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“The secret to change is 

to focus all of your energy 

not on fighting the old

but on building the new”

Socrates
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De meest recente voorspellingen over de evolutie van de bouwsector 

zijn positief. In de eerste maanden van 2018 denken de meeste bouw-

bedrijven een verdere groei te kunnen realiseren. Vooral de niet-residen-

tiële bouw (kantoren, bedrijfshallen,...), maar in mindere mate ook de  

woning- en appartementsbouw, ziet de toekomst rooskleurig tegemoet.  

De trend wordt bevestigd door het aantal afgeleverde vergunningen, dat 

in stijgende lijn is. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, zou het 

orderboekje van wegenbouwers en aannemers in infrastructuurwerken 

normaliter goed gevuld moeten zijn.

Intussen worden er meer maatregelen genomen om oneerlijke concur-

rentie tegen te gaan, wat de rendabiliteit van onze bouwbedrijven zou 

moeten verhogen. De enige bedreiging is er op vlak van de arbeidsmarkt. 

Het blijkt nu al zo moeilijk om geknipte medewerkers te vinden, wat er 

niet op zal verbeteren als de sector verder aantrekt en dus meer collega’s 

ook op zoek gaan naar extra mankracht.

Een luxeprobleem dus, waarover we niet gaan klagen, maar als creatie-

ve, hardwerkende ondernemers een oplossing voor zullen zoeken. Dat 

doen we ook bij Builders Facts. We kijken vol verwachting uit naar een 

druk, maar boeiend jaar. De uitdagingen die ons tegemoet komen, zullen 

we met beide handen grijpen. Nog meer boeiende reportages, nuttige 

informatie en nieuws van uw collega’s op de werf. Dat zijn onze goede 

voornemens om dit nieuwe jaar te starten! We wensen al onze lezers 

alvast een fantastisch 2018 toe! 

 

Diana & Heidi

THOR 72
PROEFPROJECT 
E313 HASSELT-OOST 82
RIETKOLK LOMMEL 90

BOUWCAMPUS 62



Builders Facts -  7 6  - Builders Facts

Waarom kiezen voor de bouwsector? 

Sander, 
je stuurt mensen aan die vaak 
een pak meer ervaring hebben. Hoe doe je dat? 
Sander: ‘Mensen hebben een verkeerd beeld van de rol van een werfleider. 
Ik zeg vakmensen niet hoe ze hun job moeten doen, dat weten zij beter dan ik. Ik sta ook niet bo-
ven hen. Ik probeer gewoon een goede planning op te maken en problemen op te lossen. Als jonge gast moet je bereid 
zijn om te leren van collega’s met meer ervaring, en om dingen van verschillende kanten te bekijken. Open communicatie is de sleutel. Het 
is belangrijk om steeds te beargumenteren waarom je iets op een bepaalde manier wilt doen. Wanneer ik een utopie in mijn hoofd heb, zullen de arbeiders 
me daarop wijzen. Omgekeerd gebeurt dat ook.’  

Hoe ziet een doorsnee werkdag er voor jullie uit? 
Martijn: ‘We vertrekken ’s morgens altijd van op het hoofdkantoor. Ik word gebrieft door de projectleiders en weet meestal op voorhand aan welke lopende 
projecten ik die dag moet werken. Maar toch krijg ik vaak onverwachte telefoontjes over dringende opmetingen of het oplossen van een probleem met 
de GPS-sturing van de graafmachines. Die techniek staat momenteel nog in haar kinderschoenen dus moet er voortdurend worden bijgestuurd. Sommige 
problemen kan ik per telefoon oplossen, in andere gevallen moet ik ter plaatse gaan. Mijn dagen zijn allesbehalve voorspelbaar en vliegen dan ook om.’ 
Sander: ‘Het enige wat vast staat aan mijn dag is dat hij hier om 7 uur op de koer start. De rest hoop je te weten, maar in de praktijk loopt het zelden zoals 

‘Buurtbewoners stellen vaak vragen. 
Soms krijgen we zelfs vlaai!’ (Martijn) 

 ‘Als je een weg aanlegt, help je honderden mensen 
per dag. Bouw je een huis, dan help je enkel de 

bewoners.’ (Sander) 

‘Een werfleider zonder 
stress bestaat niet’  
Ze zijn nauwelijks 24. Toch hebben werfleider Sander Willems en landmeter Martijn Boutsen er al een hele carrière op zitten. Na enkele omzwer-
vingen vonden ze hun plooi in de wegenbouw bij Carmans in Lummen. En als het aan hen ligt, werken ze daar binnen dertig jaar nog. 

Hoe zijn jullie bij Carmans terechtgekomen? 
Sander: ‘Toen ik afstudeerde, ging ik meteen bij Carmans aan de slag. Vervolgens heb ik een tijdje voor een grotere bouwfirma gewerkt, maar ik kwam al 
snel tot de conclusie dat de persoonlijke aanpak van Carmans me meer lag. Directeur Stefan kent ons bij naam en weet waar we mee bezig zijn. Mijn werk 
geeft heel veel voldoening, al is het soms wel stressen natuurlijk. Een werfleider zonder stress bestaat niet.’ 
Martijn: ‘Ik heb eerst als plaatser in de houtskelet- en staalbouw gewerkt. Na amper 3 jaar kreeg ik een zwaar werkongeval, waarbij ik twee wervels brak. 
Daardoor liet mijn rug het fysiek zware werk niet meer toe. Ik herschoolde me tot technisch tekenaar en werkte 2 jaar als bouwkundig tekenaar. Ik was 
enorm geïnteresseerd om landmeter te worden en volgde een bijkomende opleiding. In mijn vrije tijd ging ik soms al mee met de vader van mijn vriendin, 
die landmeter is. Ondanks het arbeidsongeval ben ik uiteindelijk blij hoe de dingen gelopen zijn. Dit is een fijne job met voldoende uitdagingen, die binnen- 
en buitenwerk combineert.’ 
Sander: ‘Die combinatie van binnen en buiten werken sprak me ook erg aan. Ik zou niet voortdurend buiten willen werken, maar sluit me alsjeblieft niet 
elke dag 8 uur in een bureau op. Natuurlijk is het soms zwaar om in weer en wind buiten te staan, maar dat hoort er nu eenmaal bij. De arbeiders moeten 
ook door weer en wind naar buiten.’ 
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verwacht. Dat iedereen hier ’s ochtends samenkomt, ervaar ik als een enorm voordeel. Je merkt 
snel of er iets speelt en het vergemakkelijkt de communicatie. Ik werk altijd op verschillende werven 
tegelijkertijd en probeer die in de voormiddag allemaal te bezoeken, maar vaak loopt het op de eerste 
werf al uit door onvoorziene omstandigheden. Eens alle brandjes geblust zijn en iedereen verder kan, 
probeer ik de volgende dag te plannen. Bijna elke avond eindigt op kantoor om het nodige papierwerk 
in orde te brengen.’ 

Kunnen jullie steeds bij collega’s terecht met vragen? 
Sander: ‘Absoluut. Zowel aan de collega’s op de werf als op de bureau kunnen we alles vragen. Je 
wordt hier nooit aan je lot overgelaten. Het voordeel van een klein bedrijf is dat er een heel open 
communicatie is. Niemand is te beroerd om in te springen indien nodig. Zo hebben Martijn en ik 
vorige week nog samen drie dagen piketten uitgeklopt omdat het werk af moest. Er heerst hier een 
wij-mentaliteit. Er zijn ook vaak feestjes en traktaties voor verjaardagen.’ 
Martijn: ‘Ik leer minstens even veel van de arbeiders als zij van mij. Je maakt echt deel uit van een 
team en gaat samen voor een goed resultaat.’ 

Wat spreekt jullie zo aan in wegenbouw? 
Sander: ‘Toen ik aan mijn professionele bachelor in de bouw begon aan de PXL, had ik zelfs nog nooit 
over wegenbouw nagedacht. Het boeide me echter meteen. Een weg leg je aan voor tientallen jaren 
en al die tijd maken er dagelijks honderden of duizenden mensen gebruik van. Als je een huis bouwt, 
maak je enkel de bewoners ervan gelukkig. Bovendien heb ik graag dat het vooruit gaat. In de wegen-
bouw zie je het werk dag na dag vorderen.’ 
Martijn: ‘Het menselijk contact spreekt me ook enorm aan. Bewoners komen me vaak vragen stel-
len. Wat ik aan het opmeten ben, of we ons wel aan het plan houden, noem maar op. Ik moet vaak 
tientallen keren dezelfde vraag beantwoorden en mensen geruststellen. Vooral na afloop van de wer-
ken, wanneer mensen zien dat alles proper wordt achtergelaten, zijn er veel positieve reacties. Soms 
krijgen we zelfs vlaai van buurtbewoners.’ 
Sander: ‘Je werkt vaak voor mensen hun deur. Dat zorgt altijd wel voor lawaai en overlast en dat vindt 
uiteraard niemand leuk. Er is ook veel belangstelling voor wat we doen. Je ziet niet elke dag giganti-
sche machines betonnen buizen in een vier meter diep gat plaatsen.’  

Dat klinkt alsof jullie echt je roeping hebben gevonden. 
Martijn: ‘Absoluut. Ik hoop dat ik deze job bij Carmans kan blijven uitoefenen. Landmeters zullen no-
dig blijven en de machinesturing zal enkel nog maar belangrijker en geavanceerder worden.’ 
Sander: ‘Ik zie mezelf hier ook op lange termijn blijven, misschien ooit als projectleider, afhankelijk van 
hoe het bedrijf groeit. Ik sta niet stil en leer hier elke dag nog bij.’ 

…

® tekst: Leen Raats - foto’s: Frank Gielen

 … 

REDACTIE 

1: Martijn Boutsen, Stefan Carmans en 
Sander Willems,  
…

‘Dit is een fijne job vol uitdagingen, 
die binnen- en buitenwerk combineert.’ 
(Martijn) U W  P A R T N E R  I N  B E K I S T I N G
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01
Jumpsquare

Zaakvoerder springt gat in de lucht: 
bouw Jumpsquare ging bijzonder vlot
Een concertzaal, basketbaltempel of tentoonstellingsruimte waren enkele opties om een invulling te geven aan De Studio, een vierkante mul-
tifunctionele ruimte van 3000 m2 vlak naast de Ethias Arena. Het werd iets totaal anders... Met Jumpsquare opende eind oktober het grootste 
trampolinepark van de Benelux. Meteen een extra attractie voor een nieuwe doelgroep op de vrijetijdssite van de Grenslandhallen.

Interieur ontwerp :  filipdeslee.com



5.
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1. 2.

“We hebben heel lang gezocht naar een ideale locatie voor ons trampolinepark”, vertelt Christophe  
Tassenon, die samen met Caroline Mertens de initiatiefnemer en zaakvoerder van het project is. “Er 
waren enkele belangrijke voorwaarden, zoals de juiste oppervlakte, voldoende parking, een vergunning 
voor recreatie, vlotte bereikbaarheid, voldoende vrije hoogte en de mogelijkheid om er een taverne aan 
te koppelen. Het was uiteindelijk via Unizo Limburg dat we in contact zijn gekomen met Tom Vandeput 
van de Grenslandhallen en Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis. Daarna ging het snel. Enkele weken na 
het eerste gesprek waren de handtekeningen al gezet en konden we van start met het uittekenen van 
ons droomproject.”

Akoestiek

De zaakvoerders hadden op voorhand een heel goed beeld van hoe Jumpsquare Hasselt er zou moeten 
uitzien. “We zijn inderdaad op diverse locaties gaan kijken om ideeën op te doen”, aldus Christophe  
Tassenon. “Daar hebben we zowel de positieve aspecten onthouden als de dingen die we anders zouden 
doen. Zo wilden we zeker het ninja-parcours erbij hebben, één van de nieuwigheden in onze sector. Alle 
bevindingen hebben we doorgegeven aan de ontwerpers van de materialenleverancier, die vervolgens 
het hele park hebben uitgetekend. De uitwerking van het gebouw zelf, zoals de inkom en de taverne, is 
gebeurd door ABV+ Architecten uit Antwerpen, een bureau waar het Sportpaleis goede ervaringen mee 
had. En ook bij ons hebben ze fijn werk afgeleverd.” Een moeilijkheid was het gebrek aan balken om licht 
en geluid op te hangen. “Een goede akoestiek en de juiste sfeerverlichting was voor ons heel belangrijk. 
Om dit via andere bevestigingspunten te kunnen uitvoeren hebben we diverse offertes opgevraagd, met 
erg uiteenlopende resultaten. Het is dankzij een kennis van het Sportpaleis dat we uiteindelijk de juiste 
oplossing aan een schappelijke prijs hebben gevonden.”

Brandveiligheid

De uitvoering van alle werken was een klus voor de Brusselse aannemer Artadom. “Zij hebben echt alles 
gedaan, van elektriciteit, bekabeling en sanitair tot de vloer- en schilderwerken. Het voordeel daarvan is 
dat je één aanspreekpunt hebt en de deadlines iets strakker in de hand hebt. Het was best wel pittig om 
alles klaar te hebben voor de officiële opening, maar het is goed gelukt.”

Er waren weinig tegenvallers in het bouwproces. “Nadat de stroom een paar keer was uitgevallen,  
hebben we de installatie wat verzwaard”, zegt de zaakvoerder. “En de extra trap was niet in het  
originele plan voorzien. Voor de brandveiligheid was een bijkomende verbinding vereist tussen de taverne 
en de trampolines. Een goede zaak, want die trap wordt veel gebruikt. We hebben trouwens nog wat 

1: De initiatiefnemers zochten bewust naar een locatie waar ze ook 
een taverne konden uitbaten. 
…
2: Er werd heel veel aandacht besteed aan de brandveiligheid, met 
onder meer een extra trap tussen de taverne en de trampolinehal.
…

3: Jumpsquare trekt vooral 10- tot 25-jarigen aan. 
…
4: Een goede akoestiek en de juiste sfeerverlichting waren 
belangrijke aandachtspunten. 
…

4.4.3.

 De basketringen zorgen voor een 
competitief element in de opstelling.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
  Jumpsquare; Hasselt
…

Architect: 
 Abv+ Architecten; Antwerpen
Hoofdaannemer: 
 Artadom; Court-Saint-Etienne
Aannemer trampoline park: 
 Sidijk; Heerenveen NL
Keukenmateriaal: 
Mertens Faema; Hasselt
Verlichting: 
 JM Productions; Meeuwen-Gruitrode
Geluid: 
 BG Sound; Neerpelt
Vloeren:  
 Ivc Floors; Avelgem
Meubilair: 
 Projecttotaal Okido; Heerenveen NL
Togen: 
 Camber; Hasselt

Het ninja-parcours was een 
nieuwigheid waarmee Jumpsquare
in Hasselt graag wou uitpakken.
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De enorme vrije hoogte was 
een belangrijk argument om te kiezen 
voor de site van de Grenslandhallen.

extra geïnvesteerd in brandveiligheid 
door te kiezen voor deuren die een uur 
lang brandwerend zijn. Dit terwijl een 
half uur volgens de voorschriften had 
volstaan.” Het budget van 1,1 miljoen 
euro werd lichtjes overschreden. “We 
zijn gestrand op 1,2 miljoen, dus ook op 
dat vlak is alles naar wens verlopen.”

