezzooeekk  ––  HHooggeessnneellhheeiiddsslliijjnn  ––  AAnnttwweerrppeenn  ––  NNeeddeerrllaannddssee
ggrreennss  ((hhssll  nnoooorrdd))  ––  GGeeoorrggaanniisseeeerrdd  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  TTII--KKVVIIVV
Dit bouwplaatsbezoek had tot doel een overzicht te geven van de verschillende werkzaamheden vanaf Antwerpen
Luchtbal tot de Nederlandse grens, waarin het materiaal beton een vooraanstaande rol speelt, waaronder
• een viaduct en een tunnel, beide 600 m lang, ter hoogte van Antwerpen Luchtbal;
• een viaduct ter hoogte van de Kleine Barreel te Schoten;
• een aanpassing van niet minder dan 21 bestaande kunstwerken;
• de betonnen koker als bescherming en geluidsbarrière langsheen het natuurgebied ‘Peerdsbos’;
• nieuwe op- en afritcomplexen;
• een ecoduct, bermbrug, ecotunnels en -duikers.

TUC RAIL treedt op als gedelegeerd bouwheer voor de NMBS. De uitvoering is in handen van verschillende tijde-
lijke verenigingen van aannemers (Antwerpse Bouwwerken, Heijmans Infra, Maurice Delens, Franki Construct, De
Meyer, MBG en CEI-Construct)

__3300..1100..0033__ && __1133..1111..0033__
BBoouuwwppllaaaattssbbeezzooeekk  ––  HHeett  nniieeuuwwee  ssttaattiioonn  LLiièèggee--GGuuiilllleemmiinnss  ––
GGeeoorrggaanniisseeeerrdd  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  SSRRBBIIII
Zowel gebruikers van de hogesnelheidstreinen als binnenlandse reizigers kunnen in het nieuwe station terecht. De
inrichting van het station is volledig afgestemd op het gemak van de gebruikers en de exploitatie van het spoor-
wegnet.

Het gebouw van de reizigers is ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava. Het getuigt van een
eigentijdse, gedurfde, transparante architectuur die de moderne spoorweginfrastructuur integreert in het hart van
het stadsleven. Deze weidse openbare ruimte wil het centrum van de stad verbinden met de heuvel Colline de
Cointe.

Dit technische bezoek bood een beter inzicht in de architectuur, het ontwerp en de uitvoering van dit belangrijke
project. De bouwplaats werd tweemaal bezocht. Het programma was telkens hetzelfde. 

In dit project treedt Euro-Liège TGV op als bouwheer, in opdracht van de NMBS.
Het studiebureau Greisch is verantwoordelijk voor de stabiliteitsstudies.
De werken van het gedeelte ‘ruwbouw en spoorweginfrastructuur’ worden uitgevoerd door de tijdelijke vereniging
van de firma's Galère, Duchêne, CFE en Wust.

Hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Nederlandse grens 
(hsl noord) - TUC RAIL
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>>> Programma

Het nieuwe station Liège-Guillemins
ir. G. Théate, Project Manager Euro-Liège TGV

Kenmerken van het ontwerp
ir.C. Counasse, Administrateur Directeur BEG

Bijzonderheden van de uitvoering
ir. R. Arnould, Directeur DUCHENE

Werfbezoek

De Commissie Vorming wenst kennis over betontechnologie in al zijn
aspecten (bestanddelen, samenstelling, verwerking, toepassingen) zo ruim mogelijk te verspreiden. Daarbij richt zij
zich naar al diegenen die betrokken zijn bij het maken en toepassen van beton, naar ontwerpers en ingenieurs, naar
onderwijzend personeel, enz. 
Tot op heden is het organiseren van de 6-daagse lessencycli over ‘Betontechnologie’ één van de belangrijkste
taken van de Commissie Vorming. Dit gebeurt minstens één maal per jaar in het Nederlands en het Frans. 
Wegens de voortdurende nieuwe ontwikkelingen in de betonsector is het nodig de cursus en het handboek regel-
matig aan te passen en bij te werken. De laatste versie van het handboek dateert van 1994. In 1998 werd nog een
aanvulling uitgegeven. Een nieuw herwerkt handboek zal in 2004 klaar zijn.

