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tOEPASSiNGEN
VAN StOrtklAAr BEtON
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Beton is in veel vormen aanwezig in de landbouw. Aan de constructies worden hoge
eisen gesteld. Het gaat in veel gevallen om hoge belastingen en agressieve milieus.
Bij prefab beton speelt de deskundigheid van de fabrikant. wanneer beton ter plaatse
gestort wordt, ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de landbouwer. wie beton bestelt,
moet over meer nadenken dan alleen maar over de juiste hoeveelheid. – Luc Van Dijck

D

e landbouwsector werkt vaak met
beton. er zijn heel wat toepassingen, zowel voor prefab betonelementen als voor stortklaar beton. Beton
heeft vele troeven. Het is degelijk, sterk en
heeft een lange levensduur. Bovendien is
het flexibel in gebruik en kan je beton
zowel gebruiken voor kleine werken die de
landbouwer zelf uitvoert als voor grote en
ingewikkelde constructies. Beton is een

goedkoop bouwmateriaal en vraagt weinig
of geen onderhoud.
Voor wie zelf stortklaar beton bestelt, is
het van groot belang dat het beton perfect
beantwoordt aan de duurzaamheidseisen.
In de land- en tuinbouwsector moet men
rekening houden met talrijke agressieve
stoffen die het beton kunnen aantasten. De
betonwerken moeten goed uitgevoerd
worden; schade is vaak het gevolg van een
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slechte uitvoering. de prefab betonindustrie biedt een brede waaier van elementen,
speciaal voor de landbouwsector, voor de
bouw van stallen of loodsen, voor silo’s of
opslagtanks. essentiële kenmerken van
prefab beton zijn de goede verdichting en
een zo laag mogelijke water-cementfactor.
In dit dossier ‘Beton in de land- en
tuinbouw’ behandelen we het praktisch
gebruik van beton en brengen we reportadossier ••31
31
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De toepassing bepaalt de
specificaties van het beton.

en

Consistentieklasse De consistentie is een
aanduiding voor de ‘verwerkbaarheid’ van
het beton. Deze kan worden bepaald door
het meten van de inzakking van een
betonkegel. Hoe meer de verse beton
inzakt, hoe vloeibaarder het beton en hoe
groter de consistentieklasse. de meetmethode met de Abramskegel maakt een
onderscheid in 5 klassen, van s1 tot s5. Bij
manuele en traditionele plaatsing (vooral
in combinatie met een wapening) is de
consistentieklasse S3 doorgaans ideaal.
Deze klasse laat normaal gezien een
gemakkelijke plaatsing en een goede
verdichting toe. Voor vloeren wordt
afhankelijk van de plaatsingsmethode S3
of S4 gebruikt.
De toegelaten waterhoeveelheid is vaak te
klein om het beton voldoende verwerkbaar

Toepassingen
Voor enkele typische toepassingen vind je
in tabel 1 de basisgegevens en de
aanvullende gegevens met het oog op de
realisatie van een zo duurzaam mogelijk
beton.

Storten van beton
De duurzaamheid van het beton wordt in
grote mate bepaald door de degelijkheid
waarmee het gestort en verdicht wordt.
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Wie beton bestelt, moet steeds 4 basisgegevens vermelden: de sterkteklasse, de
omgevingsklasse, de consistentieklasse
en de korrelgrootte. Dat vraagt wel een
woordje uitleg.
Sterkteklasse Als maatstaf voor de sterkte
van het beton maakt men gebruik van
verschillende sterkteklassen. Deze worden
aangeduid met de letter C gevolgd door 2
cijfers, bijvoorbeeld C20/25 of 30/37. deze
2 cijfers geven respectievelijk de karakteristieke cilinder- en kubusdruksterkte in
n/mm² aan, die het beton na 28 dagen
verharding bij 20 °C moet hebben. de
sterkte wordt vooral beïnvloed door de
verhouding water-cement (de W/C-factor).
In de landbouw komen de hogere sterkteklassen weinig voor. De sterkteklasse
C25/30 wordt aangeraden voor verhardingen, belast met middelmatig zware lasten
(tot 2 ton), met een voldoende dikte
(minimum 130 mm). voor alle buitenverhardingen is in alle omstandigheden een
sterkteklasse van minstens C30/37
aangewezen.
Omgevingsklasse De duurzaamheid van
het beton is belangrijk. Afhankelijk van de
omgeving kan beton aangetast worden. In
de nieuwe norm nBn B15-001:2004
definieerde men omgevingsklassen. Deze
omgevingsklassen worden aangeduid met
de letter E van ‘environment’, gevolgd door
een letter, I voor ‘interieur’, E voor
‘exterieur’, s voor ‘zee’, of A voor ‘agressief’. Daarenboven geeft een cijfer de
mogelijkheid om de omgeving nader te
omschrijven. Bij de bestelling van beton
moet je de omgevingsklasse doorgegeven.
Voor toepassingen in de landbouwsector
betekent dit voor, bijvoorbeeld, sleufsilovloeren (agressieve omgeving) dat de
omgevingsklasse ee3 en eA3 moet
worden vermeld. Er wordt soms ook
gesproken over het gebruiksdomein. Het
gebruiksdomein slaat in feite op het al dan
niet gewapend zijn van het beton. Wanneer
gewapend beton wordt toegepast, dan
mogen er niet veel chlorides in zitten.
Deze kunnen de wapening aantasten.
Aan de hand van de omgevingsklassen
wordt het betontype bepaald. Wanneer je
aan de betoncentrale de omgevingsklasse

te maken. Het gebruik van zogenaamde
vertragers of superplastificeerders, als
aanvulling op zo weinig mogelijk water,
zorgt voor een betere verwerkbaarheid van
de betonmortel zonder dat de duurzaamheid en sterkte nadelig worden beïnvloed.
Korrelgrootte Bij gewapend beton mogen
de granulaten van het beton niet te groot
zijn, aangezien zij een hinderpaal kunnen
zijn voor de volledige omhulling van de
wapening en een voldoende betondekking.
Daarom geeft de norm richtlijnen over de
keuze van de nominale maximale korrelgrootte (dmax). In de praktijk komt dit
neer op een korrelgrootte van maximaal
22 of 32 cm.
Aanvullende gegevens De gebruiker moet
speciale aandacht hebben voor het
cementtype. Het gebruik van een bepaalde
cement is soms noodzakelijk zoals het
type HSR voor een hoge bestandheid tegen
sulfaten en het type lA voor een beperkt
gehalte aan alkaliën om betonrot tegen te
gaan.

er

Bestellen van stortklaar beton

doorgeeft, geef je dus meteen ook de
eisen door waaraan het beton moet
voldoen. Het gaat om eisen die betrekking
hebben op maximale water-cementfactor,
minimaal cementgehalte, minimale
druksterkteklasse en eventueel minimaal
luchtgehalte. Het is aan te bevelen om
beton te bestellen bij een betoncentrale
die erkend is en gecertificeerd beton
(Benor) levert.

