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PLAATSEN VAN BETONBUIZEN

Riolering bestaat al honderden jaren. De Romeinen 

hebben dit concept ontwikkeld om de algemene gezond-

heidstoestand van de inwoners van hun grote steden 

te verbeteren. Op dit ogenblik is onze riolering op een 

zodanig hoog niveau gekomen, dat we er al niet meer bij 

stilstaan. We zouden niet meer zonder kunnen.

Voor de riolering worden diverse materialen gebruikt, 

maar beton is ruimschoots koploper op vele terreinen.

Beton is een sterk en zwaar materiaal, waardoor men ook 

krachtige machines gebruikt om riolering aan te leggen. 

Een kleine beschadiging van een put of buis kan grote 

gevolgen hebben, zeker als het pas wordt ontdekt als het 

stelsel onder de grond wordt geïnspecteerd ná aanleg. 

Rioleringssystemen in beton hebben hun sporen al meer 

dan verdiend in de loop der jaren. Een goed stelsel van 

betonnen riolering vergt een goede voorbereiding en 

plaatsing, maar is dan ook geschikt voor de eeuwigheid. 

Deze brochure geeft u een overzicht van wat er nodig is 

om een goed stelsel te realiseren en wat ú daaraan kunt 

doen. Deze brochure is geen technisch reglement, want 

de specifi eke bestekken hebben steeds voorrang op de 

aanbevelingen in deze brochure. Bij twijfel, raadpleegt u 

het best de leverancier van de materialen. Hij is steeds 

op de hoogte van alle materiaalnormen en -eisen die 

van toepassing zijn op de materialen. Er zijn voor veel 

specifi eke handelingen, werktuigen en hulpmiddelen 

opgelegde (veiligheids-)voorschriften.

FEBELCO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonsystemen en toebehoren. Het gaat om en alle 
producten die men nodig heeft voor de opvang, het transport, de behandeling, de buffering en de infi ltratie 
van water. FEBELCO wil zich inzetten om de gezondheid, het comfort en de veiligheid van de burgers, en 
daarmee samengaand het milieu, te verbeteren. De groepering streeft ernaar dit samen met alle betrokken 
partijen te doen.”
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ALS DE MATERIALEN 
WORDEN GELEVERD

AFHALING VAN DE MATERIALEN 
BIJ DE LEVERANCIER

BESTELLING EN AFROEP 
VAN HET RIOLERINGSMATERIAAL

CONTROLEER DE MATERIALEN 
OP ZICHTBARE GEBREKEN 
VOOR ÉN NA HET LOSSEN

Bij foutlevering of beschadiging, dient u dit zeer nauw-

keurig te vermelden op de vrachtbrief. De leverancier 

zal klachten over tekorten, zichtbare beschadigingen 

of gebreken alleen accepteren als ze effectief op de 

leveringsbon staan. Beschadigde producten mogen 

geweigerd worden. Dan gaan ze gewoon terug mee 

met de vracht of bij een volgende vracht.

Sinds 2004 moeten alle rioleringsproducten die binnen

Europa worden verhandeld het CE-label dragen. De 

CE-markering zegt echter NIETS over de kwaliteit, 

maar alles over de veiligheids-, gezondheids- en milieu-

aspecten van producten. Producenten mogen zelf 

toetsen aan de criteria voor de CE-markering. Een 

 
Let erop dat u de lading zekert conform 
de Belgische wetgeving.

Transporteurs die materiaal komen leveren 

kennen de wet. U ook? FEBELCO helpt u steeds 

verder met de meest recente informatie op 

www.febelco.org

onafhankelijke en objectieve instantie komt bij de pro-

ducent de KWALITEISEISEN van BENOR controleren. 

Voor de toepassing op de Belgische markt worden er 

aan de rioleringsproducten strengere eisen opgelegd, 

die zich vertalen in het BENOR keurmerk. Als er geen BE-

NOR-keurmerk op de buis staat, is die dus niet zomaar 

geschikt voor alle Belgische gebruiksomstandig-

heden. Men kan besluiten dat betonbuizen die BENOR 

gekeurd zijn garant staan voor kwaliteit! 

Betonbuizen met het BENOR-merk mogen aan-

geleverd worden vanaf het ogenblik dat ze gebruiks-

geschikt verklaard worden door de fabrikant. In alle 

andere gevallen moet een buis minstens 28 dagen 

oud zijn bij levering.