Extra vestigingen

Jumpsquare Hasselt is tevreden met de 
bezoekersaantallen in de opstartfase. 
“Het was de eerste weken natuurlijk 
wat zoeken en in de examenperiode 
voor Kerstmis was het redelijk rustig, 
maar in de vakantie zijn we op volle 
toeren gaan draaien”, vertelt Christop-
he Tassenon. “Het is duidelijk dat ons 
voornaamste doelpubliek (jongeren  
tussen 10 en 25 jaar) nu ook een attrac-
tie heeft op de Grenslandhallen-site.  
We situeren ons daarmee tussen de 
bezoekers van Plopsa Hasselt en de  
Versuz, en dus vindt nu iedereen zijn ga-
ding op deze locatie.”

De geslaagde opstart stemt de zaakvoer-
der hoopvol voor de toekomst. “Deze 
ervaringen kunnen we meenemen om 
in de volgende jaren nieuwe vestigingen 
op te starten volgens hetzelfde concept. 
Maar dat is toekomstmuziek. Eerst gaan 
we zorgen dat Jumpsquare Hasselt één 
van de drijvende krachten wordt op de 
bruisende site van de Grenslandhallen.”

…

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers

… 
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panelgesprek

Beheer van 800.000 
appartementen in Vlaanderen 
wordt een knelpunt 
“In Vlaanderen staan zo’n 120.000 appartementsgebouwen – met een 800.000 wooneenheden – en het beheer daarvan wordt een probleem”, 
zegt projectleider Werner Couck van VASTGOED-TV. In samenwerking met BUILDERS FACTS werd een rondetafel georganiseerd met diverse 
experts om na te gaan hoe dat precies zit.

Heibel in het appartementsgebouw
Astrid Clabots, auteur van het boek “Heibel in het appartementsgebouw” zegt: “Een eerste knelpunt in appartementen en mede-eigendom is uiteraard het 
feit dat buren zeer dicht op mekaar zitten en dat niemand nog doet wat hij of zij wil. Er zijn basisakten, huisreglementen en externe beheerders die de indi-
viduele vrijheid beknotten en daar komt inderdaad vaak heibel van. Bovendien spelen verschillende – al dan niet financiële – belangen van mede-eigenaars 
mee, ingevolge de vaak verscheiden samenstelling van de Vereniging van Mede-Eigenaars”.

Chris De Bock van FIDIMCO kan daar als syndicus van meespreken. “De positie van de syndicus is steeds complexer. Die moet voldoen aan tal van regels 
en voorschriften inzake boekhouding, financieel, juridisch en administratief beheer. Om niet te spreken van de vele technische voorschriften inzake veiligheid 
en energie die moeten worden nageleefd en een stevige parate kennis vereisen.”

2020
Tegen 2020 moeten appartementen in orde zijn met de 
voorschriften voor bijvoorbeeld dakisolatie, ramen, HVAC en het is zo dat gebouwen die 
niet voldoen aan die normen, daarvoor strafpunten kunnen krijgen en dat appartementen mogelijk zelfs niet meer verhuurd 
kunnen worden.

Joris Breugelmans van keuringsorganisme BTV zegt: “Dat maakt dat de syndicus vaak de pineut zal worden. Die zal de eigenaars moeten wijzen op voor-
schriften, kosten en gevolgen en die zal zich daar zeker niet populair mee maken. Terwijl de syndicus ook zijn verantwoordelijkheid heeft. Dat wordt een 
moeilijke situatie.”

Maatschappelijke fenomenen
Projectontwikkelaar DCA was op de afspraak met Mies Willemsen die getuigt: “Wij zien de markt van appartementen en mede-eigendom zeker nog 
groeien. Zowel voor jongeren als voor senioren. En we proberen zelfs in onze projecten werk te maken van een goede mix van alle leeftijden en profielen.”

“The microwave generation” zegt Yves Teunissen van KOOKHUIS met een knipoog. Want er zijn inderdaad serviceflats op komst voor jongeren die geen 
zin hebben om zelf te koken en te zorgen. “Van de evolutie van de keuken in de woning bijvoorbeeld, hebben we het einde nog niet gezien”, zegt Yves.
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Dat de gemiddelde oppervlakte van apparte-
menten spectaculair daalt is eveneens een feit. In 1990 was een 
appartement gemiddeld 120m2 groot, in 2016 was dat nog 66m2. Toch zijn de 
prijzen zeker niet gedaald.

“Een 50-plusser die 20 jaar geleden zijn huis verkocht voor een ruim appartement, had nog geld over om te genieten. Vandaag moet 
die zwaar inboeten op woonruimte om het budget nog rond te krijgen”, zegt Werner Couck van VASTGOED-TV.

Technisch Actieplan
Geld is altijd een bron van discussie; zeker ook tussen mede-eigenaars van appartementen. Ann Vandevelde van Groep ARCHO architecten kan zich daar 
iets bij voorstellen. Zij zegt: ”Mensen kiezen voor appartementen om minder onderhoud te hebben dan bij een huis. Maar hier gelden normen en ze moeten 
het bovendien eens worden met de mede-eigenaars. Gevolg daarvan is dat ze vaak met stukjes en beetjes te werk gaan en geen totaalvisie hebben op het 
beheer en onderhoud van hun gebouw.”

Ook bij TECTUM GROUP – specialist in daken – kennen ze het probleem. Joost De Neef weet: “Een dak is typisch zo’n onzichtbaar probleem. Niet kijken, 
dan is er geen probleem: dat denken veel mensen. Terwijl een eenvoudig jaarlijks toezicht en onderhoud veel problemen met insijpelend water kan voor-
komen.”

Verwarmingsspecialist John PENXTEN ziet die versnippering ook. “In appartementsgebouwen moeten wij de technieken ook een plaats kunnen geven; 
architecten moeten daar ook eens aan denken – plaatsing en onderhoud vragen ruimte. Bovendien evolueren technieken en de schouwproblematiek die 
we nu kennen is daar een typisch voorbeeld van.”

Deze technische specialisten in ons panel zijn het roerend eens: energie is een hot item omwille van de kostprijs, de normen en de evolutie van technieken. 
Van goede dakisolatie tot en met een globaal technisch actieplan, in samenwerking met architecten en experts, het is dringend nodig.

Kweste van centen en  communicatie
Het klinkt natuurlijk allemaal mooi, maar in de praktijk is het allemaal een kwestie van centen natuurlijk. Chris De Bock – syndicus bij FIDIMCO ziet een pro-
bleem van mentaliteit. “Vroeger was de baksteen in de maag een cultuur en onze woning was onze grote prioriteit. Vandaag zijn smartphones of citytrips 
belangrijker. En onze mensen krijgen de volle lading als ze de afrekening van de VME presenteren.”

Bart De Turck van liftenspecialist Coopman-Orona denkt het op termijn wel zal meevallen. “We zitten inderdaad in een overgangsfase wat appartement-
seigenaren betreft en het valt op dat ze nog niet of nauwelijks op de hoogte zijn van wat hun verantwoordelijkheid inhoudt. Wij zien dat ook voor wat 
onderhoud en aanpassing van liften betreft.”

“Motiveren, communiceren, informeren om misverstanden te vermijden; dat is een absolute must om de samenleving in mede-eigendom vreedzaam en 
begripvol te laten verlopen. Vandaar het initiatief www.vastgoed-tv.be “, zeggen projectleider Werner Couck en huisjuriste Astrid Clabots in koor.

panelgesprek

John Penxten

Yves Teunissen

Joost De Neef Astrid Clabots Joris Breugelmans

Mies Willemsen Chris De Bock Bart de Turck

An Vandevelde
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panelleden

CONTACTPERSOON   WEB    SECTOR
PENXTEN bvba - John Penxten  www.penxten.be   verwarming
KOOKHUIS - Yves Teunissen  www.kookhuis.be   keukens
GROEP ARCHO - Ann Vandevelde  www.archo.be   architect
DCA BOUWPROMOTOR - Mies Willemsen www.dca.be   bouwpromotor
FIDIMCO - Chris De Bock   www.fidimco.be   syndicus
CLABOTS ADVOCATEN - Astrid Clabots www.clabotsadvocaten.be  juristen
BTV - Joris Breugelmans   www.btvcontrol.be  keuringen
COOPMAN-ORONA - Bart De Turck  www.coopman.orona.be  liften
TECTUM GROUP - Joost De Neef  www.tectumgroup.be  dakwerken
VASTGOED-TV - Werner Couck  www.vastgoed-tv.be  media

® tekst: Werner Couck - foto’s: Frank Gielen

 … 

CENTRALE VERWARMING - SANITAIR
VLOERVERWARMING -  ZONNE ENERGIE

WARMTEPOMP - VENTILATIE

www.penxten.be      info@penxten.be   
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Bouw niet geleidelijk maar plots geconfronteerd 
met langere opzegtermijnen

Sinds 1 januari 2018 gelden dezelfde opzegtermijnen voor alle werknemers, of ze nu arbeider of bediende zijn en ongeacht de 
sector waarin ze werken. Daarmee komt een einde aan de tijdelijke uitzondering die een aantal sectoren hadden gekregen. Een 
van die sectoren is de bouwsector.

De sectoren die al eerder de nieuwe opzegtermijnen moesten respecteren, hadden vanaf januari 2014 een geleidelijke opbouw 
van deze termijnen. Van geleidelijkheid is nu geen sprake. Integendeel. Door de retroactiviteit worden de nieuwe opzegtermijnen 
ingevoerd alsof ze al van 1 januari 2014 gelden. 
 
“Dit betekent dat de opzegtermijnen in de bouwsector van de ene op de andere dag fors langer worden, en dus voor de werkgever 
veel duurder. Nochtans stond in het zomerakkoord dat de regering een oplossing daarvoor zou vinden, maar dat is niet gebeurd. 
De bouwwerkgevers zitten nu met een groot probleem”, zegt Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie.
 
Enkele voorbeelden
Bouwbedrijven die begin 2018 een bouwarbeider ontslaan, moeten plots een veel langere opzegtermijn respecteren.
 
Om een idee te geven van de impact, enkele eenvoudige voorbeelden. Wie een bouwarbeider met een anciënniteit van 4 jaar 
ontslaat, moet een opzegtermijn van 5 weken respecteren. Voor wie diezelfde werknemer in januari ontslaat, verdrievoudigt de op-
zegtermijn tot 15 weken. De werkgever die zijn bouwarbeider met 10 dienstjaren opzegt, moet 8 weken opzegtermijn respecteren. 
Doet hij dat binnen 3 weken, dan bedraagt de opzegtermijn 19 weken. Een enorm verschil dus!
 
Vooral bouwsector getroffen
Het effect van de plots langere opzegtermijnen laat zich duidelijk voelen in de bouwsector. Het aantal ontslagen ligt sinds de zomer, 
ondanks de gunstige bouwconjunctuur, opvallend hoger dan in andere jaren: 12% meer dan in dezelfde periode in 2016, 8% meer 
dan van juni tot en met 11 december 2015 en 10% meer ten opzichte van dezelfde periode van 2014.
 
“Doordat de regering geen oplossing biedt voor de langere opzegtermijnen, dreigt opnieuw massaal banenverlies in de bouw-
sector. Bovendien zullen onze bedrijven niet meer gestimuleerd worden om arbeiders een contract van onbepaalde duur aan te 
bieden. Ons sociaal model komt zo onder enorme druk te staan”, waarschuwt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van 
de Confederatie Bouw.

…

 Meer info: 
 Frederik Bronckaerts, Persattaché, Confederatie Bouw, tel. 0499 34 62 10
…

REDACTIE

Met dank aan 
Werner Couck, VASTGOED-TV 
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D-LIGHTZ opent nieuwe showroom 
‘De mogelijkheden van led-verlichting zijn eindeloos’
Hoewel D-LIGHTZ nog maar vier jaar bestaat, kende het bedrijf met Genkse roots de afgelopen jaren een opmerkelijke groei. Waar de 
producent en verdeler van kwaliteitsvolle led-verlichting zich aanvankelijk op industrie en retail richtte, worden nu ook architecten en 
particulieren aangesproken. Wie de showroom aan de Hasseltweg in Genk binnenstapt, krijgt alvast een goed idee van de talloze moge-
lijkheden die led-verlichting anno 2018 biedt. 

Toen Michaël Braeken, CEO van D-Lightz, tien jaar geleden in de verlichtingssector aan de slag ging, stond de led-technologie nog in haar prille 
kinderschoenen met een zeer beperkt aanbod. Overtuigd van de vele voordelen en het onbenut potentieel van led, richtte Michaël in 2014 zijn 
eigen bedrijf op: D-LIGHTZ.  Het uitgangspunt was een uniek concept dat in één klap het enige nadeel van led-verlichting (de aankoopprijs) weg-
nam. ‘Aanvankelijk richtten we ons enkel op relighting voor industrie en retail, met een leasesysteem waarbij de huurkosten zichzelf onmiddellijk 
terugverdienen door de besparing die onze producten realiseren,’ licht Michaël toe. 

‘Dat systeem biedt een enorm voordeel voor de zaakvoerder, die niet enkel geniet van efficiënte, duurzame verlichting, maar er nog geld aan over-
houdt ook. Zo hebben we de afgelopen jaren de verlichting van honderden showrooms, supermarkten, kantoren en industriële ruimten geoptimali-
seerd, zonder dat daarbij aan lichtkwaliteit wordt ingeboet. En met succes. We hebben klanten over heel Vlaanderen en wisten onze omzet elk jaar 
te verdubbelen. Dat is ook onze ambitie voor 2018 en het ziet er nu al naar uit dat we dat vlot gaan halen.’ 