Bo

ges over 3 bedrijven die zich specialiseerden in betonwerken, waaronder een bedrijf
dat gespecialiseerd is in het aanbrengen
van kunstharsvloeren. We brengen ook
een bezoek aan het ‘betonlabo’ Magnel in
Gent.

Betonwerken moeten goed uitgevoerd worden; schade is vaak het gevolg van een slechte uitvoering.
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Tabel 1 Betonspecificaties voor enkele courante toepassingen – Bron: AgriConstruct
Type toepassingen

Basisgegevens

Aanvullende gegevens
B1 1

Omgevingsklasse

Consistentieklasse2

Korrelgrootte

Verharding voor mestopslag
Verharding voor opslag van groenten, fruit of tuinafval

C30/37
C30/37

GB
GB

eA2 en ee3
eA2 en ee3

s2, s3 of s4
s2, s3 of s4

20, 22 of 32
20, 22 of 32

Cement Hsr lA
Cement Hsr lA

Verharding voor de opslag van chemische meststoffen

C35/45

GB

eA3 en eI

s2, s3 of s4

20, 22 of 32

Cement Hsr lA

Verharding van silo voor kuilvoer
• Gras
• Maïs
• Pulp van bieten

C30/37
C35/45
C35/45

GB
GB
GB

eA2 en ee3
eA3 en ee3
eA3 en ee3

s2, s3 of s4
s2, s3 of s4
s2, s3 of s4

20, 22 of 32
20, 22 of 32
20, 22 of 32

Cement lA
Cement lA
Cement lA

Verharding voor opslag
• Aardappelen
• Suikerbieten
• Fruit, groenten (buiten)
• Fruit, groenten (binnen)

C25/30 of C30/37
C30/37
C30/37
C30/37

GB
GB
GB
GB

EI
EE3
eA2 en ee3
eA2 en eI

s2, s3 of s4
s2, s3 of s4
s2, s3 of s4
s2, s3 of s4

20, 22 of 32
20, 22 of 32
20, 22 of 32
20, 22 of 32

Cement lA
Cement lA

Verhardingen voor kweek in containers

C30/37

oB of GB

eA2 en eI

s2, s3 of s4

20, 22 of 32

Cement Hsr lA

Stalgebouw
• Voergang (in contact met voeder)

C35/45

GB

eA3 en eI

s2, s3 of s4

14, 16, 20 of 22

Cement Hsr lA

Wegverharding
• Landbouwweg – vaste bekisting
• Landbouwweg – slipform
• reinigingsplaats – fyto-sanitaire producten

C35/45
C35/45
C30/37

oB of GB
oB of GB
oB of GB

EE4
EE4
eA2 en ee3

S3 of S4
s1
s2, s3 of s4

20, 22 of 32
20, 22 of 32
20, 22 of 32

Cement lA
Cement lA
Cement Hsr lA
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1 OB = ongewapend beton; GB = gewapend beton
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Sterkteklasse
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glans verliest) kan het oppervlak nog
ingestrooid worden met kwarts of een
zand-cementmengsel (verhouding 3/1) om
het oppervlak een betere dichtheid te
geven. Dit zorgt ook voor een betere
slipresistentie (bijvoorbeeld in melklokalen). Daarna moet men alles netjes
dichtschuren. Bij betonnen verhardingen is
het noodzakelijk krimpvoegen te zagen. Dit
moet binnen de 24 uur na de betonverwerking gebeuren.
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Het jonge beton moet ook steeds gedurende enkele dagen tegen uitdroging
beschermd worden.
Storten Het storten van beton uit een
betonmixer kan door middel van een
stortgoot. ook is het mogelijk de betonspecie met een betonpomp te transporteren. Bij het storten in een bekisting
moet men ervoor zorgen dat men het
beton niet vanop een te grote hoogte stort.
Om ontmenging te voorkomen, is de
storthoogte best maximaal 1 à 1,5 m. Bij
grotere hoogten moet men een stortkoker
gebruiken. Bij dunne wanden waarin
bovendien wapening voorkomt, kan dit
overigens niet altijd verwezenlijkt worden.
In dit geval moet je ervoor zorgen dat de
betonspecie een grote samenhang heeft.
Hierbij kan het gebruik van fijner grind
(groep 4/16) helpen.
Verdichten nadat het beton gestort is,
moet men voldoende aandacht besteden
aan het verdichten. Wanneer onvoldoende
verdicht wordt, kan het gebeuren dat niet
alle holtes even goed gevuld zijn met
beton. Dit kan tot scheurvorming en
sterkteverlies leiden. Te veel verdichten, is
echter ook niet goed omdat dit kan leiden
tot ontmenging. Verdichten kan gebeuren
met een trilnaald (meer voor wanden), een
trilbalk of een afreibalk. Bij gebruik van
een afreibalk moet men ervoor zorgen dat
er altijd voldoende beton voor de balk
aanwezig is.
Afwerken Wanneer het beton enigszins
begint te drogen (wanneer het beton zijn

er

2 Indien de beschikbare middelen het toelaten, wordt bij voorkeur het beton geplaatst in consistentieklasse S3. De consistentieklassen S3 en S4 maken het gebruik van een superplastificeerder (sterke
waterreduceerder) noodzakelijk.

kwaliteitsvol werk maakt
beton duurzaam.