11.03.2003 - 30.04.2003 - Lessencyclus te Leuven
46 deelnemers

01.10.2003 - 12.11.2003 - Lessencyclus te Namen
39 deelnemers

BBeettoonnppllaattffoorrmm
Het Betonplatform is in 2001 ontstaan uit een
samenwerkingsakkoord tussen FEBE, FEBELCEM,
FSBP, FIPAH en de BBG. 

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

COMMISSIE VORMING

NATIONALE SAMENWERKING

>>> LESSENCYCLI BETONTECHNOLOGIE 
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Nieuw station van Liège Guillemins (foto: André Nullens - architect: Calatrava - sa Euro-Liège TGV)

Nieuwe ondergrondse parking, station Leuven (foto: André Nullens - architect: Manuel de Solà-Morales)
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Nieuwe ondergrondse parking, station Leuven (foto: André Nullens - architect: Manuel de Solà-Morales)

INTERNATIONALE SAMENWERKING

>>> FFééddéérraattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  bbééttoonn  ffiibb--BBeellggiiuumm
Voorzitter: prof. dr. ir. L. Taerwe
Afgevaardigde: ir. R. Gheysens
Plaatsvervangers: ir. D. Goossens

ir. J. Vyncke

De BBG is het Belgisch lid van de "Fédération Internationale du Béton" en organiseert de vertegenwoordiging van
België in de verschillende commissies en werkgroepen van de fib.  De werken en de publicaties van fib zoals fib-
news, het tijdschrift Structural Concrete en de technische bulletins worden alzo toegankelijk voor de Belgische pro-
fessionelen uit de bouwwereld.

>>> AAddvviieessggrrooeepp  TTiijjddsscchhrriifftt  CCeemmeenntt

Deze groep doet voorstellen van mogelijke artikels over Belgische realisaties voor opname in het Nederlandse tijd-
schrift. Dit tijdschrift wordt eveneens in België verspreid. Sedert 2001 heeft de redactie van Cement haar werkwij-
ze met betrekking tot het verwerven van Belgische artikels herzien. Er wordt een scheiding gemaakt tussen de
categorieën wetenschap/onderzoek en praktijk. Voor de contacten met België werd een Praktijkraad en een
Wetenschapsraad opgericht.
In 2003 werden talrijke Belgische artikels gepubliceerd. Minstens één per nummer.

>>> EECCSSNN  ((EEuurrooppeeaann  CCoonnccrreettee  SSoocciieettiieess  NNeettwwoorrkk))

Dit netwerk groepeert gelijkaardige groeperingen van 12 Europese landen (A-B-CZ-D-DK-EI-N-NL-S-SF-UK) 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".



>>>>>> WWEERRKKEENNDDEE  LLEEDDEENN  VVAANN  DDEE  BBBBGG  <<<<<<
Aannemers

ADEB/VBA
Vereniging van de Belgische aannemers van Werken van Burgerlijke Bouwkunde

FBEV/BFAW
Belgische Federatie van aannemers Wegenwerken

FEGC/FABA
Federatie van de Algemene Bouwaannemers

Industriëlen
FEBELCEM

Federatie van de Belgische Cementnijverheid

FSBP
Federatie van stortklaar beton

FEBE 
Federatie van de Betonindustrie

FIPAH
Federatie van Invoerders en Producenten van Hulpstoffen

FEDIEX
Federatie van Ontginnings Gesteenten

Universiteiten
Universiteit Gent - Laboratorium Magnel voor Betononderzoek

Université Libre de Bruxelles - Service Génie Civil
Vrije Universiteit Brussel - Laboratorium Burgerlijke Bouwkunde