Nieuwe showroom 
Nu richt D-LIGHTZ voor het eerst ook haar pijlen op de particuliere en projectenmarkt. ‘We verbreden 
onze horizon en richten ons nog meer op architecturale en unieke concepten,’ zegt Michaël. ‘Waar we 
ooit begonnen met een basisgamma van een honderdtal producten met vooral industriële verlichting, 
beschikken we nu over een uitgebreid gamma van zo’n duizend producten. Daarmee bieden we een 
zeer volledig aanbod, met alle mogelijke verlichtingstoepassingen voor industrie, kantoor, winkel en par-
ticuliere woningen. Of je nu op zoek bent naar led-verlichting voor de keuken, badkamer of woonkamer: 
wij hebben alle oplossingen in huis.’  
De nieuwe showroom is sinds december open en kan alvast op de nodige belangstelling rekenen van 
zowel particuliere als professionele klanten. De architecturale producten met diverse mogelijkheden wat 
armaturen en lampen betreft, passen zich moeiteloos aan elk interieur aan. Michaël: ‘We merken dat 
we veel particulieren over de vloer krijgen die op zoek zijn naar informatie. Momenteel beantwoorden 
we zelf alle vragen, maar het is mijn doel om op termijn samen te werken met een binnenhuisarchitect, 
die in de showroom advies op maat geeft. Daarnaast richten we ons ook op architecten. We hebben 
inmiddels een ruime ervaring opgebouwd met het opstellen van lichtplannen. Naast onze showroom, 
kunnen klanten uiteraard nog steeds terecht in de webshop.’  
‘Doordat we zelf de productie in handen hebben, kunnen we heel flexibel op vragen van de klant in-
spelen en weten we perfect hoe onze producten in elkaar zitten. De mogelijkheden op het gebied van 
led-verlichting zijn tegenwoordig eindeloos. We investeerden in een stock om snelle levertermijnen te 
garanderen. Uiteraard voeren we ook strenge kwaliteitscontroles uit.’  

Slimme installaties 
Led-verlichting biedt heel wat voordelen, zeker in combinatie met de persoonlijke aanpak van D-LIGHTZ. 
‘Samen met de klant of architect gaan we op zoek naar verlichting die per ruimte is afgestemd op de 
behoeften,’ licht Michaël toe. ‘Vooral voor professionelen is het daarbij heel belangrijk dat de verlichting 
een juiste en standvastige kleurweergave garandeert, ook op langere termijn. Ook de levensduur van de 
lampen zelf is uiteraard een belangrijke troef van onze producten.’
Daarnaast innoveert D-LIGHTZ ook op het gebied van slimme installaties. Michaël: ‘Verlichting is pas 
functioneel en spaarzaam als je via slimme installaties zorgt dat er bijvoorbeeld geen licht brandt in ruim-
ten waar niemand aanwezig is. Verder zijn er ook heel wat interessante mogelijkheden om de verlichting 
af te stemmen op het bioritme van de bewoners of het personeel of om spotjes bijvoorbeeld automa-
tisch te laten dimmen wanneer er meer natuurlijk licht aanwezig is.’ 

Nog uitbreidingsplannen 
Hoewel Michaël Braeken heel wat dingen persoonlijk opvolgt, benadrukt hij dat D-LIGHTZ geen one 
man show is. ‘Toen ik bij de start in 2014 op mijn eentje vanuit mijn garage werkte, merkte ik al na twee 
maanden dat ik moest uitbreiden. Ondertussen heb ik een straf team van 15 mensen achter me staan, 
die stuk voor stuk aan het succes bijdragen.’ 
En D-LIGHTZ heeft nog volop groeiplannen. ‘We hebben nu een kantoor in Genk en in het Nederlandse 
Heesch en onze showroom aan de Hasseltweg. We gaan het concept van deze showroom kopiëren 
naar andere provincies en ons merk nog meer op de kaart zetten in België en Nederland. We zijn ook 
nog op zoek naar extra personeel.’ 

… 

® tekst: Leen Raats - foto’s: Frank Gielen 

… 

‘Samen met de klant of architect 
gaan we op zoek naar 

verlichting die per ruimte
 is afgestemd op de 

behoeften.’ 

D-LIGHTZ België
Eikelaarstraat 24  3600 Genk
0032 89 56 54 70 
info@d-lightz.com  

D-LIGHTZ Showroom
Hasseltweg 220 
3600 Genk

info@d-lightz.com
www.d-lightz.be
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02
C-Mine Crib 

C-Mine Crib breidt uit 
in voormalige badplaats mijnwerkers 
“De renovatie was rond op amper 3 maanden tijd.” 

In de schaduw van de schachtbokken van de voormalige steenkoolmijn van Winterslag brainstormen creatieve startups over baanbrekende 
ideeën. C-mine Crib is een unieke werkplek en een broeihaard voor talent. Nauwelijks drie jaar na de opening werd de uitbreiding al aangekon-
digd. Ondertussen verdubbelde de capaciteit met een nieuwe vleugel waarvan de originele inrichting perfect aansluit bij de innovatieve bedrij-
ven die hier hun doorstart kennen. 
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1. 2.

Het is met zichtbaar enthousiasme dat manager Jasper Olaerts me rondleidt door de nieuwe vleugel die 
de beschikbare ruimte van de C-Mine Crib met maar liefst 1.600 m² uitbreidt. Wat meteen opvalt, naast 
het unieke uitzicht op de schachtbokken, is het open karakter. Naast bureaus die los in de ruimte staan en 
halfopen vergaderunits, zijn er afgesloten kantoren van verschillende grootte. Doordat deze voorzien zijn 
van glazen wanden en grote ramen, blijven het gevoel van openheid en de natuurlijke lichtinval behouden. 
“De lichtinval was een heel belangrijk punt,” vertelt Jasper. “Daarom hebben we koepels geplaatst en 
het plafond en de draagstructuren wit laten spuiten.”  

Kantoor met glijbaan 

De combinatie van de witte, metalen draagstructuur en muren staat in mooi contrast tot de kleurrijke 
accenten die her en der gelegd werden. Opvallend detail is een glijbaan midden in een kantoorruimte. 
“Daarmee willen we aantonen dat hier hard gewerkt, maar ook gespeeld wordt,” legt Jasper uit. “We 
beschikken ook over een kicker- en een pooltafel en organiseren regelmatig gezamenlijke lunches.  Zo 
creëren we informele netwerkmomenten. We blijven innoveren en manieren zoeken om het hier nog 
gezelliger te maken. Uiteindelijk is het de bedoeling om spontane samenwerkingen zoveel mogelijk in de 
hand te werken om zo de groei van de startende bedrijven te ondersteunen. Dat zie ik als manager als 
mijn voornaamste missie. Er is ook een goede kruisbestuiving met de studenten van de LUCA School of 
Arts, die ook op de C-mine site gevestigd zijn.”

Van vast kantoor tot co-working  

“Er zijn formules op maat van elk bedrijf,” aldus Jasper. “Gemeubelde kantoren, vaste werkplekken in 
een gemeenschappelijke ruimte en co-workingdesks. Onze klanten hebben de klok rond toegang tot 
de Crib. Het gebeurt vaak dat mensen hier ’s nachts nog zitten te werken. Momenteel huisvesten we 
190 personen van 63 verschillende bedrijven, maar er is nog ruimte voor geïnteresseerden, vooral wat 
flexwerkplekken betreft. De bureaus in de open ruimte hebben we zodanig geplaatst dat er toch een 
gevoel van privacy is. En dat werkt goed.” 
Procos en Deusjevoo werkten als één team het concept en de plannen uit. Een perfecte match, zo bleek. 
“Deusjevoo staat bekend om haar kleurrijke stijl, terwijl Procos haar technische expertise inbracht.” 
vertelt Jasper. “Voor de praktische uitwerking deden we een beroep op Convents Group. Die hebben 
ongelooflijk werk geleverd. Op drie maanden tijd was de renovatie rond, ook dankzij de stipte, interne 
opvolging door C-Minemedewerkers Debby en Elke.” 

1: Er werd creatief met de open ruimten gespeeld om deze zoveel 
mogelijk te benutten. 
…
2: Uniek aan de C-mine Crib is de authentieke én filevrije omgeving. 
…

3: Opvallend detail is een glijbaan in een kantoorruimte.“Daarmee 
willen we aantonen dat hier hard gewerkt, maar ook gespeeld 
wordt,” legt manager Jasper Olaerts uit.
…
4: Het Crib-café is het decor voor spontane ontmoetingen en 
netwerkmomenten. 
…

5.3. 4. 5.3. 4.

 In de Crib kan je zowel een vast kantoor 
huren als een sporadische werkplek. 
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Argos pm; Sint-Lievens-Esse
…

Architect: 
 Procos Group; Antwerpen - Hasselt 
 Deusjevoo; Genk
Hoofdaannemer interieur: 
 Convents; Beringen 
HVAC:  
 Stallo-industrie; Laarne
Elektriciteit:  
 Geenard Electro; Lanaken
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info@mezo-hout.be                       www.mezohout.be

Overpelt
Karel Pinxtenlaan 2
3900 Overpelt
T 011 66 65 09

 

Sint-Truiden
Schurhovenveld 2220
3800 Sint-Truiden
T 011 59 79 05

Bree
Peerderbaan 96
3960 Bree
T 089 46 96 66

Mol
Zuiderring 103
2400 Mol
T 014 14 02 20

Mezo-hout.indd   1 12/10/17   12:44

Vooraf resultaat al bekeken 
via virtual reality 

De eigenaar van het gebouw, Luc van de 
Casseye, trad op als bouwheer. Rik van 
Hensberg, property manager van LRM, 
volgde alles van in het begin op. “Hier is 
een enorme prestatie geleverd,” weet 
hij. “Deze ruimte deed dienst als fitness- 
zaal boven de Euroscoop. Daarvoor  
waren hier de badplaats en de lampen-
zaal van de mijnwerkers gevestigd. Het 
was een vrij donkere, grauwe ruimte. 
Ongelooflijk hoe het er nu uitziet! Voor 
mij is dit een van de mooiste voorbeel-
den van herbestemmingen van Lim-
burgse mijngebouwen. Wat C-Mine ook 
bijzonder maakt, is de unieke mix van 
bestemmingen. Het is een inspireren-
de werkplek, maar ook een toeristische 
trekpleister die met haar vele culturele 
voorstellingen maar liefst 1 miljoen be-
zoekers per jaar trekt.” 

“Wat ik ook heel bijzonder vond was de 
bijdrage van Jos Claesen van Gnoffice. 
Hij maakte voor aanvang van de werken 
een virtual reality-voorstelling van het 
verwachte resultaat. We liepen hier vir-
tueel rond met behulp van een speciale 
bril en konden de nieuwe ruimten vanuit 
elke mogelijke hoek bekijken. Op basis 
daarvan hebben we nog enkele veran-
deringen aan de plannen voorgesteld.” 
De C-mine Crib past perfect binnen de 
filosofie van LRM en de Stad Genk, die 
bewust kleine, lokale bedrijven onder-
steunt. Jasper: “Het ondersteunen van 
lokaal talent is een reactie op de sluiting 
van afdelingen van grote bedrijven als 
Ford en Philips. Met initiatieven als dit 
hebben we onze lokale tewerkstelling 
zelf in de hand. En dat werkt. Momen-
teel staan hier bijvoorbeeld tien vacatu-
res open.” 

…

® tekst:Leen Raats - foto’s: Marc Scheepers

… 

Kerkstraat 86
3550 Heusden-Zolder

Atelier Bedrijfsstraat 11
3500 Hasselt

0498 59 88 16
www.kenny-heeren.be

- Limburgs vakmanschap -
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Bouwdromen waarmaken? Dat doe je met een 
betrouwbare partner. Stylio is een dynamisch en 
kerngezond bedrijf dat kan bogen op tientallen  
jaren ervaring in de bouwsector. Onze vakmensen 
weten van aanpakken. Je kan je project met een 
gerust hart aan ons toevertrouwen. 

Stylio realiseert uiteenlopende projecten, in zowel 
residentieel als bedrijfsvastgoed. Wij begeleiden 
je dromen van idee tot afwerking. Op de volgende 
bladzijden vind je enkele van de mooie bouwpro-
jecten die we momenteel realiseren. 

Where dreams come home

Enkele projecten :  

Maak kennis met residentie Apollo en Villa 
Verona, een prachtig complex met moderne 
appartementen. We besteden veel aandacht 
aan het gebruik van duurzame materialen en 
energiezuinigheid, waardoor we voldoen aan de 
meest recente EPB-normen. De bewoner ziet 
en voelt het verschil in elk detail, dankzij onze 
focus op wooncomfort en een aangenaam bin-
nenklimaat. Kies zelf de inrichting en afwerking 
en maak van je appartement de ideale thuis!  

Residentie Apollo: knap wonen 
op ieders maat 
Residentie Apollo bestaat uit 20 zorgvuldig af-
gewerkte appartementen, waarvan 5 met 1 
en 15 appartementen met 2 slaapkamers. De 
oppervlakte varieert van 70 tot 99 m². Elk ap-
partement beschikt over een zonnig terras en 
het gebouw is voorzien van twee liften. De au-
tostaanplaatsen in de ondergrondse parking en 
de kelderbergingen zijn afzonderlijk te koop om 
aan ieders behoeften tegemoet te komen. 

Villa Verona: luxueuze apparte-
menten 
Villa Verona bestaat uit 5 villa-appartementen 
en 1 luxueus penthouse. De oppervlakte vari-
eert tussen de 90 en 160 m² en elk villa-appar-
tement beschikt over een zonovergoten terras. 
Het gebouw is uitgerust met een lift en kelder-

bergingen. Elk appartement is voorzien van een carport. Extra staanplaatsen zijn afzonderlijk 
te koop. 

In het groene hart van Limburg 
Onze nieuwbouwprojecten Apollo en Verona verrijzen aan de Bilzersteenweg en de Weyer-
straat in Hoeselt. De luxueuze appartementen liggen vlakbij het gezellige centrum en op een 
boogscheut van boeiende steden als Tongeren, Bilzen en Maastricht. Dankzij de nabijheid van 
de E313 staat u in geen tijd in Luik, Antwerpen of Brussel. Momenteel plannen we de derde 
fase van dit ambitieuze project: Xenia. 

Onze projecten 
Stylio is van vele markten thuis. Op onze website vind je steeds een actueel overzicht 
van de lopende projecten waarmee we onze klanten helpen om hun bouwdromen on-
derdak te geven. 

Residentie Apollo

Villa Verona 

Villa Verona 

BOUWHEER
Stylio bvba  I  Wijngaardstraat 8 bus 1  I  3740 Bilzen
Tel: +32 89 50 35 85  I   info@stylio.be I   www.stylio.be

VOOR VERKOOP EN INLICHTINGEN
Immo P&A I  Wijngaardstraat 8 bus 1  I  3740 Bilzen
Tel: +32 89 50 35 85  I   info@immopa.be I   www.immopa.be

Buken – KAMPENHOUT 
Residentie Belle Vue bestaat uit 
10 energiezuivere, volledig af-
gewerkte appartementen op een 
toplocatie. Ze beschikken over 
een terras en een oppervlakte 
tussen 75 en 120 m². 