Nabehandelen Tijdens de eerste week van
het droogproces moet men ervoor zorgen
dat het beton niet te snel kan uitdrogen.
Anders droogt het bovenste of buitenste
laagje beton sneller dan het dieper
gelegen beton en ontstaan er spanningen
binnenin. dit kan leiden tot kleine scheurtjes, die later kunnen uitgroeien tot grotere
scheurvorming. Het verdampen van water
verstoort ook de reactie van de binding
waardoor er minder sterkteontwikkeling
is. Om te vermijden dat het vocht uit de
bovenste of buitenste laag van het beton te
snel verdampt, kan je het oppervlak
afdekken met een kunststoffolie of een
ander vochtremmend materiaal. Je kan
het oppervlak ook regelmatig benevelen
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met water of een dampremmende laag
aanbrengen (curing compound). Bij
opstaande wanden kan je dezelfde
maatregelen nemen en de bekisting laten
staan. De duur van deze behandeling is
afhankelijk van de buitentemperatuur en
bedraagt minstens 5 dagen. Het afdekken
van verhardingen kan ook nuttig zijn als
bescherming tegen regen en hagel. Het is
aan te raden geen beton te storten bij
vorst. Als het niet anders kan, dan win je
best professioneel advies in omdat de
betonsamenstelling in dit geval toch in
belangrijke mate wijzigt. Bij nachtvorst is
het zeker belangrijk om het vers gestorte
beton te beschermen. Wanneer het water
in het beton bevriest, zet het uit en
beschadigt dit de betonconstructie. n

Dit artikel is gebaseerd op de brochure
‘Praktisch gebruik van beton in de
landbouw’, een uitgave van het Ministerie
van de vlaamse Gemeenschap, Administratie Beheer en kwaliteit landbouwproductie (ABkl). deze brochure telt 67
pagina’s en werd het laatst herwerkt in
2005. je kan deze brochure downloaden
via http://www2.vlaanderen.be/landbouw/
downloads/dier/beton.pdf. Wij hebben ook
gebruik gemaakt van de informatie ons
verstrekt door Febelcem, de Federatie van
de Belgische Cementnijverheid (www.
febelcem.be). Bij Febelcem kan je terecht
voor alle inlichtingen en technische
informatie over beton en alle mogelijke
betontoepassingen.
dossier ••33
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PrEfAB BEtON, SNEl EN
kwAlitEitSVOl wErk

liseerd in roostervloeren voor rundvee- en
varkensstallen; dat is vandaag nog veruit
ons belangrijkste product en goed voor
driekwart van de omzet. Om de continuïteit
te verzekeren, zijn we gaan diversifiëren.
De laatste jaren zijn we ons meer gaan
toeleggen op sleufsilopanelen en keerwanden in zelfverdichtende beton. De
belangrijkste eigenschappen van zelfverdichtend beton zijn dat het niet getrild
moet worden en dat je een mooi glad
product krijgt. Hiervoor deden we grote

Diversificatie
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de sector, zelfs in tijden van crisis. neem
nu de varkenssector. Er zijn de bestaande
klanten die investeren om te moderniseren en om zich in regel te stellen met de
milieuwetgeving en andere reglementeringen. We zien bedrijven verdwijnen, maar
evengoed zijn er nieuwe investeringen in
moderne stallen”, stelt Dirk Herpoelaert.
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“Wij richten ons volledig op de landbouw.
van in het begin hebben we ons gespecia-

Bo

S

inds zaakvoerder en verkoopdirecteur dirk Herpoelaert in 1989 de
betonfabriek van zijn vader overnam,
kende het bedrijf een grote groei. In 1997
verhuisde de Egemse Beton Fabriek naar
een nieuwe site in komen en werd de
firma herdoopt in Cobefa, wat staat voor
Comines Beton Fabriek. In 2003 nam
Cobefa het bedrijf Bulcke Ondernemingen
over. Dat bleek een succesformule, want
zo kon Cobefa zowel de mestkelders als de
roosters in één pakket aanbieden. In 2009
werd de wapening geautomatiseerd met
de oprichting van Comines Steel.
Cobefa stelt vandaag 65 mensen tewerk.
Het bedrijf beschikt over 6 productiehallen, 4 computergestuurde betoncentrales en 6 volautomatische betongietmachines. In de betonfabriek zijn haast alle
bewerkingen geautomatiseerd. De
tussenkomst van de arbeiders is beperkt.
“De sterkte van Cobefa stoelt op de
kwaliteit van de producten die we al 40
jaar leveren en op de service aan onze
klanten. We produceren voor 100% in
eigen beheer, hebben 3 montageploegen
en eigen vervoer. Dat maakt ons sterk om
snel te kunnen inspelen op de verwachtingen van de klanten. Een fenomeen van de
laatste jaren is dat de klanten bij voorkeur
willen bouwen in de zomerperiode.
Graaf- en bouwwerken gebeuren liever
niet in de winter. Dat geeft pieken en dalen
in de werklast. Om in de zomer alle
werven te kunnen bedienen, moeten we in
de winter reeds een behoorlijke stock
aanleggen. In het voorjaar is de stockageruimte van 2,5 ha dan ook goed volzet met
een hele reeks afgewerkte materialen die
wachten op levering en plaatsing. Ook is
het zo dat stallenbouwers steeds vaker
onze gespecialiseerde montageploegen de
roosters laten leggen, in plaats van dit zelf
te doen. Zo blijft er nog altijd veel werk in

bo

Cobefa in komen is een van de belangrijkste fabrikanten van prefab betonproducten
voor de landbouwsector. Het voordeel van prefab is dat het werk in optimale
omstandigheden wordt uitgevoerd en dat de kwaliteit gewaarborgd is. – Luc Van Dijck
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Dirk Herpoelaert: “Zoeken naar steeds betere
oplossingen is het adagio van ieder bedrijf. Dat
geldt ook voor Cobefa.”