DE BESTELLING

Wat de afroep betreft (zie hieronder) moet u bij 

de bestelling een paar zaken méér in het oog hou-

den, te weten:

 
De planning van het project. Dit houdt in: de 

gewenste startdatum, voortgang van het project 

en de volgorde van de putten zoals u denkt ze te 

gaan afroepen.
 

De kruindruksterktes van de buizen, indien deze 

groter zijn dan opgelegd in de Europese norm en 

de Belgische aanvulling.

Noodzaak om tijdig 
uw bestelling door te 
geven en af te roepen!

DE AFROEP

Wat gaat de logistieke afdeling van uw leveran-

cier specifi ek aan u vragen?

 
een gedetailleerde plaats van levering, met een 

duidelijke naam van het werk of de werf;
 

op welke dag en tijdstip u de materialen graag zou 

ontvangen;
 

de maat van de te leveren buizen (dit is de nomi-

nale binnendiameter);
 

of de buizen gewapend, ongewapend of infi ltre-

rend moeten zijn;
 

welke buis van welke sterktereeks moet zijn;
 

het aantal buizen dat u wenst (per type en sterkte);
 

het aantal spiebuizen en van welke uitvoering en/

of sterkte deze moeten zijn;
 

welke putten (en schachten) u wenst te ontvangen;
 

of u bij de putten gietijzeren deksels nodig heeft. 

En zo ja, van welke hoogte en verkeersklasse.

Om een werf tijdig te kunnen realiseren hebben de bouwheer, de ontwerper, de 

aannemer en de fabrikant er alle baat bij dat de rioleringsproducten op tijd op de 

werf geraken. Putten zijn maatwerk en dus moeten de bestelling en de afroep van 

buizen én putten tijdig worden doorgegeven. Overleg duidelijk met de fabrikant 

welke tijdspanne men verstaat onder tijdig.
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LOSSEN EN TIJDELIJK
STOCKEREN VAN BETONBUIZEN

Zorg ervoor dat de 
apparatuur geschikt 
en gekeurd is voor 
het gewicht van de 
producten. 

Deze tabel geeft een richtwaarde van het gewicht van 

een betonbuis gemaakt door de leden van FEBELCO. 

Indien men de grens bereikt van de mogelijkheden van 

de machine dient het exacte gewicht nagevraagd te 

worden bij de fabrikant van de betonbuizen.

GEBRUIK AANGEPASTE 
HIJSMIDDELEN VOOR INTERN 
TRANSPORT OP DE WERF

Met automatisch gereedschap
Dit systeem dient vooral om buizen te verplaatsen. 

Het grote voordeel: de buis wordt volledig omsloten 

waardoor ze stevig klemt en dus de buizen geen ruimte 

geeft om te bewegen tijdens het manoeuvreren.

Via de uiteinden met buizenhaken
Deze methode is gemakkelijk met lasten in beperkte 

sleufbreedtes en met transport over de werf. De haken 

moeten wel de juiste vorm en een beschermende 

bekleding hebben.

ER BESTAAN VERSCHILLENDE VEILIGE HIJSMETHODES 
OM BUIZEN TE VERHANDELEN:

WAAROP LETTEN?

 
Dat de buizen nooit vallen en schokken 

vermeden worden; 
 

Dat de buizen niet schommelen en niet 

schuren of stoten tegen gelijk welk ander 

oppervlak (ook niet over de grond!);
 

Dat u eventuele hindernissen in de gaten 

hebt;
 

Dat u de draaicirkel van de kraan in het 

oog houdt.

Via hef- en hijshaken 
Sommige buizen met grote diameter zijn voorzien van 

speciale hefankers. U kan ze lichten met gekeurde 

hefhaken en hijskettingen.

Diameter (mm)
Massa per lopende
meter (kg)

175

235

340

475

660

760

975

1175

1525

1800

2030

2260

2375

3625

3900

300

400

500

600

700

800

900

1000

1200

1300

1400

1500

1600

1800

2000
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Stockeer de buizen langs de plaats waar ze uit-

 eindelijk geplaatst zullen worden (maar wel 

 genoeg verwijderd van de sleufwanden!).
 

Stockeer best dwars op de sleufrichting.
 