Artemis – TERVUREN 
Dit project verrijst onder de kerk-
toren van het landelijke Moorsel 
nabij Tervuren, ideaal voor pen-
delaars die in Brussel werken. Elk 
appartement beschikt over een 
ondergrondse parking en een 
ruim, zonnig terras of tuin. 

LEEFDAAL
Dit project heeft een uiterst in-
tressante ligging met zijn 23 ap-
partementen en 2 handelspanden 
op het gemeenteplein. Volg het 
op onze website want het project 
is nog in een beginstadium.



Builders Facts -  37 36  - Builders Facts

Duurzaam tuincentrum 
met aandacht voor beleving
Op de locatie van tuincentrum ’t Serreke in Ham rijst momenteel een nieuw complex op van maar liefst 15.500 m². Uitbaatster Marleen Theys 
ging hiervoor een samenwerking aan met het West-Vlaamse Floralux. Architectenbureau Schepens uit Dadizele is de ontwerper van het nieuwe 
tuincentrum en staat in voor de bouwplannen en de coördinatie van het project. Klantenbeleving en duurzaamheid staan centraal in dit project. 

Abstract
‘Voor dit totaalproject vervangen we het bestaande tuincentrum volledig door een nieuwbouw die drie keer zo groot is,’ licht architect Luc Schepens toe. 
‘Het tuincentrum bestaat uit een grote indoor ruimte van 12.500 m² waarin verschillende afdelingen, zoals tuinbeplanting, kamerplanten, dieren, tuinbeno-
digdheden en decoratie, worden ondergebracht. Met deze nieuwbouw richt ’t Serreke zich voortaan niet langer enkel op kamerplanten en decoratie, maar 
ook op buitenplanten. Deze afdeling wordt, op vraag van Floralux, ondergebracht in een cabrioserre van 4.000 m², waarvan het dak volledig kan openvouwen 
door middel van automatische sturingen, om zo steeds de optimale omstandigheden voor de planten te garanderen.’ 
Klantenbeleving staat centraal in dit project. En die beleving begint al op de parking. Luc Schepens: ‘We kozen ervoor om de parking, die plaats biedt aan 550 
auto’s, van groene accenten te voorzien. Ook in het tuincentrum wordt heel veel belang gehecht aan een aangename sfeer en beleving voor de klanten.’ 

Aandacht voor energie en milieu
Het milieuaspect is zeer belangrijk bij dit project. ‘Floralux is daar heel bewust mee bezig,’ aldus Luc. ‘Er komen zonnepanelen op het dak in 

functie van eigen elektriciteitsvoorziening, we besteden veel aandacht aan een goede isolatie van het verwarmde gedeelte en we gebruiken 
uitsluitend ledverlichting. Op de parking voorzien we oplaadpunten voor elektrische wagens en fietsen. Verder zetten we ook in op de recuperatie 

van regenwater voor hergebruik. Het overtollige water wordt gebufferd in infiltratiebekkens.’ 
Een andere opvallende feature zijn de kantoren. ‘We kozen ervoor om de kantoren in een torengebouw onder te brengen. Zo wordt het een leuke 
eyecatcher die meteen als reclamevolume fungeert, ook naar de nabijgelegen E313 toe, die hoger ligt dan het tuincentrum.’ 

Als alles volgens plan verloopt, opent het nieuwe tuincentrum, dat de naam Floralux Ham zal krijgen, eind maart de deuren. ‘Een korte deadline,’ 
vindt ook de architect. ‘Maar tot nog toe loopt het op rolletjes, mede dankzij de goede samenwerking met de aannemers. Dit nieuwe tuincentrum 

wordt een place to be in de regio.’ 

03
Floralux Ham

Het dak van de serre kan zich, door middel 
van automatische sturingen, volledig openvouwen.

Technische fiche
…

Bouwheer: 
 Floralux; Ham

…

Architect: 
 Architectenbureau Schepens; Dadizele

Studiebureau: 
BTA ingenieurs; Hasselt

Veiligheidscoördinator: 
Macobo engineering; Tessenderlo

Aannemer loodsconstructie: 
Group Ivo Gijbels; Hechtel-Eksel

Aannemer Serreconstructie: 
Deforche Construct; Izegem

Aannemer ruwbouw kantoor: 
Postelmans-Fredrix; Beringen

Grondwerken: 
Boons; Geel

Aannemer bevloeringswerken: 
Arte-Floor; Scherpenheuvel

Aannemer elektriciteitswerken: 
Geenard Electro; Lanaken

Brandbeveiliging: 
Ardovlam; Roeselare
Sprinklerinstallatie: 

Benvitec; Beringen
Poorten, docklevellers en 

brandwerende rolpoorten:
 L-Door Industrial; Liedekerke

Toegangscontrole: 
EM Group; Sint Niklaas

Liften: 
Coopman-Orona; Wilrijk

Zonnepanelen: 
Ministry of Solar; Beernem

Het project in cijfers 
• Grootte site: 42.000m²
• Grootte winkelpand: 15.500m²
• Grootte tuinplantenserre: 4.000m²
• Parkeerplaatsen: 550
• Aantal kassa’s: 12

• Aantal artikels: 60.000
• Tewerkstelling: 40-45
• Investering: 12 miljoen

… 

® tekst: Leen Raats - foto’s: Architectenbureau Schepens

… 
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Studenten tonen de weg 
naar innovatie

KMO-bouwbedrijven investeren te weinig in innovatie. Soms slorpt 

de corebusiness te veel tijd op, bij anderen ontbreekt het geduld om  

middelen vrij te maken voor onderzoek en ontwikkeling. Niet zelden  

komen vernieuwende toepassingen uit de koker van studenten die 

in het kader van hun bachelorproef nieuwe technieken bedenken en 

uitproberen. Op die manier verzamelen de studenten Professionele  

Bachelor Bouw aan de PXL HOGESCHOOL ieder jaar tientallen bruikba-

re ideeën. Jammer genoeg blijven deze studies of toepassingen meestal 

in een donkere schuif achter. Nochtans zijn er zeker en vast bedrijven die 

hiermee graag  aan de slag willen gaan. 

Daarom publiceren wij in Builders Facts voortaan iedere editie de  

samenvatting van een opmerkelijke bachelorproef die potentieel heeft 

om de business in onze bouwbedrijven op te vijzelen.

Ivo Gijbels verkoopt aandelen aan commercieel directeur Emiel Smetsers en technisch directeur Peter Snoeks.
 Ivo blijft zelf wel mee aan het roer van het bedrijf staan. De frisse wind die momenteel door het bedrijf waait, staat 

mee garant voor een mooie toekomst. Group Ivo Gijbels is meer dan ooit een op en top professionele firma die een fikse 
dosis vakmanschap in huis heeft. Daardoor zal het bedrijf de komende jaren nog meer tot bloei komen.  

Group Ivo Gijbels - Industriebouw
Borgveld 3, 3941 Hechtel-Eksel 

T +32 (0)11 73 02 12 
E info@ivogijbels.be

www.ivogijbels.be

Industriehallen • Opslagloodsen
Productiehallen • Kantoorgebouwen

Showrooms en Garages • Maneges en Rijpistes
Tuinbouw-en Fruitloodsen

Interne overname verzekert 
de toekomst van Group Ivo Gijbels!

adv. ivo gijbels.indd   1 17/01/18   16:17

 BOUWMATERIALEN   ·   BETON   ·   VLOER- & WANDTEGELS   ·   PARKET   ·   BOUWMARKT

Zwartenhoekstraat 1   3945 HAM   Tel. 013 66 10 21   Fax 013 66 79 92   www.wijckmans.be

Met de vernieuwing en de uitbreiding van onze showroom hebben 
we resoluut gekozen voor stijl en sfeer. 

De bouwprofessionals krijgen in onze showroom alle faciliteiten om 
hun klanten comfortabel te ontvangen en te begeleiden. 

Onze ervaren mensen zorgen hierbij voor de nodige 
ondersteuning zodat ook jullie project een waar succes wordt.

Wijckmans_BuilderFacts.indd   1 14/01/13   15:35
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Verwarming en ventilatie 
in niet-residentiële gebouwen: 
het totale (kosten)plaatje  
Vanaf 2017 is voor niet-residentiele gebouwen een E-peileis opgelegd, de keuze van de ventilatie en de verwarming is hierbij een belangrijke 
factor. Er wordt dan ook getracht de kostprijs van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie voor een niet-residentieel gebouw, dat voldoet aan 
de eisen van 2017 beter in beeld te brengen. De twee doorslaggevende factoren bij het kiezen van de juiste installatie zijn de energie-efficiëntie 
van de installatie en de kostprijs, met de laatste factor zal de bouwheer het meeste rekening houden. 

De noodzaak van dit onderzoek is het feit dat er nog te vaak enkel naar de aankoopkost van de installatie gekeken wordt. Er zal dan ook getracht 
worden te achterhalen in welke mate de total cost of ownership van de ventilatie- en verwarmingsinstallatie van een niet-residentieel gebouw, 
conform de nieuwe regelgeving (2017) geoptimaliseerd kan worden. 

Auteur: Lucas Cools 
Promotoren: Ing. Bart Steegmans MiLoCon bvba 
Jorn Vanheck Hogeschool PXL 

Als de totale kost van een installatie berekend wordt, worden zowel 
de directe als indirecte kosten in rekening gebracht. Beide worden zo 
gedetailleerd mogelijk in kaart gebracht waardoor met meer zekerheid 
bepaald kan worden welke installaties de laagste kost bezitten na een 

levensduur van vijftien jaar. 

Op basis van besprekingen met een studiebureau technieken worden 
een aantal simulaties opgesteld. De zeven simulaties waarvan wordt ver-
moed dat deze de meeste voordelen bieden op financieel gebied, worden 
meer in detail onderzocht. De voorgeschreven technieken in het lasten-

boek dienen als basis waar de andere simulaties mee vergeleken worden. 
Eens de verschillende simulaties gevormd zijn, worden deze ingegeven in 
de EPB-software (versie 8.0.4.). Als vertrekbasis wordt het EPB-bestand 

van de EPB-verslaggever gebruikt, dit bestand wordt eerst herplaatst naar een vergunningsaanvraag na 1 januari 2017, zodat er een E-peil 
toegewezen wordt aan het gebouw. Vervolgens wordt voor elke simulatie een energieverbruik toegekend, ook kan uit de resultaten afgeleid 
worden of het gebouw zal voldoen aan het opgelegd E-peil. De aankoopprijs van de installatie vormt de directe kost. Samen met de verbruiks-
kosten vormen de onderhoudskosten de indirecte kosten van de installatie. De kostprijs van het energieverbruik wordt voor elke simulatie bere-
kend met behulp van het energieverbruik afgeleid uit het EPB-bestand. Om de totale kostprijs van de installatie over een levensduur van vijftien 
jaar te bepalen wordt de som van de directe en indirecte kosten gemaakt. Hieruit blijkt welke simulatie de kleinste total cost of ownership heeft. 
Uit onderzoek blijkt dat de total cost of ownership van een installatie niet enkel afhankelijk is van de aankoopkosten, ook de verbruikskosten en 
onderhoudskosten van een installatie spelen een grote rol bij het bepalen van de meest financieel optimale installatie. 

Wel moet er rekening gehouden worden met de levensduur van de installatie, voor alle simulaties is een levensduur van vijftien jaar aangehouden. 

Lucas Cools
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 Wij staan voor een 
hoogwaardig product door 

kwalitatief maatwerk, 
flexibiliteit en 

een uitstekende service.

Mijnwerkerslaan 15
3550 Heusden-Zolder
T 011 - 525 585
info@preton.be

www.preton.be

Wandelementen
Plinten
Panelen
Sandwich
Brandwanden

Structurele elementen
Trappen
Kolommen
Bordessen
Terrassen
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Balendijk 231  -  3920 Lommel  -  T. 011 55 25 80  -  info@rmvandenboer.be

R&M Van Den Boer is gespecialiseerd in het plaatsen 
van alu-gevelsluitingen voor  bouwprojecten, zowel 
nieuwbouw als renovatie.

Hiervoor gebruiken we enkel de hoog-kwalitatieve 
producten van de marktleiders in hun domein.

Vakmanschap op basis van kwaliteitsproducten

REDACTIE
cosmocafé

   

Kunstenaar Koen Vanmechelen creëert staminee met inhoud
cosmocafé opent als broedplaats voor de wereld

Het cosmocafé op de Groenmarkt in Sint-Truiden opende op 12 december. Kunstenaar Koen Vanmechelen en ondernemers 
Ben Elen en Pascal Vossius starten op deze toplocatie met een uniek interieur samen een stadscafé dat ook een permanent 
evoluerend kunstwerk is.

In het pand waar in januari 2016 de eerste kip van Koen Vanmechelen’s Planetary Community Chicken project het levenslicht zag, 
opende op 12 december het cosmocafé. Dit unieke stadscafé beroert de tongen. De initiatiefnemers brengen mensen samen en 
gesprekken op gang. “Waar woorden kruisen, ontstaan ideeën”, zegt Vanmechelen. “Fijne ontmoetingen in de microkosmos van het 
cosmocafé, op de snijlijn van lokaal en globaal, maken de hele kosmos diverser en dus beter.”

Levend kunstwerk 
“Uiteraard is dit een horecazaak met een gezicht en een persoonlijke aanpak”, zegt uitbater Ben Elen. “Een topinterieur op een top-
locatie. Met veel beleving en ambiance. Onze menukaart is een afspiegeling van de filosofie achter het cosmocafé. Het is een mix 
van kwalitatieve, lokale producten in combinatie met ingrediënten uit de wereldkeuken.” Daarnaast kiest het cosmocafé volop voor 
vernieuwing. “Digitale tools zullen de ervaring versterken. Zo betaal je bijvoorbeeld digitaal en is er ruimte voor experimenten.” De 
bezoekers van het cosmocafé maken letterlijk deel uit van het werk van Koen Vanmechelen. “Ons ‘art of food/food of art concept’ 
betekent dat het cosmocafé een ontmoetingsplaats is waar het café zelf het kunstwerk is”, vertelt Pascal Vossius. “Op de snijlijn 
van kunst, filosofie, gemeenschap en duurzaam engagement. De bezoekers zijn deel van de installatie die cosmocafé heet. Het café 
investeert ook terug in de internationale projecten van Koen Vanmechelens ‘MOUTH Foundation’.”