ANTWERPEN

CoBeFA

WEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LIMBURG
VLAAMS-BRABANT

Komen

locatie: komen
Specialisatie: roostervloeren en andere
betonproducten voor de landbouw
Personeel: 65
Website: www.cobefa.be

WAALS-BRABANT
LUIK
HENEGOUWEN

NAMEN

LUXEMBURG
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(loop)stal met mestkelder is in Frankrijk
nog niet zo vertrouwd en daarom doen de
investeerders een beroep op bedrijven die
een lange ervaring hebben met dit
stalconcept (en die de onder- en de
bovenbouw perfect op mekaar
afstemmen).”
Dirk Herpoelaert is ervan overtuigd dat de
stallen met een mestkelder nog een lange
toekomst hebben. “De loopstal met
daaronder de mestkelder is nog altijd het
meest interessante type vanuit het
oogpunt van ruimtegebruik. Om goedkoop
melk te produceren – en daar komt het in
de toekomst meer en meer op aan – is een
loopstal een betere optie, zeker op het vlak
van arbeid. Een strostal, bijvoorbeeld, is
veel arbeidsintensiever. Voor het reinigen
en instrooien van de stal heb je meer
machines en brandstof nodig. Bovendien is
stro erg duur geworden.”

Ligboxplaten met een hygiënetand zorgen voor propere roostergangen.
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klanten willen tegenwoordig
vooral bouwen tijdens de
zomerperiode.

Beter worden
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heden voor een correcte wapening. Een
ultramoderne lasrobot kan volledig
zelfstandig staalnetten lassen volgens de
ingegeven specificaties. de lasmogelijkheden zijn praktisch onbeperkt. Maatwerk
is de standaard. De robot kan staaldraad
gebruiken van 8 bobijnen om netten te

ht

© luC vAn dIjCk

investeringen, er kwamen nieuwe mallen
en een nieuwe betoncentrale. Tegelijk
hebben we ook een hoogtechnologische
installatie gebouwd voor de recyclage van
het afvalbeton.”
Wapening is een duur onderdeel. Comines
steel biedt sinds 2009 meer mogelijk-

Via het computerscherm wordt de werking van
de betoncentrale opgevolgd.

produceren in gelijk welke maat en in
gelijk welke combinatie van diktes van de
wapening. De volautomatische robot heeft
een hogere lascapaciteit, werkt maatvaster en geeft minder verlies.

Franse markt voor roostervloeren
“Cobefa is in Vlaanderen vooral actief in
West- en oost-vlaanderen en in vlaamsBrabant. In Wallonië zijn we ook sterk
aanwezig. Over heel Frankrijk werken we
met dealers en zijn we vaak – samen met
Bulcke Ondernemingen – betrokken bij vrij
grote projecten. Ongeveer de helft van de
omzet realiseren we in Frankrijk. De
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“Zoeken naar steeds betere oplossingen is
het adagio van ieder bedrijf. Dat geldt ook
voor Cobefa. In de eerste plaats volgen wij
goed op wat er in de sector gebeurt. Via
Bulcke Ondernemingen zijn we van bij de
eerste plantekeningen betrokken bij het
stalontwerp. We zien onmiddellijk welke
problemen er zijn, waar ze opduiken en we
kunnen meteen onze concepten aanpassen waar dat nodig is. Het feit dat we bij
veel projecten zowel de onder- als de
bovenbouw in eigen beheer uitvoeren, doet
ons zoeken naar een nog beter stalconcept. Zo worden we alsmaar performanter.
Doordat we rechtstreeks contact hebben
met de eindklant krijgen we veel tips en
voorstellen om onze producten verder te
perfectioneren.
Cobefa kwam als eerste met een afgewerkte ligboxplaat en met prefab eindligboxwanden. We bieden ook een concept
aan – de vraag is eerder beperkt – met
een ander type ligbox en roosters, waarbij
we de kanalen draaien en waardoor we
een meer homogene mest hebben. Ook de
diepstrooiselbox was een nieuwigheid; met
een losse opstaande rand in gladde beton
om de aanhechting van mest te vermijden,
terwijl het boxdek zelf ruw afgewerkt is
om een goede aanhechting van het
strooisel te bekomen. We zijn nu bezig met
concepten voor ammoniakemissiearme
stallen en hebben ook een dichte stalvloer
ontwikkeld met voldoende comfort en een
goede grip voor de koeien die als vloerbedekking kan dienen in combinatie met een
mestschuif.” n
dossier ••35
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mEEr DAN zOmAAr BEtON
PrODuCErEN
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mijn broekzak. Er kwamen doorheen de
jaren productielijnen bij. Maar pas vanaf
de jaren 90 kwamen er ook extra bedienden op het bureau. Tot dan gebeurde de
administratie, boekhouding, aan- en
verkoop, transport en onderhoud nog in
familieverband.”
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Het familiebedrijf Beton r. DobbelaereBonte in tielt heeft bijna 40 jaar expertise in
prefab beton. toch staat de evolutie er niet stil. recent investeerde men fors in het
uitdokteren van nieuwe systemen voor varkens en zeugenstallen. – Anne Vandenbosch

ht

Bo

Vooral actief in agrarische sector
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BDT telt 5 lijnen voor de productie van direct ontkiste betonstukken met aardvochtig beton.
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eton r. dobbelaere-Bonte (BdT)
wordt geleid door gedelegeerd
bestuurder Danny Dobbelaere. Het
waren zijn ouders die het bedrijf op de
huidige locatie in de Tieltse industriezone
oprichtten. “nadat mijn vader, roger, al
een tijd in de betonwereld actief was,
startte hij samen met mijn moeder, Cecile
Bonte, in 1974 een eigen betonbedrijf op
een terrein van 1 ha. In een loods van 40
op 40 m plaatste hij een eerste betonmenginstallatie. In de beginjaren werkte
men vooral met handmallen en waren er 5
mensen in dienst. Mijn ouders waren erg
gedreven. Ze maakten lange werkdagen
en werkten hard om het verdiende geld
opnieuw te investeren in de zaak. In 1985
stapte ik mee in het bedrijf. Zoals dat toen
gebruikelijk was, doorliep ik alle echelons
en deed ik dus zowat alle werkzaamheden.
Daardoor ken ik het bedrijf natuurlijk als
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na jaren ontwikkelen en uittesten, verkreeg vedoWs een
goedkeuring als AeA-systeem.