Kijk uit naar een stabiele ondergrond zonder 

 hindernissen (grote stenen…)
 

Het is beter om buizen niet te hoog op elkaar 

 te leggen. Als het niet anders kan: 
 

ondersteun dan de onderste rij gelijkmatig 

 met een balk zodat deze rij vlak ligt;
 

stut de buizen goed zodat ze niet kunnen wegrollen 

 (u kan altijd raad vragen aan de transporteur) 
 

zorg er voor dat het mof- en spie- eind kop op 

 staart geplaatst worden. (Zo voorkomt u 

 beschadigingen en is uw stapel ook veel stabieler.)
 

stapel de buizen dan toch niet hoger dan drie op 

elkaar tot diameter 800 mm. Groter dan diameter 

 800 mm is het aan te raden nooit te stapelen!

HET TIJDELIJK STOCKEREN 
VAN BUIZEN:

Stockeer de buizen 
langs de plaats 
waar ze uiteindelijk 
geplaatst zullen 
worden
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DE BODEM MOET AANGEPAST ZIJN

Leidingen vragen een droge omgeving. Zorg hiervoor 

door een bemaling te plaatsen. Water op de sleuf-

bodem maakt de fundering onstabiel. Er kan slechts 

gewerkt worden op een droge bodem!

DE SLEUFBREEDTE HANGT VAN 
VERSCHILLENDE PARAMETERS AF:

 
de maat van de buis

 
de diepte van de uitgraving;

 
de noodzakelijke overbreedte volgens 

 onderstaande tabel 
 

de omhulling en de aanvulling om te kunnen 

 verdichten
 

de veiligheid van de arbeiders in de sleuf

VOORBEREIDING VAN 
HET LEGGEN

Sleufdiepte

0.00 m ≤ 0.50 m

0.50 m ≤ 1.00 m

1.00 m ≤ 2.00 m

 > 2.00 m

minstens 20 cm

minstens 30 cm

minstens 40 cm

minstens 50 cm

Minimale werkruimte aan 
weerszijden van de buis

Di

a

Aanvulling

Omhulling

Fundering

min. 70º

min. 300
min. 500

De

α

a

b

D
i
 binnendiameter

D
e
 buitendiameter

a overbreedte 

b 20 cm voor buizen met Ø < 1m 
 30 cm voor buizen met Ø ≥ 1m
α min. 120° opdat de buis volledig  
 zou dragen op de fundering

Doorsnede sleuf met sleufafmetingen

OOK VOOR DE SLEUFWANDEN MOET 
REKENING GEHOUDEN WORDEN 
MET VERSCHILLENDE PARAMETERS:

 
de sleufwanden moeten tot 50 cm boven de kruin 

van de buis uitsteken. 
 

De helling van de wanden moet minstens 70° zijn 

t.o.v. het maaiveld.

Als de sleuf meer dan 1,20 m diep is, moeten 
extra maatregelen genomen worden voor de 
stabiliteit:

 
Zorg dan voor een beschoeiingsysteem 

met verticale wanden OF
 

graaf de wanden schuin af

Let erop dat u de 
bedding maakt volgens 
het voorgeschreven 
lengteprofi el. 

Zonder extra 
maatregelen mag 
niemand rondlopen 
in de sleuf. 

MAKEN VAN DE BEDDING 
VAN EEN BUIS

Allereerst zet u het traject uit waar u de betonnen bui-

zen dient te plaatsen. Dit traject wordt uitgegraven. 

Als de eerste 20 centimeter van de bodem van de 

sleuf onvoldoende draagkrachtig zijn, dan zal de 

sleuf dieper moeten worden uitgegraven. Op de sleuf-

bodem wordt dan een fundering aangebracht die het 

rioleringsstelsel stabiliteit en draagvermogen geeft. 

Bovenop de fundering óf bovenop de voldoende 

draagkrachtige sleufbodem komt een laag zand 

waarin de buizen komen te liggen. Deze zandlaag 

moet uit zuivere grond of zuiver zand bestaan. Het 

typebestek en het bijzonder bestek bepalen de dikte 

van de fundering en zandlaag en het te gebruiken 

materiaal.  Let erop dat u de bedding maakt volgens 

het voorgeschreven lengteprofi el. Een goed uitge-

voerde bedding voorkomt zettingen waardoor het 

rioleringsstelsel langer meegaat!
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VOORBEREIDING VOOR HET 
INEENSCHUIVEN VAN DE BUIZEN 

 
de mof en de spie moeten proper zijn;

 
de niet voorgemonteerde glijringen moeten op 

de spie geplaatst worden;

•   De glijring dient eerst volledig ontspannen te 

worden vooraleer men ze plaatst.