Praatcafé Het Planetary Community Chicken project van Koen Vanmechelen is de inspiratie voor de nieuwe zaak. In dit internationale 
project kruist de kunstenaar zijn kosmopolitische kunstkip met lokale commerciële kippen. Hiermee toont Vanmechelen de nood aan 
van diversiteit en multiculturaliteit, maar geeft hij tegelijkertijd erkenning aan de generositeit en de waarde van het lokale. Vanmeche-
len: “Door conversaties te stimuleren op de geboorteplek van de eerste Planetary Community Chicken, tonen we dat we duurzaam 
kunnen globaliseren, zonder het belang van het lokale uit het oog te verliezen.”
“Het cosmocafé brengt de wereld naar Sint-Truiden en Sint-Truiden naar de wereld”, stelt Pascal Vossius. “Het centrum van de wereld 
ligt daar waar mensen samenkomen. Waar ze samen een frisse pint drinken, een goede babbel hebben. Waar ze kijken naar en praten 
over de wereld. En die zo telkens een beetje mooier maken.”
AB InBev moedigt diversiteit en duurzaamheid aan. “De diversiteit en de duurzaamheid is ook één van de redenen waarom Ab InBev 
commerciële partner is van het café”, verklaart Pieter Boudry, Head of Real Estate Sales Development BeNeLux van de mondiale bier-
brouwer. “Wij ondersteunen graag dit soort projecten. AB InBev zet zelf ook in op een betere wereld. Een praatcafé als het cosmocafé 
en in het bijzonder wat Koen Vanmechelen doet rond biodiversiteit en de circulaire economie vinden wij zeer waardevol. En uiteraard 
horen onze bieren thuis in een kwalitatief stadscafé dat mensen samenbrengt voor een frisse pint, een goed gesprek en een betere 
wereld.”
…

 Meer info: 
 Voor meer informatie over de link met Koen Vanmechelen: Goele Schoofs, goele@koenvanmechelen.be 0495 66 67 71

…
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04
HOTEL CORBIE

Tweede Corbie vastgeschroefd 
op opmerkelijke betonplaat
 
Onlangs hield het nagelnieuwe Corbie Hotel aan de Ringlaan in Lommel een pré-opening. Drie verdiepingen van het opmerkelijke project zijn 
helemaal klaar en konden door de eerste gasten uitvoerig worden getest. In het complex heeft bouwbedrijf Derdaele+, in opdracht van project-
ontwikkelaar Van den Boer Concept, ook kantoren en appartementen opgeleverd.
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1.

Het kruispunt van de Ringlaan met de Stationsstraat is een locatie die iedere inwoner van Lommel kent. 
Veel ‘passage’, zoals dat heet, met gemiddeld 36.000 auto’s per dag. Vroeger was er onder meer de hore-
cazaak Seppenherberg gevestigd en stonden er een 5-tal woningen. De hele hoek werd echter gesloopt 
om plaats te maken voor een hedendaags project. Blikvanger is het Corbie Hotel, het tweede al in de stad. 
Ontwikkelaar Van den Boer Concept had aanvankelijk de bedoeling om het hotel zelf uit te baten, maar 
vond met de familie Koch een exploitant die dit aspect als core business heeft. Derdaele+ fungeerde als 
algemeen aannemer.

Geen winkels

“Dit project is goed voor een ontwikkeling van ongeveer 7.300 m², een investering van zo’n 12,5 miljoen 
euro,” vertelt Filip Remans van Van den Boer Concept. “Het hotel (dat een investering van 7 miljoen 
vergt) vormt de kern, met in totaal 47 kamers. Daarvan zijn er 20 gemeubeld om aan te bieden voor ver-
huring op langere termijn. Daarnaast bestaat het complex uit kantoorruimte (voor o.a. een notariaat en 
een boekhoudkantoor) en 7 appartementen. Het geheel heeft een eigen, ondergrondse parking voor 70 
wagens.”

Derdaele+ is in 2016 op de populaire hoek gestart met de plaatsing van een staalconstructie. Alles moest 
op voorhand in het atelier worden gemaakt en vervolgens op het juiste moment worden aangeleverd. Het 
was dan ook een spectaculair zicht toen de 300 ton staal, geïsoleerde betonwanden, welfsels en trappen 
over het drukke kruispunt heen naar de site werden gehesen. Een huzarenstukje dat erg veel precisie 
vereiste. “Een foutloze coördinatie bij het aanleveren van alle materialen was onontbeerlijk,” zegt Patric 
Derdaele van aannemer Derdaele+. “Een andere keuze hadden we niet, gezien het plaatsgebrek op de 
werf.”

Betonplaat

Opmerkelijk aan het project is de betonplaat van 50 cm die de montage van het staal mogelijk moest ma-
ken. “Gezien de exceptionele architectuur (van D&A Architecten uit Lommel en Plus Office uit Brussel), 
waarbij alle gebouwen totaal verschillende afmetingen gekregen hebben, was het onmogelijk om de sta-
len constructie telkens te laten uitkomen op de ondergrondse wanden”, aldus Patric Derdaele. “Vandaar 
de oplossing met de betonplaat, die niet vaak gezien is in onze sector.”

1: Kleurrijk meubilair zorgt voor een losse, informele sfeer.
…
2: Het glas in het interieur is een verwijzing naar de lokale grondstof: 
zand.
…

3: De ontbijtzaal biedt een mooi uitzicht op de bedrijvigheid 
in Lommel.
…

5.2. 4. 5.3.

Door op een aantal plaatsen te kiezen voor 
sobere, strakke materialen, zie je meteen 
dat het hotel voornamelijk door zakelijke 

klanten wordt geboekt.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Van Den Boer Concept; Lommel - 
 Dimmo Projects; Lommel
…

Uitbating: 
 Hotel Corbie; Lommel
Architect:
 D&A architecten; Lommel – Plus Office; Brussel
Hoofdaannemer: 
 Derdaele+; Lommel
Beton: 
 Derdaele+; Lommel
Prefab betonpanelen: 
 Preton; Heusden-Zolder
Buitenschrijnwerkerij: 
 R&M Van Den Boer; Lommel
Kelder: 
 Mertens Bouwonderneming; Lommel
Dakwerken: 
 Thebo; Lommel
Glaswerken interieur: 
 Hemelaers glas; Lommel
Pleister + gyprocwerken: 
 All Fix & Finish; Eksel
Lift: 
 Leysmans liften; Peer
Grondwerken: 
 Berkmans; Lommel
Sanitair: 
 Willems Diels; Balen
Binnenmuren: 
 Gebroeders Verduyckt; Bocholt
Alarm/verlichting/geluidsinstalatie: 
 World On Light; Mol
Meubilair: 
 Luma; Mol
Meubilair (bedden): 
 Polypreen; Lommel
Signalisatie: 
 Sign & Facade; Diest
Vloeren: 
 Unilin; Wielsbeke
It: 
 Van Roey; Turnhout

Het gebruik van kleurrijk glas, 
wat wijst op transparantie, wordt meteen 

in de verf gezet bij het binnenkomen in de lobby.
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Wie de lift neemt, krijgt meteen enkele 
toeristische troeven van Noord-Limburg te zien.

Triple Aqua

Nog opmerkelijk is de aandacht voor 
duurzame technieken. Er wordt ge-
bruik gemaakt van het Triple Aqua-kli-
maatsysteem, wat toelaat dat de 
kamers van het hotel, maar ook de an-
dere ruimtes, energiezuinig kunnen ver-
warmd en gekoeld worden.
In de architectuur is rekening gehouden 
met de lokale eigenschappen. Zand en 
glas, typisch voor Lommel, komen op 
diverse manieren terug in het ontwerp. 
Zo bestaat de vloerpartij aan de inkom 
van het hotel uit glas, met daaronder 
een flinke laag zand. De foto’s in de pu-
blieke ruimten van Corbie refereren naar 
de mooiste plekjes in de stad. Het interi-
eur is strak en kleurrijk.

Ondertunneling

In de eerste fase van het hotel werden 
er 27 kamers opgeleverd. In februari 
moeten ook de andere 20 kamers klaar 
zijn en wordt het tweede Corbie-hotel 
van Lommel officieel geopend. 
Daarmee is het project nog niet he-
lemaal afgerond. Op ruimtelijk vlak 
bestaan er immers plannen voor de 
verdere uitbouw van de site. De be-
doeling is om op termijn de Ringlaan te 
ondertunnelen, zodat het zwaar verkeer 
geen hinder meer veroorzaakt. Dit biedt 
opportuniteiten voor de aanleg van een 
bovengronds plein, dat als het ware 
kan dienen als rode loper naar het Cor-
bie Hotel. En dan is de cirkel helemaal 
rond... 

…

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers

… 

De prefab elementen van de monumentale 
blokkendoos werden over de weg getild.

Gerard Mercatorstraat 24 I 3920 Lommel I info@derdaele.be

Tel. 011 805 500 I www.derdaele.be

Tevreden klanten, elke dag opnieuw

Derdaele-adv-235x297mm-2017.indd   1 11/12/17   08:40
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Derdaele

“Fier dat 
we hier aan
meegewerkt hebben”

Gezien de verwantschap tussen beide bedrijven, is het uiteraard geen toeval dat Derdaele+ steevast fungeert als aannemer voor projecten van Van de Boer 
Concept. Voor het Corbie Hotel was dat niet anders. “Zelfs met onze jarenlange ervaring, was de bouw van dit hotel zelfs voor ons een beetje speciaal”, 
zegt Patric Derdaele. “Zoals eerder aangegeven was het geen alledaags 
perceel, dat bovendien door de architecten maximaal werd benut. Als 
aannemer moet je dan flexibel en creatief zijn om de werkzaamheden 
efficiënt en veilig te laten verlopen.” 

Een tweede aspect dat de ervaren aannemer graag belicht, is de materi-
alenkeuze. “Het grote volume bevat een glazen gevel, die de volledige 7 
verdiepingen bestrijkt,” aldus Patric Derdaele. “Ook andere elementen 
zijn volledig uit glas vervaardigd, waardoor veel precisiewerk met grote 
kranen nodig was. De combinatie met de panelen en de gesloten wan-
den in zichtbeton maakt dat dit project niet alleen bouwtechnisch, maar 
zeker ook esthetisch tot de hoogste categorie behoort. We zijn dan ook 
fier hier aan meegewerkt te hebben.” 

REDACTIE
Advocaten Joris Vanhoutvin

Bemiddeling in bouwzaken
Bemiddeling, als alternatieve geschillenbeslechting, alternatief aan  een  gerechtelijke procedure voor de rechtbank, zit in de 
lift. De vele wetsontwerpen van, groot voorstander, Minister Geens liegen er niet om …

Ook in bouwgeschillen doet de bemiddeling méér en méér haar intrede, en kan ze een alternatief bieden voor de vaak slepende, kos-
telijke gerechtelijke procedures. 
Of het nu gaat om de bouw van een particuliere woning, een renovatieproject of het optrekken van een appartementsgebouw in 
opdracht van een projectontwikkelaar, als bouwprofessional word je geregeld geconfronteerd met een conflict met één of meerdere 
bouwpartners. Denk maar aan een ontevreden bouwheer die klachten heeft over de afwerking van zijn keuken, de architect die meent 
dat de regels van de kunst niet gerespecteerd werden door de aannemer bij de aanleg van de vloer, uitvoeringstermijnen die niet ge-
respecteerd worden door een onderaannemer …
Dergelijke discussies geven klassiek aanleiding tot een gerechtelijke procedure, waar door de rechtbank een technisch expert – ge-
rechtsdeskundige wordt aangesteld.
De gerechtsdeskundige heeft als opdracht een plaatsbezoek te organiseren in aanwezigheid van alle partijen, hun juridisch en tech-
nisch raadgevers, de klachten en gebreken te beschrijven, een advies te verstrekken over de technische aansprakelijkheid en tenslotte 
de herstelwijze en –kosten te ramen. Dit is vaak een tijdrovend, omslachtig en duur proces.
In een poging aan de nadelen van een gerechtelijke procedure / expertise tegemoet te komen, heeft de bouwsector reeds in 2002 
initiatieven tot een alternatieve geschillenbeslechting genomen. Met steun van de FOD Justitie, werd door de Confederatie Bouw, Test 
Aankoop, de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België en de Vlaamse Architectenorganisatie de Verzoeningscom-
missie Bouw opgericht.
De Verzoeningscommissie is een buitengerechtelijke instantie die geen rechtsprekende bevoegdheid heeft en slechts kan tussenko-
men bij akkoord van alle partijen. De commissie hoort de partijen en stelt een deskundige aan die de partijen zal trachten te verzoenen. 
Lukt dat niet, stelt de deskundige een bindend technisch verslag op. Nadeel is dat de commissie alleen bevoegd is voor technische 
geschillen waarbij de uiteindelijke bestemmeling van het bouwwerk een particulier is. Discussies tussen professionele bouwheren en 
aannemers en/of architecten, zijn hier dus niet aan de orde.
Bij wet van 21 februari 2005 werd de bemiddeling wettelijk en volwaardig erkend als alternatieve vorm van conflictoplossing. Bemidde-
ling is een specifieke vorm van ‘dispute resolution’ en wordt doorgaans omschreven als “een vorm van conflictoplossing waarbij een 
onafhankelijke neutrale derde, in de persoon van de erkende bemiddelaar, de partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot 
een gezamenlijke oplossing van een onderling conflict te komen.”
Doordat de bemiddeling thans een wettelijke basis heeft (deze werd opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek), is de toepassing alge-
meen, en veel ruimer dan voornoemde Verzoeningscommissie.
Nagenoeg elke bouwdiscussie kan het voorwerp uitmaken van een bemiddeling, zelfs zo de gerechtelijke procedure reeds werd op-
gestart. Het grote voordeel van deze alternatieve conflictoplossing is dat er minder formalisme en kosten mee gepaard gaan, met als 
doel op korte termijn het probleem technisch in kaart te brengen en partijen te verzoenen.
De bemiddeling is  echter  vrijwillig, en kan door elk der partijen op elk gewenst ogenblik worden stop gezet.
De taak van de bemiddelaar is niet aan de rechtbank een onafhankelijk technisch advies te verstrekken zoals bij een klassieke ge-
rechtsexpertise, doch wel de partijen rond de tafel te krijgen, en een gesprek tot minnelijke oplossing op gang te brengen en te sturen. 
Een erkend bemiddelaar zal steeds over de nodige technische en of juridische kennis beschikken om het probleem correct in kaart te 
brengen, en is tevens specifiek opgeleid in de toepassing van de bemiddelingstechnieken. 
Een open,  eerlijke en vertrouwelijke communicatie tussen de partijen staat centraal. De vertrouwelijkheid biedt partijen de kans om 
alle opties tot minnelijke regeling te verkennen, zonder dat hun belangen onmiddellijk worden geschaad.