Danny heeft een aardje naar zijn vaartje.
Hij is in de vroege uurtjes aanwezig op het
bedrijf en start dan de computergestuurde
menginstallaties op. “de eerste 10 ton
beton is daardoor al klaar zodat de
werknemers onmiddellijk kunnen starten
met de productie van panelen en roosters.” Intussen groeide het bedrijfsterrein
met productie- en opslagruimte naar een
oppervlakte van bijna 5 ha, waarvan 190 x
40 m overdekt en een deel van het
ouderlijke woonhuis als bureauruimtes.
BdT telt nu 6 productielijnen, 24 arbeiders
en 5 bedienden. er zijn 5 lijnen voor de
productie van direct ontkiste betonstukken
met aardvochtig beton. Hiermee worden
onder andere betonvloeren en -platen,
ondersteuningsbalken, pilaren en scheidingswanden gemaakt. De meest recente
productielijn dateert van 2008. In de zesde
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Gemeente: Tielt
Specialisatie: fabrikant van prefab beton voor de
agrarische, industrie- en groensector
Personeel: 30
Website: www.beton-dobbelaere.be
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Tussen 2002 en 2005 doken meer en meer
water- en mestkanalen op in varkensstallen, waarbij er oplossingen werden
aangeboden om de ammoniakemissie in
de intensieve veehouderij te verlagen, de
zogenaamde ammoniakemissiearme(AeA)-systemen. “Wij speelden
daarop in door kanalencombinaties op
muurtjes of balken aan te bieden, waardoor er een mestopslag van 6 tot 9 maanden mogelijk was. We beschikken over de
meeste soorten en lengtes. Onze sterkte
was – en is nog steeds – de specifieke
tand-groefverbinding tussen de betonelementen, waardoor deze perfect op elkaar
aansluiten. Hoewel veel varkenshouders,
vooral met meer dan 1000 vleesvarkens,
opteerden voor een luchtwasser als
AeA-systeem, kiezen er vandaag toch nog
veel voor een techniek in de put. Dit
eenvoudige systeem vergt immers niet zo
veel periodiek onderhoud als een luchtwasser. na elke ronde moet de mest
afgelaten worden en voor de nieuwe ronde
moet men er opnieuw water inzetten. Dat
is nodig voor een goede werking. Ik blijf
erbij dat dit een goed AeA-systeem is.”

DEVISCHTEEM
CONTAINERVELDSYS
twater
dekken belandde het res

Bo

AEA-systemen
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productielijn wordt gebruik gemaakt
van natgietbeton, voornamelijk voor
sleufsilopanelen. Bij deze methode
droogt het beton gedurende 24 uur in
zeer maatvaste mallen en wordt het pas
nadien ontkist. De panelen zijn bij dit
procédé gladder. “Het duurt ongeveer
2 jaar om van ontwerp tot realisatie van
zo’n nieuwe lijn te komen”, vertelt
Danny. “Deze gespecialiseerde machines
worden alsmaar efficiënter, gebruiksvriendelijker en beter beveiligd. En
hoewel de betonproductie sterk werd
geautomatiseerd, en het werk dus veel
minder zwaar is dan vroeger, vinden we
niet makkelijk goede en gemotiveerde
werkkrachten.”
80% van de omzet van BdT wordt
gerealiseerd in de agrarische sector. “We
bouwen voornamelijk varkens- en
zeugenstallen en rundveestallen, maar
ook aardappelbewaarplaatsen en sleufsilo’s. de industriële bouw is meer
marktafhankelijk. We behalen hier
ongeveer 15% van onze omzet met onder
meer verhardingsplaten, opslagpanelen,
aardgasbeschermingsplaten … De
resterende 5% komt uit de groensector
met het devisch-containerveldsysteem
(zie kader).”

Danny Dobbelaere toont het tand-groefsysteem
op de hellende VeDoWS-betonelementen.

VeDoWS
Danny zat de voorbije jaren niet stil.
Samen met de firma Vermeulen Construct
uit Ieper ontwikkelde hij vedoWs. “Het is
een doorontwikkeling van het gotensysteem, waarbij vooral de vernieuwende
ideeën van Geert vermeulen leidden tot
iets geheel nieuws (zie ook
Landbouw&Techniek 19 van 5 november 2010).” de naam staat voor vermeulen
dobbelaere Welfare system. danny vertelt
me in primeur dat, na jaren van ontwikkelen en uittesten, het systeem net haar
goedkeuring als AeA-systeem verkreeg en
in het Belgisch Staatsblad verscheen. Ze
zijn intussen al een eerste stal met de
vedoWs aan het bouwen.
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“zo’n 20 cm onder de betonrooster
worden urine en mest gescheiden en met
behulp van een schraper over de lichthellende u-vormige betonvloer verwijderd.
In elk compartiment wordt de schraper,
zowel links als rechts van de voergang,
onder de hokken richting centrale gang
getrokken. Dit proces gebeurt enkele
keren per dag. de mest wordt zo verzameld op een transportband onder de
centrale gang en vervolgens naar een
mestopslag (en eventueel de vergister)
gebracht. de schraper neemt voornamelijk de mest mee. Gezien de betonvloer
met een urinespleet werd uitgevoerd,
wordt de urine onderin via een centrale
giergoot afgevoerd. Met andere woorden,
mest en urine worden al in de put
gescheiden en apart opgeslagen. Dit
heeft een gunstig effect op de ammoniakemissie. Om de betonelementen goed op
elkaar te laten aansluiten, pasten we
opnieuw het tand-groefsysteem van BdT
toe. Het zorgt voor de noodzakelijke
waterdichtheid, een vlakke aansluiting en
een betere afwerking. Geert zoekt
trouwens constant verder en biedt een
totaaloplossing van voeder tot mest aan
voor de varkenshouder, waarbij het de
bedoeling is dat deze laatste uiteindelijk
zelfs wat kan verdienen aan de mest.
Onze gemeenschappelijke jarenlange
ervaring komt hierbij zeker van pas.” n
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VAN kuNStHArSVlOErEN
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Stefaan Holvoet uit koksijde baat al 10 jaar een zelfstandige speciaalzaak uit in het
leveren en plaatsen van kunstharsvloeren. Naast vloersystemen brengt hij ook
muurcoatings aan. Hij is actief in de agrarische zowel als in de industriële en
particuliere sector. – Jan Van Bavel