•   Enkel de door de fabrikant geleverde glijringen 

mogen gebruikt worden omdat zo enkel de water-

dichtheid kan gegarandeerd worden. Rolringen 

zijn niet toegelaten bij openbare werken!

 
glijmiddel aanbrengen;

•  Gebruik glijmiddel dat wordt meegeleverd of 

aangeraden door de fabrikant;

•  Het glijmiddel moet aangebracht worden op het 

uiteinde van de buis waar er geen rubberen ring zit;

•   Zorg ervoor dat de ring schoon blijft;

•   Breng het glijmiddel aan over de volledige om-

trek van de buis;

•   Het glijmiddel wordt het best aangebracht met 

steeds dezelfde handschoen, die uitsluitend hier-

voor gebruikt wordt.

PLAATSEN VAN DE BUIZEN

CONTROLEER DE BUIZEN 
NOGMAALS TERWIJL U ZE NAAR 
DE SLEUF BRENGT

 

Barsten? Gebreken aan mof- of spie-eind? Beschadi-

gingen aan de rubberen ring? Als u toch nog buizen 

aantreft met één van deze gebreken, markeer deze 

dan en leg ze apart. Zodoende komen ze niet alsnog 

in uw stelsel terecht.

Het is het gemakkelijkst om op het diepste punt te star-

ten. De diepste put wordt als eerste geplaatst. Vanuit 

elke put vertrekt u met de spie van de buis (of met een 

spiestuk). Bij een buis heet het dunne gedeelte de spie 

en het dikke gedeelte de mof. De spie van de buis schuift 

u met glijmiddel in de mof van de vorige buis (of in de 

mofsparing van de put). Omdat het mofgedeelte dikker 

is dan de spie, dient u onder de mof de grond wat los te 

maken of uit te graven, zodat de buis perfect horizon-

taal kan liggen zónder spanning in het lijf van de buis.

Bij een geïntegreerde mofring smeert u glijmiddel 

op de spie. Bij een glijring op de spie smeert u glij-

middel op de randzijde van de mof. Om differentiële 

zettingen te vermijden bij een ongewapend stelsel 

gebruikt men best een spiebuis vanuit de put. Zo 

voorkomt u breuk in de eerste buis.

Het is het 
gemakkelijkst om 
op het diepste punt 
te starten.

Gebruik glijmiddel 
dat wordt 
meegeleverd of 
aangeraden door 
de fabrikant 
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De buis dient zover 
mogelijk ingedrukt te 
worden zonder daarbij 
overdreven kracht te 
gebruiken.

Let op:

 
dat er tijdens het ineenschuiven geen aan-

vulmateriaal in de voegverbinding raakt;
 

dat de buizen midden in de bedding liggen;
 

dat de buizen in een rechte lijn t.o.v. elkaar 

liggen;
 

dat er geen hoekverdraaiing is;

Soms is een hoekverdraaiing nodig. Dan voert u die 

best uit, eens de buizen in elkaar steken. Bij de verdraai-

ing moeten bepaalde waarden worden gerespecteerd. 

Deze waarden worden gedeclareerd per fabrikant.

DE BUIS PLAATSEN

Het is zover: de buis kan nu voorzichtig in de sleuf 

worden gelegd!

Doe dit zo:

 
Leg de buis op de bedding in de aslijn van  

de leiding.
 

Geef de buis de juiste positie (de voor-

  geschreven helling en richting) door 

  gebruik te maken van een buizenlaser. 

Als dit allemaal achter de rug is, mogen de buizen in 

elkaar geplaatst worden. U plaatst het spie-eind van 

de nieuwe buis op de mof van de vorige buis. Het uit-

einde van de buis wordt een beetje in de steekopening 

gebracht. Bij grote diameters verloopt het centreren 

vlotter door het plaatsen van een tijdelijke houten wig 

in de mofopening. De buizen kunnen daarna in elkaar 

getrokken of geschoven worden.
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METHODES VOOR INEENSCHUIVEN

Buizen kunnen met verschillende 
methodes in elkaar geschoven worden. 
Toegelaten methodes:

MET KETTINGEN EN STROPPEN
De buis wordt aan de ketting of strop in de sleuf neer-

gelaten en zodra de spie in de mof wordt geplaatst, 

moet de kraan de buis in de vorige buis trekken. Dit 

gebeurt door met de arm van de kraan de ketting of de 

strop dicht boven de buis te brengen en dan te trekken.