Het voordeel van bemiddeling is dat de partijen het conflict zelf in handen houden en zelf een haalbare oplossing kunnen uitwerken, 
rekening houdend met hun eigen kennis, ervaring en informatie over het specifieke bouwproject. 
Resulteert dit in concrete afspraken tussen partijen, zal hun akkoord ter homologatie aan de rechtbank worden voorgelegd waardoor 
het dezelfde waarde als een vonnis krijgt.
De bijstand van een advocaat en technisch raadsman is aan te raden. Dit zal de communicatie vereenvoudigen en waarborgen dat 
uw standpunt correct juridisch vertaald en verdedigd wordt. De bemiddelaar dient immers neutraal te blijven, en mag geen standpunt 
innemen.

H. van Veldekesingel   150/4 3500 Hasselt
T 011 87 38 68   F 011 87 38 98

info@jvadvocaten.be  www.jvadvocaten.be

www.jvadvocaten.be
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Tom Vandeput

Tegenover het huidige stad-
huis, op het Groenplein, gaapt op dit moment 
trouwens nog een grote leemte. De technische school die hier ja-
renlang gevestigd was, werd al afgebroken, de leerlingen zijn verhuisd naar de nieuwe 
technische campus in de schaduw van het gerechtsgebouw. Enkele ontwikkelaars realiseren hier nu het 
prestigieuze Ursulinenhof met een 100-tal gloednieuwe serviceflats.

Blauwe Boulevard, meer dan luxeflats
Hoewel er de afgelopen jaren met de Zuidzicht-sites en project Stadshaven heel wat luxeflats uit de grond rezen, en het grootste project, Quartier Bleu, nog 
volop in aanbouw is, wil de Blauwe Boulevard toch meer zijn dan enkel luxeflats. “Quartier Bleu is vandaag de grootste werf in Vlaanderen. In het project 
worden niet alleen 400 flats van verschillende groottes gebouwd, er komt ook een ondergrondse parkeergarage met zo’n 2.500 parkeerplaatsen, verdeeld 
over drie niveaus. Op straatniveau worden er winkels en horecazaken ontwikkeld. Maar er is meer. Recent hebben we de laatste hand gelegd aan het mas-
terplan voor De Blauwe Boulevard. Daarin hebben we bewust gekozen voor een gezonde generatiemix. Waar projecten als Quartier Bleu vooral mikken 
op 50-plussers, trekken we met nieuwe woonprojecten in deze omgeving volop de kaart van de diversiteit: lager geschakelde flats en huizen, enkele hoge 
appartementsgebouwen, en 15% stadswoningen. Historische gebouwen als de Mouttoren en de Gelatineschouw blijven bovendien deel uitmaken van de 
skyline. Ze krijgen een nog niet nader bepaalde culturele invulling.”

Hasselt, 
stad in transitie  
De Blauwe Boulevard, het nieuwe Stadhuis, de bedrijvensite Corda Campus, … Het zijn maar enkele van de stadsontwik-
kelingsprojecten waar Hasselt hoge ogen mee gooit in en buiten onze provincie. Hasselt is een stad met een plan, zoveel is duidelijk. “We 
weten hoe we willen groeien en evolueren. Daarbij willen we vooral een gezellige stad blijven, en ruimte creëren om te wonen, werken én leven,” 
aldus Tom Vandeput, eerste schepen van de provinciehoofdstad en onder andere bevoegd voor Economie en Ruimtelijke Ordening. 

Als Hasselt al wat ingedommeld leek tot enkele jaren geleden, dan wordt er nu volop werk gemaakt van een inhaalbeweging. Hasselt is niet alleen een stad 
met een plan, het is een stad in transitie. Samen met Tom Vandeput zoomen we in op enkele van de belangrijkste ontwikkelingsprojecten.

Nieuw elan voor TT-wijk
Laten we maar in hartje Hasselt beginnen, waar in de schaduw van de TT-torens, de bouw van het imposante nieuwe stadskantoor een laatste sprint trekt. 
“De Vlaamse overheid legt op dat OCMW’s en gemeentebesturen moeten integreren in 2018. Voor ons was dat het ideale moment om beide diensten 
onder te brengen in één gebouw. Bovendien werken onze diensten vandaag versnipperd over vier locaties. Dat is natuurlijk niet ideaal. Een nieuw gebouw 
moet daaraan tegemoetkomen.” En wat voor een. Het project wordt een combinatie van historisch erfgoed en moderne architectuur. Op 1 september is 
het stads- en OCMW-personeel officieel actief in het nieuwe stadskantoor. In totaal is er plaats voor 800 medewerkers. De vooraan gelegen voormalige 
rijkswachtkazerne krijgt opnieuw een publieke functie en wordt gerenoveerd en vervolgens gebruikt voor officiële, protocollaire aangelegenheden. Via de 
tweede verdieping zijn beide gebouwen met elkaar verbonden. “Tussen de gebouwen komt het eerste Limburgplein. Dankzij de hoge, vooruitstekende 
wand van de nieuwbouw, waarop een spiegel is aangebracht, wordt de bedrijvigheid op het plein gereflecteerd. Dat geeft een heel bijzonder effect. In 
samenspraak met onder andere de eigenaars van de panden in galerij De Ware Vrienden zal de galerij verbouwd worden tot een open winkelstraat die aan-
sluit op de omgeving van het stadsgebouw. Recent kreeg de tweede toren van de TT-wijk ook een nieuwe invulling, met een Park Inn-hotel. De buurt krijgt 
dankzij diverse ingrepen een volledig nieuw elan.”
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REDACTIE 

Even verderop, in het voormalige Veldeman-gebouw, ging onlangs de mode-incubator MIA-H open. 
“Dit gebouw moet in de toekomst ook dienstdoen als het ontmoetingscentrum van de wijk. Met 
4.000 inwoners geen overbodige luxe. Nog een stukje verderop start CM Limburg binnenkort met de 
bouw van zijn nieuwe Limburgse hoofdkantoor voor zo’n 500 werknemers.”

Campus H
Rijd nog even verder, weg van de stad en richting de Hasseltse gevangenis. Vanaf juni 2018 nemen 
hier, op veiligheidssite Campus H, de politiezone Limburg Regio Hoofdstad en de brandweer hun 
intrek. “Een prima nieuwe ideale uitvalsbasis, die het bovendien ook mogelijk maakt om sneller ter 
plaatse te zijn bij interventies. Vandaag moeten zij nog vanuit de binnenstad vertrekken, wat een stuk 
minder praktisch is.” 

Corda
We nemen je even mee verder, over de brug van de Kempische Steenweg, richting de Corda Cam-
pus. Ook hier, op de voormalige Philips-site, is er nog geen eind gekomen aan de bouwwoede. Van-
daag biedt de site maar liefst 60.000 vierkante meter aan verhuurbare oppervlakte. Maar daar kan 
nog een schepje bovenop. “Nadat enkele jaren geleden het befaamde Corda 1-gebouw met hellend 
groendak officieel werd geopend, zijn Corda 2 en 3 nu volop in aanbouw. Daarmee komt er op termijn 
17.000 vierkante meter extra bedrijfsruimte vrij. Van de voormalige hallen A en B is er onlangs alvast 
een opnieuw geopend. Samen zijn ze nog eens goed voor 8.000 vierkante meter ruimte. Als alles 
goed gaat, zullen er tegen 2020 dagelijks zo’n 5.000 mensen op de site aan de slag gaan. Vandaag zijn 
het er al 3.000, waarmee de bezettingsgraad 90% bedraagt. De Stad Hasselt zet samen met onder 
andere LRM ook mee zijn schouders onder de INCubator op de site, om starters de nodige begelei-
ding te kunnen bieden.

Tijd voor een beetje ontspanning? Het gloednieuwe zwembad biedt soelaas. Vanuit het volledig be-
glaasde zwembad, zal het je trouwens ook niet ontgaan dat er ook hier nog stevig wordt gebouwd. 
“Op de Kapermolen-site opende al een studententoren de deuren, maar er zijn er nog enkele in aan-
bouw. Concreet gaat het om vier blokken met 75 studentenkamers per blok. Alles komt mooi samen: 
voor de ontwikkeling werden een aantal van de stadsgronden verkocht waardoor we ook de kosten 
van het zwembad voor een groot stuk konden dekken. En het geeft ons de kans om de parkomgeving 
te vernieuwen. Ik zou zeggen: kom over enkele jaren zeker nog eens terug een kijkje nemen.”

…

® tekst: Hilde Neven - foto’s: Frank Gielen

… 

PROEF NU ONZE FULL-SERVICEFLATS IN HARTJE HASSELT!

Op het sfeervolle Groenplein, naast het Stadhuis, midden in Hasselt - de Hoofdstad van de Smaak - 
verrijzen een 100-tal fantastische assistentie-appartementen.

Woonproject ‘Ursulinenhof’ biedt full-serviceflats gecombineerd met een uitgebreid zorgpakket, 
ondergrondse parking, ontmoetingsruimtes, een binnentuin en een pittoresk doorsteekje. 
Prachtig om te wonen, en financieel interessant voor wie later een thuis wil met hotelservice 
en aangepaste zorg. 

Kom zeker eens langs in onze kantoren of bezoek onze website voor meer info.
‘Ursulinenhof’ is een realisatie van Probis, Vestio en Kolmont.

REALISATIE & VERKOOP: REALISATIE:

011 80 00 00
www.vestio.com

PROBIS

MIS DEZE GOUDEN KANS VOOR 
DE ZILVEREN GENERATIE NIET!

 Meer info?
www.ursulinenhof.be

Maak een afspraak 
in onze kantoren!

011 21 11 52
www.kolmont.com
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Ze brachten vooral verandering… ze dachten 

anders... Think Different. 
In deze nieuwe rubriek in Builders Facts Maga-

zine, brengen wij reportages over ondernemers 

die anders denken.  We noemen het tegenwoordig 

out-of-the-box denkers, innovators.  Vaak schrikken 

deze termen veel bedrijfsleiders af, wij denken vaak out-

of-the-box is een veel gehoorde opmerking. Maar innovatie is veel 

meer dan een beetje creativiteit.  Het is geen afdeling, geen discipline en 

zeker geen eenmalig project.  

Innovatie is een proces, een manier van denken waarin de organisatie 

en haar medewerkers zichzelf en hun werkwijze constant in vraag dur-

ven te stellen. En vooral bereid zijn om aan te passen, te verbeteren, te 

veranderen.

Innovatie moet een drijfveer zijn om bestaande inzichten over markten, 

klanten, concurrentie, business-modellen, onderscheidend vermogen 

en waarde-proposities, aan te passen, verder te ontwikkelen en te im-

plementeren.

Innovatie is een succesfactor die in het DNA van elk bedrijf ingebeiteld 

zou moeten zitten en er zou tijd voor moeten uitgetrokken worden.

Bij Google worden engineers aangemoedigd om een dag per week te 

besteden aan projecten die hen interesseren. Deze “Innovation Time 

Off” motiviatie techniek heeft al de helft van Googles nieuwe product-

lanceringen voortgebracht. 

We starten deze “Think-Different” rubriek met het verhaal van Jan 

Everts van Interrent.

“And while some may 
see them as the crazy 

ones, we see genius. 

Because the people who are 
crazy enough to think they 

can change the world, are the 
ones who do.”

uit de Think Different-campagne van Apple

Ontdek meer op www.chapo.team
SaSStraat 4 – B-3500 HaSSelt – t + 32 11 22 31 00 | ringlaan 39 – B-3900 Overpelt – t +32 11 80 90 90 | infO@cHapO.team

print / Digitaal-print / Sign / DiSplaY

al je drukwerk onder één hoed

CHAPO_ADV_205x130_Archi_Q.indd   1 29/09/17   15:22

EEN ONDERNEMING MET FUNDAMENTEN 
IN DE BOUWWERELD!

BENOR STORTKLAAR BETON
ZELFVERDICHTEND BETON
VERWARMD BETON

ISOLATIEBETON
 (plaatsing mogelijk):
SCHUIMBETON
ISO-MIX
 (met polystyreenkorrels)

CHAPE
GESTABILISEERD ZAND
DAKGRIND

GELEVERD MET
BETONMIXERS
KRAANMIXERS (tot 22m)
POMPMIXERS
 (met betonpomp)
EIGEN BETONPOMPEN
 (tot 51m)
DUMPER

GELEVERD MET
WORMPOMP

GELEVERD MET
KIPWAGENS
DOSEERKIPPER
 (met kraan 22m)

 PAESEN Betonfabriek nv
Centrum Zuid 2007 | 3530 Houthalen

 T 011 52 36 54  | F 011 52 56 67
 info@paesenbeton.be | www.paesenbeton.be
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Jan Everts startte in 2005 in het familiebedrijf op de onderste sport 

van de ladder en doorliep alle stadia, zodat hij alle facetten van de 

organisatie door en door kent. 

In 2013 werd Jan eigenaar van Interrent na een management buy-

out. Nu 4 jaar later is hij afgevaardigd bestuurder van een dyna-

mische en stabiel groeiende groep van verhuurbedrijven.  En dat 

heeft heel veel moeite en vooral veel slapeloze nachten gekost.  

Maar vooral dankzij een radicale koerswijziging in het denken bin-

nen de organisatie.

Tegen alle adviezen in, durven investeren in nieuwe machines en 

het uitbouwen van een goed team rond zich. De neuzen in de zelf-

de windrichting, deze van vernieuwing!

Anders denken

Het bijsturen van het businessmodel, nieuwe marktsegmenten 

zoeken en vooral durven investeren is een omslag geweest voor 

het bedrijf. Het volledig uit je comfortzone komen en samen met 

een goed team de stap naar groei te zetten is voor Jan een hele 

uitdaging geweest. Zijn nominatie in 2017 voor de Jci-award heeft 

hem en zijn team dan ook een boost gegeven. “Het was een beves-

tiging vanuit het bedrijfsleven dat we goed bezig zijn”, zegt Jan. 

Plots stonden we in de schijnwerpers, voor heel het team was deze 

nominatie een opsteker.

Direct contact met klanten

Precies weten wat er op de markt gebeurt en inspelen op de trends 

is voor Interrent belangrijk om de toekomst te garanderen. Klantte-

vredenheid is namelijk een belangrijk factor om zijn business uit te 

bouwen, direct klantencontact is dus een absolute must.

Tactische of operationele beslissingen zullen nooit  genomen wor-

den zonder eerst advies te hebben ingewonnen bij medewerkers 

die het dichts bij zijn klanten staan.  

Een goed team van medewerkers

Door verregaand vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven 

aan de medewerkers, konden deze zich beter ontplooien en groei-

de hun enthousiasme.  Ze gingen niet alleen efficiënter, werken 

maar ook zeer positief communiceren over het bedrijf. Een goeie 

mond-aan-mondreclame is belangrijk voor deze business. Sinds 

een jaar is ook zijn echtgenote, Veerle Schreurs, actief binnen de 

groep.  Haar rol is voornamelijk om mee vorm te geven aan de 

langetermijnstrategie. 