C

tefaan Holvoet (49) is sinds 1999
actief in de wereld van de kunstharsvloeren. eerst was hij verantwoordelijke voor de divisie Agrarische en
industriële vloertechnieken bij john saey
renovatiebedrijf in Melle. nadat hij die
afdeling had overgenomen, startte hij
begin 2006 als zelfstandige onder zijn
eigen naam. Zijn klanten situeren zich
vooral in de agrarische sector (60 à 65%),
de rest is verdeeld onder de industriële
en particuliere sector. stefaan specialiseerde zich in het plaatsen van kunstharsvloeren, waaronder epoxy, polyurethaan en ucretevloeren. “Deze 3
kunstharsvloersystemen hebben nage-

38
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noeg dezelfde eigenschappen”, legt
stefaan uit in de nieuwe stal van melkveehouder joseph Boone in Tielt, waar hij

epoxyvloeren zijn
zuurbestendig en relatief
goedkoop.

net een epoxymortelvloer in de melkstand
heeft aangelegd (zie foto erboven). “Ze
zijn naadloos, vloeistofdicht, chemisch

bestendig, gemakkelijk te reinigen,
meestal antislip, slijtvast, duurzaam,
voldoen aan de HACCP-normen …
epoxyvloeren zijn hard, zowel chemisch
als mechanisch sterk, en goedkoper dan
de 2 andere kunstharssystemen. duurzaamheid staat hierbij voorop, onder
meer door de zuurbestendigheid:
melk- en urinezuur hebben er geen
invloed op. Daarom worden ze meestal
gebruikt in de agrarische en industriële
sector. In de landbouw gaat het vooral om
de rundveesector (in melkstanden,
tanklokalen, machinekamers, stro- en
voederkribben en melkverwerkingslokalen), de varkenssector (kraamhokken en
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worden toegepast in particuliere sectoren
(zoals woningbouw) en openbare gebouwen. ucretevloeren, tot slot, zijn op
chemisch en mechanisch vlak de sterkere
vloeren. Daarom worden ze veelal in de
industriële (zware industrie) gebruikt.”

Intussen is Stefaan ook erkend als
preferred applicator (geprefereerde
aanlegger) van BAsF-vloersystemen.
BAsF is overigens, met het gros van de
bindmiddelen (hars en verharder) en
vulstoffen de hoofdleverancier van
Stefaans bedrijf. “Zij bieden een stabiele
kwaliteit van de bindmiddelen, stipte en
correcte leveringen, en een totaalservice
(technische ondersteuning, service na
verkoop …). Maar voor muurcoatings en
een aantal specifieke epoxy- of polyu-
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Muurcoatings

naast vloersystemen brengt stefaan ook
epoxymuurcoatings aan. “zo’n coating
bestaat uit 2 componenten, hars en een
verharder, die minimum in 2 lagen op
muren in stallen, opslagsilo’s … worden
opgerold. Dit is een activiteit die de klant
eventueel zelf kan uitvoeren. vloer- en
muurcoatings aanbrengen in een klassieke
melkveestal van 60 koeien (zoals de
visgraat 60° van joseph Boone) duurt 3 à
4 dagen.”

BElANGrijk
katten en honden. Het
gebeurt geregeld dat er
spoorafdrukken te zien
zijn in de juist aange
brachte vloersystemen
.
• Zorg dat de betonne
n
ondergronden perfect
droog zijn (het vochtge
halte moet onder de 4%
liggen).
• De verwerkingstemp
eratuur moet minimum 15
°C
bedragen. Desnoods mo
et
je de ruimte opwarmen
met warmeluchtkanon
nen.
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Herstellingen
“Indien er achteraf kleine beschadigingen
ontstaan in de vloersystemen, kunnen we
die herstellen, maar de herstelling zal
altijd min of meer zichtbaar blijven”, aldus
stefaan. kunstharsvloeren zijn vloeistofdichte vloeren, maar zijn niet geschikt als
waterdichtingssytemen (zoals in een
kelder). opstijgend water duwt coatingsystemen namelijk los.” n
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BASF als hoofdleverancier

Het leggen van kunstharsvloeren verloopt
in verschillende fases. “Eerst is er de
mechanische voorbereiding”, zegt
Stefaan. “De betonnen vloer wordt
opgeschuurd met een schuurmachine en/
of stofvrij gestraald. Vervolgens wordt er
manueel een primerlaag aangebracht
(opgerold). Bij sterk oneffen ondergronden wordt veelal nog eens een uitvlak- of
egalisatielaag aangebracht. De volgende

“Vooraleer epoxyvloer
en/of muurcoa
tings kunnen worden aan
gebracht, kan
de boer in de stal al en
kele werkzaam
heden uitvoeren of voo
rbereidingen
treffen”, vertelt Stefaa
n Holvoet.
• Zorg ervoor dat de te
behandelen
ruimtes veegschoon, reg
en en
winddicht zijn. Verwijde
r alle moge
lijke obstakels.
• Bewaar geleverde go
ederen in
warme, afgesloten lok
alen. koude
grondstoffen zijn imme
rs zeer
moeilijk te verwerken
en veroorzaken
vloersystemen van mind
ere kwaliteit.
• Scherm te behandele
n ruimtes af van

Stefaan is hoofdaannemer en coördinator
van een achttal speciaal opgeleide
freelancevloerleggers: nederlandse
ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel),
die hun opleiding krijgen bij nederlandse
grote vloerbedrijven en nadien de stap
zetten naar een zelfstandig bestaan. “Bij
kleine opdrachten voer ik zelf de werken
uit, bij grotere projecten vraag ik de
medewerking van de ZZP'ers”, vertelt hij.

er

epoxyvloercoating of gietvloer in de
voederkribbe … Doordat de vloer in de
voederkribbe glad en strak is, kan die
uiterst makkelijk worden gereinigd.”