MET TREKWERKTUIGEN (TIRE-FORT)
Deze methode is het meest geschikt voor grotere 

buizen waarbij gebruik wordt gemaakt van 1 of meer 

spanlieren of een klemsysteem om de buizen in elkaar 

te trekken. Het grote voordeel van dit systeem is dat 

de kracht in de as van de leiding wordt uitgeoefend 

en er geen ongecontroleerde bewegingen optreden.

TOEGELATEN OPENING 
TUSSEN DE BUIZEN

Wat houdt een correcte plaatsing in?
  

Buizen zo recht mogelijk in elkaar geplaatst.
  

De buis zo ver mogelijk indrukken zonder over-

dreven kracht. Noot: het is normaal dat de buis 

een beetje terugkeert o.m.v. de elasticiteit van de 

 rubberring.

Welke voegopening is toegelaten?
   

Elke fabrikant zal zijn toelaatbare voegopening 

 declareren.
   

BENOR-buizen, met uitzondering van de infi ltra-

tiebuizen, moeten verplicht waterdicht zijn bij de 

gedeclareerde waarden van de voegopening.

Welke hoekverdraaiing is toegestaan?
Volgens de norm moet elke fabrikant regelmatig de 

waterdichtheid van de buizen testen onder een zekere 

hoekverdraaiing. Een hoekverdraaiing die binnen de 

toleranties valt, is toegestaan.

1

2
MET DE BAK VAN DE KRAAN
Deze methode kan door ongecontroleerde bewegin-

gen en krachten schade toebrengen aan de beton-

buis. Het aandrukken gebeurt steeds via de dwarse 

(mof)zijde van de buis. 

Let op: 

Er moet altijd een bescherming geplaatst 

worden tussen de buis en de bak van de kraan!

 

MET DE HAND
Enkel de kleine diameters kan men manueel in elkaar 

schuiven zonder de kraan. Deze methode kan men op 

2 manieren uitvoeren:

  
met een hefboom

Tussen de buis en een in de grond gestoken hefboom 

wordt een drukkracht uitgeoefend. 

Advies: 

Plaats een stuk hout tussen de hefboom 

en de buis om schade te vermijden.

  
met een inschuifapparaat

Bij deze methode wordt er een hefboom geplaatst 

achter de kraag van de voorgaande buis en op het 

einde van de in te brengen buis wordt een ring ge-

plaatst. Via een ketting wordt de uitgeoefende kracht 

op de hefboom overgebracht op de ring.

3

4

Om zeker te zijn van 
de waterdichtheid van 
de verbinding tussen 
de buizen, dienen ze 
correct geplaatst te zijn

Om zeker te zijn van 
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NOG ENKELE TIPS

Let op dat bij het 
verwijderen van de 
beschoeiing de buizen 
op hun plaats blijven 
liggen.

AANVULLEN VAN DE SLEUF

Controleer of de buis helemaal juist gelegd is (dicht-

heid, hoogte, helling, richting, aansluitingen). Dan 

mag de sleuf aangevuld en verdicht worden.

De verdichting, omhulling en aanvulling van de buis 

gebeurt best in laagdikten van maximaal 30cm en 

gelijkmatig over de hele sleufbreedte.

OMHULLING - AANVULLING

   Het materiaal voor de aanvulling wordt bepaald 

door het Bijzonder Bestek. 

   Het aanvulmateriaal mag niet van te grote hoogte 

in de sleuf of op de buis worden gestort. 

   Vermijd aanvullingen bij vriesweer of hevige 

regenbuien.

VERDICHTING

   Zorg vooral voor een goede verdichting van de 

grond aan de onderste helft en de zijkant van 

de buis.

   Lichte verdichtingapparatuur is het meest 

 geschikt om schade aan de buis en/of verplaat-

sing van de buis te vermijden.

   Een goede verdichting vlak naast de buis gebeurt 

het best met een trilplaat (met aangepaste 

 frequentie). 

   Vermijd diepverdichters!

ENKELE TIPS

   Wanneer er gebruik wordt gemaakt van beschoei-

ingen, let op dat bij het verwijderen van de be-

schoeiing de buizen op hun plaats blijven liggen.

 
  Zorg er bij elke onderbreking of bij het einde van de 

werkdag voor dat de uiteinden van de buis worden 

afgedicht zodat niets of iemand in het stelsel kan 

terecht komen.

WAT KAN NIET?