 Een breekhamer is een breekhamer, maar tips en 
advies om sneller te werken door beitels te gebruiken 

die beter voor een bepaalde klus geschikt zijn, dat is 
de service die het verschil maakt.

Investeren in de toekomst

Interrent heeft zijn machinepark de voorbije jaren fors uitgebreid.  Nieuwe machines die nog niet in de 

verhuurbrochure stonden zijn aangekocht en de oudere toestellen vervangen. Vooral machines voor de 

industriële- en professionele markt, zoals hoogwerkers en schaarliften, heftrucks, verreikers, grondbewer-

kingstoestellen (graafmachines, dumpers, laders,…) stroomgeneratoren, compressoren en tuinbewer-

kingstoestellen. Mee zijn met de nieuwste trends is een must voor Interrent. Een filosofie die het bedrijf 

geen windeieren legt.  Het klantenbestand is dan ook meer dan verdubbeld en de groei van het bedrijf is 

nog niet gestopt.  Het openen van een vierde filiaal staat bovenaan mijn verlanglijstje, zegt Jan.

Meedenken met de klant

De meeste particuliere klanten, maar soms ook professionelen, contacteren ons met een relatief vage om-

schrijving van de klus die ze uit te voeren hebben.  En het toestel dat ze daarvoor denken nodig te hebben 

is niet altijd de juiste keuze.  Vaak is het dan ook zo dat na een kort gesprek en wat meedenken, de klant 

met een ander gereedschap vertrekt dan wat hij dacht nodig te hebben. Met daar bovenop praktische tips 

om het werk efficiënter te laten verlopen.  Dankzij deze open mentaliteit in het bedrijf gaan de medewer-

kers altijd spontaan bij elkaar te rade wanneer ze het gevoel hebben een klant niet optimaal te kunnen 

informeren of helpen. Kan niet bestaat niet…  

Milieubewust en kwaliteit

Interrent streeft naar een voortdurende kwaliteitsverbetering.  Hoogwerkers op aanhangwagen zijn stan-

daard uitgerust met het Traction Drive systeem.  Door te investeren in meer batterypacks in plaats van 

benzine- of dieselmotoren is het bedrijf milieubewust bezig.  Alle machines die aangekocht worden zijn 

van gerenommeerde merken, die voldoen aan de meest recente milieunormen. Deze zijn duurder in aan-

koop, maar merkelijk gebruiksvriendelijker, robuuster en bedrijfszekerder.
…

Frank Jordens, Innovatiecoach, www.woww.be

… 

Interrent Bree
 Nieuwstadpoort 43 - 3960 Bree
 T. 089 46 56 53
 E. bree@interrent.be

Interrent Genk
 Meeënweg 74 - 3600 Genk
 T. 089 30 79 22
 E. genk@interrent.be

Interrent Lommel
 Hendrik Heymanstraat 21 - 3920 Lommel

T. 011 61 17 51
 E. lommel@interrent.be

Voor onze werf van het ZNA-Cadix in Antwerpen 
hebben wij bij INTERRENT liften gehuurd..
Jarenlang werken wij vlot met Jan en zijn team 
samen op basis van vertrouwen.  
Een fi rma die fl exibel is en meedenkt aan 
oplossingen voor onze problemen op de werf is 
voor ons een must!

Raf Vliegen
Vliegen nv.

interrent.indd   1 11/01/18   13:22
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Waar de bouw van de toekomst thuis is

Soms is een gebouw functioneel. Soms is het mooi. En soms, heel soms, is het tegelijk een symbool, 
een instrument én een levend onderdeel van een strategie. We nodigen je uit om kennis te maken met 
de nieuwe Bouwcampus van Confederatie Bouw Limburg (CB Limburg).

05
Bouwcampus 



5.
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Over enkele weken opent de Bouwcampus officieel de deuren. Het eerste wat opvalt is de ligging: op een 
boogscheut van de UHasselt en de hogescholen PXL en UCCL. Geen toeval vertelt Chris Slaets, directeur 
Confederatie Bouw Limburg: “Het concept van het gebouw, inbegrepen de ligging, is gedreven door het 
idee van de Triple Helix. Dat laatste is een metafoor voor overheid, bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs die 
samen het DNA van innovatie vormen. Dat is de filosofie die Transformatie Bouw Limburg drijft.”

Toekomstgericht

Transformatie Bouw Limburg (TBL) is een uniek project van de CB Limburg. Het vertrekt van het idee dat 
bouwbedrijven, willen ze overleven in de eenentwintigste eeuw, een diepgaande en innoverende transfor-
matie moeten doormaken – op alle vlakken.
De nieuwe Bouwcampus symboliseert de ambitie, op de eerste plaats op technisch vlak: het gebouw zal 
meer energie produceren dan het verbruikt dankzij de doorgedreven isolatie, de zonnepanelen en de twee 
warmtepompen. Deze zijn aangesloten op een geothermische installatie en dienen voor verwarming en koe-
ling. Overtollige elektrische energie wordt opgeslagen in een batterij geproduceerd door Mercedes; buiten 
staan laadpalen voor elektrische auto’s. 
Op de meeste plaatsen hangen klimaatplafonds, en de lokalen zijn uitgerust met detectoren die de verlichting 
automatisch sturen. De verwarming is nog niet geautomatiseerd, maar het kan in de toekomst wel: in de 
lokalen hangen de voelers al. 

Interactie met de omgeving en de bezoekers van de Bouwcampus

Maar hoe spitsvondig de technieken ook zijn, voor TBL is innovatie meer dan techniek. En ook dat straalt het 
gebouw uit. Chris Slaets: “Er is bijvoorbeeld veel aandacht gegaan naar Universal Design. Daardoor is het 
gebouw erg leesbaar: je ziet meteen waar je moet zijn. De centrale trap heeft leuningen op twee hoogten. 
We willen voor alle bezoekers gemakkelijk toegankelijk zijn, ook wanneer men minder mobiel is door bijvoor-
beeld het dragen van zware lasten of door een motorische beperking. Tussen de opleidingslokalen op het 
gelijkvloers staat een beweegbare wand, waardoor ze zeer flexibel in het gebruik zijn.”

Slim ruimtegebruik

Sinds de betonstop is de boodschap: we zullen verstandiger moeten omspringen met de open ruimte. Het 
nieuwe gebouw doet dat nu al. De Construction Academy, het nieuwe expertisecentrum van de bouw, 
is gevestigd op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Op de tweede verdieping huisvest Confederatie 
Bouw Limburg en de lokale afdeling van Constructiv. Het grootste deel van het volume is kubusvormig, 

1. 2.

3.

1: De meeste vertrekken zijn voorzien van klimaatplafonds en de loka-
len zijn uitgerust met detectoren om de verlichting te sturen.
…
2: Een beweegbare wand maakt de opleidingslokalen op het gelijk-
vloers zeer flexibel in gebruik. 
…

3: De Construction Academy is een plek waar je kan leren, netwerken 
en werken in een aangename omgeving. 
…

voor de compactheid en de energieprestaties. Maar tegelijk is 
het gebouw nu al klaargemaakt voor eventuele uitbreidingen. Het 
gelijkvloers en de eerste verdieping springen uit en vormen als 
het ware een trap. Op de terrassen die zo ontstaan kunnen later 
nieuwe ruimten opgetrokken worden, zonder dat nieuw terrein 
aangesneden moet worden. 
Boven de terrassen hangt een grote luifel bekleedt met zonnepa-
nelen. Deze tempert de inval van direct zonlicht en vermindert de 
behoefte aan koeling. Maar het dient ook als regenscherm voor 
mensen die op het terras een pauze nemen. 

De Bouwcampus als instrument 
voor de bouw

Zoals we net aanhaalden zal in de Bouwcampus de Construc-
tion Academy huisvesten. Deze is niet alleen gericht op de le-
den-bouwbedrijven van de Confederatie maar op alle stakehol-
ders: architecten, studiebureaus, de andere ondernemingen in de 
bouwkolom … 

Het onderwijs werd al in de bouwfase betrokken. De UHasselt en 
PXL lieten enkele studenten deelnemen aan een schaduw-bouw-
team, dat onder meer deelnam aan de werfvergaderingen. Daar-
uit is een cursus ontwikkeld die zowel voor de masters als voor 
de bachelors kan dienen.
De warmtepompen, de ventilatie-installatie en de batterij staan 
achter glas, centraal in de inkomsthal, of de Passage zoals de me-
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Confederatie Bouw Limburg; Hasselt
…

Architect: 
 Helsen & Van Com architect; Hasselt
Hoofdaannemer: 
 Mathieu Gijbels; Opglabbeek
Land- en dieptemetingen: 
 Ps-survey; Maaseik
Energie: 
 Geert de Bruyn; Heusden-zolder
Prefab betonelementen: 
 Preton; Heusden-zolder
Hout: 
 Mezo-hout; Bree
Meubelen: 
 Belisia; Bilzen
Natuursteen: 
 Stone Factory; Opglabbeek
Grondwerken: 
 Dupont; Hasselt
Infrastructuur: 
 Vandekreeke; Beringen     
Elektriciteit: 
 AEW; Hasselt
Glas: 
 Ceyssens Glas; Heusden-Zolder
Betonvloeren: 
 Eerdekens Jos- industrievloeren; Opglabbeek
Beton: 
 Casters beton; Genk
Liften: 
 Spie Belgium; Brussel
Isolatie: 
 Isola Belgium; Tongeren
Ruwbouw: 
 Jansen bouwwerken – Baj; Opglabbeek
Vloeren: 
 Gnb; Meeuwen
Tegels: 
 Van bergen–tegels; Arendonk
HVAC: 
 Imtech Belgium; Alken
Metaal: 
 Gijmacon; Opglabbeek
Geautomatiseerde deuren: 
 Assa abloy entrance systems Belux; Melle
Predallen: 
 Prefaco; Lebbeke
Ruwbouw: 
 Keulen H. Bouwbedrijf; Lanaken
Isolatie: 
 Hasevoets Pur Isolatie; Wommelgem 
Aluminium balustrades: 
 Mavaro; Tessenderlo
Chapewerken: 
 GNB; Meeuwen-Gruitrode
Leuningen: 
 LD metaaldesign; Tongeren
Stortklare beton: 
 NLB; Bree
Dakwerken en Balustrades: 
 TECTUM Group; Hoboken



Builders Facts -  69 68  - Builders Facts

dewerkers van CB Limburg het noemen. 
Dat is wat ze met de technische etalage 
willen creëren: een passage binnen de 
Bouwcampus om bijvoorbeeld opleidin-
gen te illustreren. Het idee dat een ge-
bouw een opleidingsinstrument is, komt 
ook op andere plaatsen terug. Zo zijn in 
een van de buitenmuren al ankers ge-
monteerd, met het vooruitzicht op oplei-
dingen steigerbouw. 
De informatieschermen die overal han-
gen, verhogen de bruikbaarheid nog 
meer. Confederatie Bouw Limburg wenst 
met haar Construction Academy een toe-
komst te garanderen voor de bouw die 
innovatief en vooruitstrevend zal zijn. Een 
locatie waarin het aangenaam werken, 
vergaderen, leren en netwerken is. Een 
site die vertrouwen en verwondering 
wekt bij bouwheren, en jonge en rijpere 
medewerkers of studenten enthousias-
meert om te geloven in de toekomst en 
aantrekkingskracht van de bouwsector. 
Via de iBeacon technologie is de Con-
struction Academy de toegangspoort 
naar een wereld waarbinnen je kan  er-
varen wat Transformatie Bouw Limburg 
inhoudelijk te bieden heeft. Je kom te 
weten welke speciale technieken er ge-
bruikt zijn en welke slimme ontwerpkeu-
zes gemaakt werden. Een bezoeker kan 
dan via de smartphone nuttige informatie 
krijgen, die eventueel afgestemd wordt 
op zijn profiel: een aannemer ziet met-
een waar een opleiding plaatsvindt, een 
onderhoudsmonteur ziet waar een lamp 
vervangen moet worden. 

Bouwcampus, waar de 
bouw van de toekomst 
thuis is

Chris Slaets: “De provincie heeft een 
moeilijk periode doorgemaakt met mas-
saal banenverlies, onder meer door de 
sluiting van Ford Genk. Overheid, bedrijfs-
leven en onderwijs hebben de handen in 
elkaar geslagen om de competenties van 
die mensen te redden, te verhogen en 
weer in te zetten. Met deze Bouwcam-
pus laten we zien dat onze sector inno-
vatief is en op dat gebied een voortrekker 
kan zijn.” 

Op 23 maart 2018 wordt de Bouwcam-
pus feestelijk geopend.

…

® tekst: Confederatie Bouw - foto’s: Frank Gielen

… 
 
 

adv. belisia.indd   1 15/01/18   15:30
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THE STONE FACTORY
Heeft zich toegelegd in het verwerken van keramische XXL-platen (tot 3.23 x 1.63). 
We beschikken over het meest up-to-date machinepark met: CNC 5- en 3-asser, waterjet… 

Wij voeren werken uit voor privé–, kantoor-, en winkelprojecten. Dit omvat o.a. trappen, aanrechtbladen, wand 
en gevelbekledingen. Dit kan met of zonder plaatsing aangeboden worden.  
Wij verwerken ook aangeleverde plaatmaterialen (subcontracting). Maatwerk in Belgische en Ierse arduin voor 
de bouwsector, maatwerk in diverse marmers, granieten, keramieken en composietmaterialen voor de interieur-
bouwer die kiest voor het betere maatwerk.

Als het technisch uitvoerbaar is dan maken wij het voor u.

hotel Keizershof Aalst

Industrieweg Noord 1169
3660 Opglabbeek
T. 089 56 70 07

info@thestonefactory.be
info@pbservice.be Anne Vanheers Kapelstraat Hasselt 

THE STONE FACTORY: 
MOEILIJK GAAT OOK! 
Met de aankoop van enkele state-of-the-art machines ontpopt The Stone Factory uit 
Opglabbeek zich steeds meer tot een unieke partner voor maatwerk in diverse toe-
passingen. “Recente investeringen in onder meer een 5-assige waterjet en een 3- en 
5-assige CNC van Intermac zorgen ervoor dat wij over een van de modernste machi-
neparken in de sector beschikken”, zegt zaakvoerder Patrick Pareyn. “Deze machines 
zijn geschikt voor zaag- en freeswerk in natuursteen, composiet, keramiek, staal, glas, 
enzovoort.” 

Keramiek
Vooral de Intermac-waterjet met 5 assen valt op. “Het toestel is zodanig geavanceerd dat we er 
uiterst precieze bewerkingen mee kunnen doen”, aldus de zaakvoerder. “Door de bijkomende 
mogelijkheden van deze machine kunnen we onze klanten nog beter bedienen. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld keramiek verwerken, een materiaal dat snel aan populariteit wint en in prestigieuze 
projecten wordt voorgeschreven.” De software die speciaal voor dit machinepark werd geschre-
ven leidt het hele verwerkingsproces in goede banen. Dit alles onderscheidt de Opglabbeekse  
onderneming van sectorgenoten.