Productieproces

EEN GOEDE StArt iS

Freelancers

en

locatie: koksijde
specialisatie: agrarische en industriële
vloertechnieken, plaatsen van kunstharsvloeren
Personeel: eenmanszaak, 8 freelance vloerleggers
Website: www.stefaanholvoet.be
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rethaanvloerlagen werk ik onder private
label met andere fabrikanten.”

nd

lagen (gietlaag of mortelvloeren) worden
met de plekspaan aangebracht. Door het
instrooien van een korrel krijg je een
antislipstructuur. dat kan een epoxymortelvloer zijn, zoals in de koestal, een

bo

vleesvarkensstallen) en sleuf- en
opslagsilo’s. de vloeren zijn na 24 uur
beloopbaar. Polyurethaanvloeren zijn
zachtere, elastische vloeren met scheuroverbruggende kwaliteiten, die meestal

Met een vochtigheidsmeter gaat Stefaan na of de
muren voldoende droog zijn om er een coating
op aan te brengen.
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Professor Nele De Belie van het labo magnel voor betononderzoek (uGent) leidt
onderzoek rond de duurzaamheid van beton en cementgebonden materialen. Het is
de bedoeling dat die materialen lang meegaan, maar ook dat ze nadien vlot kunnen
gerecycleerd worden. – Patrick Dieleman

C

op

n het onderzoek dat het labo voert,
heeft duurzaamheid 2 betekenissen.
nele de Belie: “zowel wat men in het
Engels durability noemt, de weerstand
tegen agressieve omgevingen, als
sustainability, de impact op het milieu. We
bekijken, bijvoorbeeld, het effect van in het
cement bijgemengde vliegassen; dat zijn
bijproducten van kolengestookte elektriciteitscentrales, op de microstructuur, de
duurzaamheid en op het milieu. We doen
ook heel wat onderzoek met speciale
materiaalsoorten, bijvoorbeeld cementsoorten waar polymeren in gemengd zijn,
en met de zogenaamde slimme materialen. Vier jaar geleden startten we met
onderzoek rond zelfhelend beton (zie

40
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lABorATorIuM MAGnel
voor BeTononderzoek
Gemeente: Gent (zwijnaarde)
Specialisatie: onderzoek rond structurele
en betontechnologische aspecten,
robuustheid en duurzaamheid van beton.
Personeel: 3,1 FTe professoren, een veertigtal
medewerkers.
Website: www.laboMagnel.uGent.be
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Professor De Belie vertelt dat er heel wat
projecten lopen rond recyclage. “recycleerbaar beton moet uiteraard sterk zijn,
maar de ingrediënten daarvan worden bij
het bouwen zo gedoseerd dat het materiaal, wanneer het gebouw ooit afgebroken
wordt, verpulverd en gemalen kan worden.
nadien kan men dit als basismateriaal

Door ingekapselde polymeren of
zelfs bacteriën toe te voegen, kan
beton zichzelf herstellen. In het
eerste geval worden tijdens het
productieproces 2 soorten
capsules met elk één component
van een polymeer toegevoegd.
Wanneer er een scheur ontstaat,
breken de capsules en reageert
dat materiaal. Professor De Belie
vertelt dat ze al vrij goede
resultaten behaalden met
polyurethaan. “Dat schuimt op
wanneer het gevormd wordt en komt daardoor gemakkelijker uit de capsules
om de scheur te dichten. Daardoor blijft het beton waterdicht.” Professor De
Belie startte tevens samen met Recticel en Willy Naessens Construct een
project, gefinancierd door de Vlaamse overheid via het Strategisch Initiatief
Materialen (SIM), met de bedoeling dergelijke technieken naar de praktijk te
brengen. Momenteel lopen er proeven met sandwichpanelen. De onderzoekers
gaan na of die zichzelf helen wanneer er door temperatuureffecten scheuren
ontstaan. Maar wellicht duurt het nog enige jaren vooraleer dergelijke
producten op de markt komen. “Bij materiaalonderzoek spreekt men voor een
ontwikkeling toch snel in de grootteorde van 10 jaar. We zijn nu 4 jaar bezig,
dus als het wat meezit zou er misschien binnen 5 jaar iets op de markt kunnen
komen”, lacht ze. Polymeren zijn al na één dag hard. Daardoor kan men al snel
het effect meten, hier bijvoorbeeld de waterdichtheid. Dat maakt dat het
onderzoek iets sneller kan gaan. Bij bacteriële zelfheling duurt het proces
enkele maanden. Bij het eerste onderzoek met bacteriën werden die achteraf,
dus curatief, aangebracht op aangetaste constructies. Nu proberen de onderzoekers dat ook toe te passen voor zelfheling. De bacteriën moeten daartoe in
de vorm van sporen ingekapseld worden. Het is de bedoeling dat ze pas
beginnen te ontwikkelen en actief worden als er een scheur ontstaat, en ze in
contact komen met zuurstof en nutriënten.

er

In zelfhelend beton worden
materialen of microorganismen toegevoegd die
later mogelijke scheuren
dichten.

ZELFHELEND BETON

Bo

kader). We werken ook met zelfreinigende
of luchtzuiverende materialen. Je kan,
bijvoorbeeld, nox uit vervuilde lucht halen
met titaniumdioxide-fotokatalyse. daarnaast bestuderen we de interactie tussen
micro-organismen en beton. enerzijds
kunnen ze beton aantasten, zoals bijvoorbeeld in mestkelders. Maar anderzijds
bekijken we ook positieve effecten. Zo kan
je op natuursteen die poreus wordt
calciumcarbonaat (CaCO3) aanbrengen,
met de hulp van micro-organismen.
Hierdoor krijgt het materiaal een beschermend laagje. Dat noemen we
bio-consolidatie.”

gebruiken voor cementproductie. Dat gaat
dus verder dan het hergebruik als grove
granulaten, dat al meer onderzocht is. Een
probleem voor het in de praktijk brengen
van dergelijke technieken is dat je een
systeem moet hebben om te kunnen
volgen in welk gebouw welke vorm van
recycleerbaar materiaal gebruikt werd.
Wanneer bij de afbraak 70 jaar later
niemand nog weet dat er recycleerbaar
materiaal gebruikt werd, dan is het
verloren moeite geweest.”

