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Dag van de Betontechnologie
Duurzame kennisdag voor aannemers, constructeurs en technologen
i.s.m. Betoniek Platf orm, BFBN, Cement&BetonCentrum, Stutech en VOBN

Betontechnologie maakt de ideeën van de constructeur mogelijk en het leven van de aannemer een stuk comfortabeler. Wil de con-
structeur een hogere aanvangssterkte of juist een hoge eindsterkte? Moet de constructi e waterdicht zijn of is een lange levensduur 
vereist? Maar hoe zit het dan met de scheurvorming? Welke prestati e-eisen worden er gesteld aan het beton? Hoe zit het met de 
verwerkbaarheid, wat is de relati e met de bekisti ng (het uiterlijk), kan de betonspecie just-in-ti me worden geleverd en hoeveel kost 
dit allemaal? Allemaal vragen waarop betontechnologie een antwoord kan geven.

Thema: Duurzaamheid
Vrijwel alle ontwikkelingen in de betontechnologie staan momenteel in het teken van de duurzaamheid. Of het nu gaat om alternati eve 
cementsoorten of toeslagmaterialen, ook ontwerpaspecten en uitvoeringsmethoden hebben hun invloed op de carbon footprint.
De kennisdag, die onder leiding staat van ir. Hans Kooijman (hoofdredacteur Betoniek Platf orm), wordt plenair geopend door prof.
dr.ir. Klaas van Breugel (TU Delft ) en prof.dr.ing. Dave Blank (UTwente). In drie parallelsessies wordt vervolgens aandacht besteed aan 
respecti evelijk Duurzaam ontwerpen, Duurzaam schoon beton en Alternati eve materialen. In de vierde parallelsessie wordt de toe-
gevoegde waarde van betontechnologie bij ontwerp en uitvoering van de Verlengde Waalbrug en de Lentloper uitvoerig toegelicht. 
In de afsluitende plenaire sessie ten slott e staan ir. Maurice Hermens (RHDHV) en prof.dr. Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht) op 
het podium.

Excursies
In de ochtend kunt u deelnemen aan een aantal begeleide excursies. Zo 
kunt u een bezoek brengen aan het Rivierpark Nijmegen (genomineerd 
voor de Bouwprijs 2017), inclusief de Verlengde Waalbrug en de Lent-
loper. Ook de winlocati e voor zand en grind in Bemmel heeft  dan haar 
poorten geopend. Om aan een van beide excursies deel te nemen, bent 
u welkom vanaf 09.00 uur op het hoofdkantoor van K3Delta in Nijmegen. 
Van daaruit vertrekken doorlopend busjes voor rondleidingen naar beide 
locati es. U keert aan het eind van de rondleidingen weer terug naar de 
vertrekplaats, vanwaar u met eigen vervoer naar Fort Lent kunt rijden.



Programma  

09.00 – 11.00 uur  Ontvangst bij K3Delta, Rondweg 29-33, 6515 AS Nijmegen
 Bezoek aan Waalbruggen en zand-/grindwinlocati e Bemmel

12.00 – 13.30 uur  Ontvangst in Fort Lent, Bemmelsedijk 4, 6663 KZ Lent
 Registrati e deelnemers, lunchbuff et
13.30 – 14.00 uur  prof.dr.ir. Klaas van Breugel (TU Delft )
 Dream Code 3.0 + Aging of Infrastructure
14.00 – 14.30 uur  prof.dr.ing. Dave Blank (UTwente)
 Wat kan nanotechnologie voor de bouw en voor beton betekenen?

14.30 – 15.30 uur  Parallelsessie 1  Parallelsessie 2
 Duurzaam schoon beton Waalbruggen
 ir. Edwin Vermeulen (C&BC) ir. Gertjan Coenen en ing. Edwin van Groeningen (Dura Vermeer) 
 Biologische aangroei Ontwerp en uitvoering
 Paul Heinink (Cugla) Richard Giesen (Cementbouw)
 Hydrofobeermiddelen Betontechnologie

15.30 – 16.00 uur  Pauze

16.00 – 17.00 uur  Parallelsessie 3  Parallelsessie 4
 Duurzaam ontwerpen  Alternati eve materialen
 dr.ir. Ton van Beek (TU Delft )  ing. Peter de Vries (ENCI)
 Autogene krimp  Geopolymeren
 ir. Joost Gulikers (Rijkswaterstaat)  dr.ir. Gert van der Wegen (SGS Intron)
 Exposure resistance classes  AEC-granulaten

17.00 – 17.30 uur  ir. Maurice Hermens (RoyalHaskoningDHV)
 Duurzaam construeren; welke opti es heeft  een constructeur?
17.30 – 18.00 uur  prof.dr. Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht)
 Betontechnologie en duurzaamheid in 2050
18.00 – 20.00 uur  Borrel + buff etdinerMeer informati e en aanmelding: 
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Hét kennisnetwerk voor
de betonbouw

Aanmelden

Kosten voor deelname bedragen:
€ 150 voor leden van Betonvereniging, BFBN, Cement&BetonCentrum, Stutech en VOBN;
€ 195 voor niet-leden.

Excursie
Op het online inschrijff ormulier kunt u opgeven of u ook aan de excursie wilt deelnemen.

Deelname levert 2 KE/PE-punten op voor het Constructeursregister.

 
 Meer informati e: www.betonvereniging.nl