Université Catholique de Louvain - Unité du Génie Civil
Katholieke Universiteit Leuven - Laboratorium Reyntjens

Université de Liège - Institut du Génie Civil

Technische centra
CRIC/OCCN

Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid
CSTC/WTCB

Wetenschappelijk en Technisch Centum voor het Bouwbedrijf
CBLIA

Belgisch-Luxemburgs Staalvoorlichtingscentrum
TI-KVIV

Genootschap Civiele Techniek van het Technologisch Instituut van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging
SECO

Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen
AV-Groupe AIB Vinçotte

>>>>>>  LLEEDDEENN  VVAANN  DDEE  RRAAAADD  VVAANN  BBEESSTTUUUURR::  SSiittuuaattiiee  oopp  3311..1122..0033  <<<<<<
Voorzitter:

R. Gheysens, Directeur Promotie en Ontwikkeling, CBR

Ondervoorzitter:
L. Vandewalle, Prof. dr. ir. KULeuven, Departement Burgerlijke Bouwkunde/Voorzitter Commissie Vorming

Bestuurders:
E. Bogaerts, Secretaris-generaal FIPAH

Chr. Caestecker, Afdelingshoofd - Min. v/d Vlaamse Gemeenschap - LIN Vlaams-Brabant
L. Courard, ir. assistant, ULg, Institut de Mécanique et Génie Civil

E. Dano, Directeur FEBE 
M. Denayer, Directeur Studie Afdeling, CFE

B. Espion, Prof. dr. ir. ULB, Service Génie Civil
D. Goossens, Schatbewaarder BBG - Adjunct Directeur-generaal SECO

J-P. Jacobs, Gevolmachtigde FEDIEX
A. Jasienski, Directeur Promotie, Onderzoek & Ontwikkeling, FEBELCEM

M. Le Begge, ir. Consultant 
H. Ledent, 1er ingénieur en chef-directeur des P & Ch., MET

P. Richelle, Past President
L. Taerwe, Prof. dr. ir. UGent, Laboratorium Magnel voor Betononderzoek

Cl. Van Rooten, Directeur-generaal, OCW
J. Vantomme, Docent Bouwkunde, Koninklijke Militaire School

B. Van Vooren, Algemeen Directeur, DYWIDAG-SYSTEMS-INTERNATIONAL
R. Vereecke, Algemene Directie, S.W.K., Voorzitter ORI Vlaanderen

J. Vyncke, Departementshoofd, WTCB, Departement Structuren, Geotechniek en Uitvoeringsaspecten

Secretaris-Generaal
J. Apers, Hoofdingenieur –  Gebouwen, FEBELCEM
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HET BETONPLATFORM

Prefab beton
• 287 sectorgebonden ondernemingen

• 6.000 mensen in dienst
• een verbruik van 1.150.000 ton Belgisch cement per jaar 

(of 1/4 van de binnenlandse leveringen)
• 10.300.000 ton producten in spanbeton, gewapend en niet-gewapend (jaarproductie)

• € 867 miljoen omzet per jaar

Stortklaar beton
• 350 betoncentrales verdeeld over België

• 1.500 betonmixers
• 8.000 mensen in dienst

• 10.000.000 kubieke meter stortklaar beton per jaar verkocht in België
• € 595 miljoen omzet per jaar (transport inbegrepen)

Hulpstoffen
• 9 aangesloten ondernemingen

• ongeveer 26.000 ton hulpstoffen per jaar verkocht
• ongeveer € 25 miljoen omzet per jaar

Cement
• 3 aangesloten ondernemingen

• ongeveer 1.900 mensen in dienst
• totale jaarlijkse levering 7.103.000 ton

• € 537 miljoen omzet

Belgische Betongroepering
• 21 aangesloten professionnele organisaties

• 550 individuele leden