Betonaantasting
Professor De Belie met op de achtergrond de
centrale hal van het laboratorium. Hier gebeuren
onder meer druk- en belastingsproeven voor
grotere elementen.

“Mijn eigen doctoraatsonderzoek handelde
over de aantasting van beton door
organische zuren, zoals melkzuur en
azijnzuur in landbouwconstructies. In de
melkstal kan uit gemorste melk melkzuur
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gevormd worden. Ook op de plaats waar
maïs gevoerd wordt, en dus ook in silo’s, is
er kans op corrosie. Je krijgt dergelijke
situaties ook in varkensstallen met
brijvoeding. Wanneer er direct contact
mogelijk is tussen het meel en water, kan
er verzuring ontstaan, vooral melkzuur.
Resten van dat voeder komen op de grond,
waar ze het beton aantasten. uit een
enquête bij meer dan honderd bedrijven
kon ik opmaken dat er bijna geen problemen waren wanneer de voederbak en de
drinknippel ver genoeg uit elkaar stonden.
Voor brijvoeding of waar de drinknippel te
dicht stond, hebben we dan allerlei
oplossingen uitgeprobeerd. We pasten de
betonsamenstelling aan, modificeerden
met polymeren, brachten coatings aan of
pasten poriëndichters toe. In onze proeven
dossier ••41
41
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omgezet naar zwavelzuur. Je krijgt
daardoor lokaal zeer hoge concentraties
met een pH van ongeveer 2. Beton heeft
een pH van ongeveer 13. zeer zuur en zeer
basisch gaan niet goed samen, waardoor
je aantasting krijgt.
Of coatings nuttig zijn? Coatings zijn goed
zo lang de coatings zelf goed zijn. Voor
betonvloeren is een epoxycoating zeer
goed bestand tegen organische zuren,
maar hij is redelijk glad, zodat je zandkorrels of grit moet bijstrooien, opdat het
genoeg slipweerstand zou bieden. Bij
slijtage of een slecht aangebrachte coating
kunnen de zuren opnieuw binnendringen
in het beton. Wanneer men gedeeltelijk
beschermt, verplaatst het probleem zich
naar ernaast.”

en

bo

roteren door bakjes met agressieve
vloeistoffen en de slijtage wordt nadien
gemeten met lasersensoren (figuur 1).
In stallen zijn, behalve de betonvloeren
rond de voederbakken, ook de mestkelders gevoelig voor corrosie. “Typisch is de
biogene zwavelzuuraantasting. Onder het
vloeistofniveau zetten anaerobe bacteriën
de sulfaten uit de mest om in waterstofsulfide. Dat is een gas, dus het ontsnapt
en condenseert dan op de wanden. Het
zwavel wordt door aerobe bacteriën

© PATrICk dIeleMAn

hadden we voor die organische zuren heel
goede resultaten met polymeermodificatie. Dan wordt aan het beton in verhouding
tot de cement bijvoorbeeld 10% polymeer
toegevoegd. We hebben in laboproeven
vastgesteld dat dit beton zeer goed
bestand is tegen organische zuren, maar
veel praktijkproeven zijn er nog niet.
uiteraard is dat beton ook duurder.”
Professor De Belie vertelt dat ze ook een
toestel ontwikkelde om die aantasting
versneld na te bootsen. Betoncilinders

Toekomst?

ht
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“Als je de trends bekijkt, neemt de
toepassing van beton alleen maar toe. Het
is een van de goedkoopste bouwmaterialen. Het is vrij duurzaam, ook als je de
invloed op het milieu bekijkt. Akkoord dat
er misschien een en ander te doen is rond
de cementfabrieken omdat ze een grote
CO2-emissie hebben, maar in vergelijking
met andere materialen zoals staal,
plastics, zelfs hout, zijn de CO2-emissie en
energiebehoefte kleiner. Beton heeft
absoluut gezien een groter effect, omdat
het zo veel gebruikt wordt. Wanneer je een
betonnen constructie-element zou
vervangen door staal, zou dat zeker de
milieu-impact niet verminderen.
Ook toekomstgericht is het onderzoek van
mijn collega, Geert de schutter, naar
zelfverdichtend beton. dat is veel vloeibaarder en moet niet getrild worden.
Verder zien we architecturaal beton verder
ontwikkelen, beton dat een bepaalde
oppervlaktetextuur krijgt zodat het visueel
mooier wordt.”
Wanneer we nadien een bezoek brengen
aan het labo blijkt dat men er heel wat
technieken gebruikt om de aantasting te
versnellen. Opdat de proeven geen
maanden of jaren in beslag zouden
nemen, worden proeven bijvoorbeeld
versneld door de proefstukken afwisselend
onder te dompelen in agressieve vloeistoffen (bijvoorbeeld chloride-oplossingen om
zeewater na te bootsen) en te drogen.
Gedurende meer dan 85 jaar gericht
onderzoek hebben de wetenschappers
duidelijk de nodige creativiteit aan de dag
gelegd om hun proeven efficiënt aan te
kunnen pakken. n

6

4
3
2

C

aantastingsdiepte (mm)

op

5

yr

ig

Om versneld de bestendigheid tegen zuren te meten, laat men betoncilinders
roteren door bakjes met agressieve vloeistoffen. na enkele dagen meet men de
slijtage met lasersensoren. Het resultaat van een dergelijke proef zie je in figuur 1.
De grafiek toont de aantasting gemeten van links naar rechts op een betonnen
cilinder. Donkerblauw is de eerste meting, oranje is het resultaat van de vijfde
meting. De aantasting wordt alsmaar groter.
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Figuur 1 Grafische weergave van de aantasting van een betonnen cilinder die roteerde in
een zuur. Op de minder aangetaste plaatsen bevindt zich ongetwijfeld grindgranulaat.
- Bron: Labo Magnel
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