  
Buizen opnemen met te korte touwen of kettingen 

(te grote krachten).
  

Tillen en transporteren van buizen in de kraanbak 

of de laadschop.
  

Buizen juist positioneren door erop te drukken, te 

duwen of te kloppen met de kraan- of laadbak.

Een goede verdichting 
vlak naast de buis 
gebeurt het best met 
een trilplaat 
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U vindt ook meer informatie  in “Handleiding voor het leggen van riolen en collectoren” van het OCW  of in de FEBELCO 
brochure “15 Goede redenen om te kiezen voor rioleringssystemen in prefab beton”.



Meer informatie: www.febelco.org

B.P.M.N. S.A.  BETON DE CLERCQ N.V.  MARTENS BETON N.V. STRADUS AQUA N.V. 
www.betondc.com  www.declercq-beton.be www.martensgroep.eu www.stradus.be

Av. Rousseau 40 Steenkaai 111 Berkebossenlaan 10 Transportlaan 1

6001 Marcinelle 8000 Brugge 2400 Mol 3600 Genk

T: 071 44 02 25 T: 050 31 73 61 T: 014 81 12 51 T: 089 30 33 57

F: 071 44 02 50 F: 050 31 73 65 F: 014 81 40 96 F: 089 30 34 55

BLEIJKO N.V. LITHOBETON N.V. PROBEMAL S.A. TUBOBEL N.V.
www.bleijko.com  www.lithobeton.be www.probemal.be www.tubobel.be

Mandellaan 371 Kanaalstraat 18 Route de Luxembourg 16 Albertkade 4, Ravenshout

8800 Roeselare 8470 Gistel-Snaaskerke 4960 Malmedy 4450, 3980 Tessenderlo

T: 051 22 83 21 T: 059 27 60 60 T: 080 79 12 20 T: 013 67 07 10

F: 051 22 34 91 F: 059 27 65 03 F: 080 79 12 29 F: 013 67 07 11

BOVIN N.V. MABEGRA S.A. SOCEA N.V. ALKERN VOR BETON N.V.
www.bovin-beton.be  www.mabegra.be www.socea.be www.vor-beton.be 

Schoolstraat 6 Rue de la Jonction 20 Vaartstraat 126 Ieperseweg 112 

3470 Kortenaken 6990 Hotton 2520 Ranst – Oelegem 8800 Roeselare

T: 011 58 71 51 T: 084 46 61 63 T: 03 475 00 08 T: 051 23 24 20

F: 011 58 97 41 F: 084 46 75 87 F: 03 485 78 77 F: 051 22 85 76

FEBELCO p/a FEBE / Vorstlaan 68 / 1170 Watermaal-Bosvoorde / T: 02 735 80 15 / F: 02 734 77 95 / mail@febe.be / www.febelco.org
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FEBELCO groepeert binnen FEBE de fabrikanten van betonsystemen en toebehoren. Het gaat om alle betonnen producten die men nodig 
heeft voor de opvang, transport, behandeling, buffering en infi ltratie van het water. De doelstellingen van FEBELCO zijn de promotie van 
hun betonproducten en het belang van kwaliteitsnormen en certifi catie, het bevorderen van de verdere technische ontwikkeling binnen hun 
productensector. Al deze doelstellingen zijn gekaderd binnen de noodzakelijke evolutie van de Europese en Belgische waterhuishouding en 
rioleringssector.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten. De Belgische betonindustrie 
produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten 
zoals metselblokken en straatstenen tot de grote structuurelementen als brugliggers.

FEBELCEM de Federatie van de Belgische Cementnijverheid, telt drie leden van internationale betekenis: CBR, CCB en Holcim, die 
samen in België een uitgebreid gamma cement commercialiseren. Samen produceren zij jaarlijks ca. 6.000.000 ton grijs cement.  

Een woord van dank aan alle leden die hebben meegewerkt aan deze brochure.
Deze publicatie is uitsluitend bedoeld als informatie voor de gebruiker.
FEBE streeft naar zorgvuldigheid bij het opstellen van de informatie in deze publicatie. FEBE kan niet garanderen dat deze informa-
tie volledig en actueel is. De uitgever kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik ervan. Houd voor de correcte 
toepassing van een product altijd rekening met het wettelijk kader, de productnormen, de voorschriften van de fabrikant, de lokale 
situatie en de gedetailleerde plannen van de ontwerper. D/2011/9748/01 