Complex
The Stone Factory verwerkt platen van alle basismaterialen tot hoogwaardige  
afgewerkte producten. Daarbij gaat het bedrijf geen enkele uitdaging uit de weg. 
“De keukenbladen, dorpels, douchebakken, trappen, wand- of gevelbekledingen 
die we op maat maken, zijn zowel eenvoudige als heel complexe projecten”, legt  
Patrick Pareyn uit. “Niet zelden gaat het om opdrachten die collega’s niet zien zitten omwille 
van de hoge moeilijkheidsgraad. We voeren al deze toepassingen uit voor particulieren, maar 
evengoed als leverancier voor architecten, aannemers, interieurbouwers en andere bouwbe-
drijven. Het resultaat kun je bewonderen in privéwoningen, kantoren en winkels.”

The Stone Factory heeft zelf diverse soorten platen op voorraad, van klein tot XXL (tot 3,23 x 
1,63 m.). Er worden ook aangeleverde plaatmaterialen verwerkt tot unieke kwaliteitsproduc-
ten. De conclusie is duidelijk: voor steengoed maatwerk in alle mogelijke vormen, moet je bij 
The Stone Factory zijn!

The Stone Factory
Industrieweg Noord 1169
3660 Opglabbeek
T. 089 56 70 07
F. 089 56 70 08
info@thestonefactory.be
www.thestonefactory.be
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06
THOR

Van ruïne naar hotspot
Dé hotspot van 2018 wordt ongetwijfeld Thor Central, het prachtige gerestaureerde hoofdgebouw van de steenkoolmijn in Waterschei. Onder 
impuls van SATIJNplus Architecten en ELD Architecten, bouwde de THV Houben-Strabag-Monumentum de vervallen ruïne om tot een hyper-
moderne feest- en congreslocatie. 
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1. 2.

Voor de historiek van het prachtige Thor Central moeten we terug naar 1920 toen de werkzaamheden 
voor het nieuwe hoofdgebouw van de steenkoolmijn in Waterschei van start gingen. Vier jaar later zwier-
den de poorten van het prestigieuze project open. Niet alleen de kantoren van ‘de chefs’ waren er geves-
tigd, maar ook de badzalen, betaalzaal, infirmerie, lampenzaal en een aantal magazijnen vonden er hun 
onderkomen. Het monumentale hoofdgebouw met 2,2 hectare vloeroppervlakte, fungeerde dus als klop-
pend hart van de mijn. Op het hoogtepunt van de tewerkstelling, in 1949, passeerden er dagelijks bijna 
7.000 mensen. Maar na de sluiting van de Charbonnages André Dumont, zoals de uitbatingsmaatschappij 
heette, kwam Thor Central in 1987 leeg te staan. Het pand geraakte volledig in verval. Binnenmuren en 
vloeren stonden op instorten, duiven kroonden zich tot meester van de nok.

“Niks wegmoffelen”

Samen met de revitalisering van het hele mijnterrein, werden in de jaren 2000 plannen gesmeed om Thor 
Central helemaal op te knappen. Na grondig studiewerk ging de THV Houben-Strabag-Monument aan de 
slag in 2015. Zij voerden een ontwerp uit van SATIJNplus Architecten uit Nederland, dat een samenwer-
king aanging met ELD uit Antwerpen. “Ik spreek liever niet van ‘renovatie’, maar verkies het te hebben 
over restauratie en transformatie,” zegt Harold Janssen, architect bij SATIJNplus, tijdens een rondleiding. 
“Een historisch gebouw zoals Thor Central heeft geschiedenis en karakter te over. Die moffel je niet weg, 
die restaureer je in alle transparantie en transformeert ze tot een nieuw, nog rijker architecturaal geheel. 
De kleuren van de muren, het directeurskantoor, het kolenspoortje aan de receptie of het glazen dak bo-
ven de Barbarazaal: we hebben zo veel mogelijk elementen uit het verleden in hun oude glorie hersteld. 
Bovendien gelden er voor een beschermd monument strenge regels rond wat mag en wat niet. Daarom 
is quasi elke ingreep in dit gebouw in principe ‘omkeerbaar’. We zijn dan ook, na het puike werk van de 
aannemers, bijzonder trots op het resultaat.”

Comfort

Dat resultaat is een prachtig business- en communitycentrum, dat ter beschikking staat van externe 
ondernemingen en organisaties, bedrijven van de Thor-site, bezoekers, studenten van de nabijgelegen 
opleidingsinstituten en de lokale buurtbewoners en verenigingen. Centraal in het gebouw bevindt zich 
een prachtig auditorium dat plaats biedt aan 300 gasten. De muren zijn aangekleed met sprekende foto’s 
uit het rijke mijnverleden. Er werd niet op de kosten bespaard om het comfort van de bezoekers te maxi-
maliseren. De akoestiek en het zitmeubilair zijn zeker troeven van deze locatie. 
De mooiste zaal van het complex is de Barbarazaal, die uitnodigt om grootste feesten in te geven. Een 
aantal Limburgse organisaties wisten dit pareltje intussen al te boeken voor een stijlvol evenement. Op 
de verdieping van de Barbarazaal zijn 16 vergaderzalen ingericht, die apart of voor grote groepsbijeenkom-

1+ 2: De centrale zalen voor de grondige facelift: er was dus genoeg 
werk aan de winkel!
…
2: De eigen lichtarmaturen geven een bijzonder effect na 
zonsondergang.
…

3: De architect heeft zoveel mogelijk verkenningspunten van het 
mijnverleden proberen te behouden.
…
4+ 5: De centrale hal is vrijgemaakt voor horeca. Restaurant Par-
taasch en brasserie Lampada vinden hier hun onderkomen.
…

3. 4.2.

De catering werd door Limburghal cbva 
uitbesteed aan Thor Catering, een nieuwe, 

ambitieuze vennootschap.

3. 5.

4.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 stad Genk, LRM en KULeuven
…

Architect: 
 Satijnplus Born NL; ELD architecten; Antwerpen
Hoofdaannemer: 
 Thv Houben Hasselt, Strabag Genk, Monument Group; 
 Ingelmunster
Elektriciteit: 
 EL Systems; Zonhoven
Keuken: 
 Mertens Faema; Hasselt
Sanitair: 
 Vliegen; Bree
Gyproc- en plafondwerken: 
 Baens; Kinrooi
Epoxyvloeren: 
 100% Floors; Waspik NL
Goederenlift:
  Aesy lift; Antwerpen
Buitenpleisterwerken: 
 Altritempi; Brasschaat
Binnenschrijnwerk hout: 
 Aluglas; Beringen
Binnenschrijnwerk staal: 
 Anders construct; Kruishoutem
Akoestische panelen: 
 ASM lettershop; Houthalen
Sprinklerwerken:
 Benvitec indust services; Beringen
Rookkoepel: 
 Caroplast; Zoutleeuw
Polycarbonaatkoepels: 
 D-Lux; Sint-Laurein
Dakwerken: 
 De Haan; Boxtel NL
Reparatie Parijse lift: 
 De Winter Hugo; Boutersem
Dakluiken glazen koepel: 
 Groven+; Puurs
Glazen ballustrades en glas in dilatatievoegen: 
 Hemelaers glas; Lommel
HVAC: 
 Imtech; Alken
Schilderwerken: 
 Jeri Decor; Houthalen-Helchteren
Cementdekvloeren nieuw en bestaand,
wandtegels: 
 Keulen A; Lanaken
Auditoriumstoelen: 
 MPRA; Marke
Tandemdeuren: 
 Merford; Gorinchem NL
Zink-, lood- en dakwerken: 
 Sani Systems; Leopoldsburg
Lift: 
 Schindler; Brussel
Stalen trappen: 
 Slegers; Opglabbeek
Pleisterwerken: 
 Vanhees; Hechtel-Eksel
Glasdallen: 
 Verhaert & co; Ranst
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 Moderne en vooral praktische elementen 
werden toegevoegd aan de gerestaureerde 

ankerpunten uit het verleden.

goed wordt gerekend, zal Thor Central door 
Toerisme Vlaanderen worden aangeprezen 
als unieke vergaderfaciliteit.

Met deze restauratie is het werk in Thor 
Central niet af. Ongeveer de helft van het 
complex, zo’n 10.000 m² vloeroppervlakte, 
is omwille van financiële en praktische over-
wegingen nog onaangeroerd gebleven. Dit 
is voor het publiek niet zichtbaar. Bedoeling 
is wel dat er in het onafgewerkte deel kunst-
zinnige expo’s en andere originele events 
kunnen plaatsvinden. 

Het tempo waarmee het zopas afgewerkte 
deel zich zal ontwikkelen heeft ook te maken 
met de verdere invulling van de hele Thor-si-
te. Dit Thor Park, zoals het gebied heet, is 
momenteel in volle expansie. Zo wordt er 
gebouwd aan IncubaThor (tweede fase van 
startersgebouw), Campus EnergyVille (deel 
2 in 2018), de T2-campus (technologie-ta-
lentcampus, opening in 2018) en aan een 
aantal privébedrijven die zich ook op de site 
zullen vestigen. Tot slot zullen er een aantal 
recreatieve attracties op Thor Park worden 
gebouwd, zodat het hoofdgebouw ook die 
doelgroep over de gerestaureerde vloer zal 
krijgen.

…

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Architecten Satijnplus

… 

sten (als break-out room) kunnen geboekt 
worden. Een aantal bijkomende polyvalente 
ruimtes in de aanpalende vleugels kunnen 
dienst doen voor catering, events of meet-
ings. Zo hield designer Roel Vandebeek er 
onlangs zijn expo Objet portrait, waar hij 
persoonlijke objecten voor tal van BV’s ten-
toonstelde.

Foodsharing

Een belangrijk deel van Thor Central is inge-
vuld door horeca. De topper is het nieuwe 
restaurant Partaasch, dat amper enkele we-
ken na de opening al door de culinaire gids 
Gault&Millau werd bekroond met 13 pun-
ten. “De naam is een verwijzing naar ‘char-
bonnage’ en naar ‘partager’, aangezien we 
kiezen voor een formule van foodsharing,” 
zeggen zaakvoerders Wim Croonen en Filip 
Vanheusden, die samen de nieuwe vennoot-
schap Thor Catering hebben opgericht om in 
opdracht van concessiehouder Limburghal 
cbva de horeca-activiteiten in Thor Central 
op zich te nemen. “Tot Partaasch behoort 
eveneens een gastrobar, waar verfijnde tap-
as, aperitief en degustief geserveerd wor-
den.”

Daarnaast is in het complex een veelzijdige 
brasserie geopend. “Onder de naam Lam-
pada, creëren we hier een permanente Food 
& Mood Plaza,” legt Filip Vanheusden uit. 
“Je kan er ’s middags terecht aan de diver-
se zelfbedieningsbuffetten. Er komen ook 
stands met specialiteiten die het multicultu-
rele van het mijnverleden weerspiegelen.”

Tot slot verzorgt Thor Catering in het ge-
bouw ook (deels exclusief) de catering 
voor alle feesten, vergaderingen en andere 
events die op de uitgestrekte site zullen 
plaatsvinden. “We hebben erg veel zin in dit 
nieuwe avontuur en hebben dan ook kosten 
noch moeite gespaard om er iets unieks van 
te maken”, aldus de horeca-ondernemers. 
“Op die manier willen we een steentje bij-
dragen om van de Thor-site een permanent 
bruisende hotspot in Limburg te maken.”

Erfgoed

Het hele project heeft een investering ge-
vergd van 25 miljoen euro, voornamelijk 
gedragen door Stad Genk en LRM. Vlaams 
minister van Toerisme Ben Weyts kende 
een subsidie toe van 2,2 miljoen, aangezien 
Thor Central aantrekkingskracht heeft om 
toeristen en professionele bezoekers naar 
Genk te lokken. Weyts dicht het project een 
veelbelovende toekomst toe als MICE-loca-
tie (meetings, incentives, conventions, exhi-
bitions). Omdat het hele complex tot het erf-

De koepel waaronder de horeca zich nu bevindt, 
werd vakkundig gerestaureerd, zodat de lichtinval en 

isolatiewaarde bewaard bleven.
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Mertens-Faema is verantwoordelijk voor de nieuw geïnstalleerde keukens in Thor Central, en dat mag gezien worden! Weeral 
een stevige referentie voor deze gespecialiseerde firma uit Hasselt.
De vormgeving van deze degelijke keukens en hun sterke uitstraling, sluit perfect aan bij het prachtige interieur van de gastrobar/
restaurant Partaasch en de Brasserie Lampada.
Bovendien is de alles-in-één-oplossing van deze keukens uniek en tijdloos.

Het team van Mertens-Faema nv, met als zaakvoerders Tony Mertens en Curro Franca, heeft showrooms in Hasselt en Antwerpen 
en is sinds 1976 gespecialiseerd in de verkoop en technische dienst van espressomachines en bedrijfskeukens.  Tevens verdelen 
zij diverse andere apparatuur voor horeca, scholen, zorgcentra en particulieren.

Als exclusief verdeler van de Italiaanse FAEMA espressomachines, pizzaovens van Morello Forni, het industriële keukengamma 
ANGELO PO en de vaatwassers COMENDA en met een eigen studie-, ontwerp- en plaatsingsdienst, zijn ze in de mogelijkheid de 
klant van het beginstadium tot de eindrealisatie bij te staan.

Perfecte service en dienst na verkoop.
Met heel veel ervaring en gespecialiseerd personeel garanderen zij dan ook een perfecte plaatsing en een uitzonderlijke dienst na 
verkoop, items waarmee ze zich op een bijzondere wijze onderscheiden.

Hun filosofie is gebaseerd op innovatie, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.
Het vertrouwen van het talrijke cliënteel, dat deze aanpak weet te appreciëren, bewijst dat kwaliteit, service en follow-up in deze 
sectoren onontbeerlijk zijn.

…

We support your succes.

N.V. Mertens-Faema
Showroom Hasselt
Luikersteenweg 365 
3500 Hasselt
T +32 (0)11 27 03 36

REDACTIE

Showroom Antwerpen
Bataviastraat 7
2000 Antwerpen
T +32 (0)13 225 08 46
www.mertens-faema.be
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07
PROEFPROJECT E313 HASSELT - OOST 

Lost nieuw type asfalt geluidsoverlast op? 
Kan een nieuw type geluidsarm asfalt op bepaalde plekken de traditionele geluidsschermen vervangen en het probleem bij de bron aanpakken? 
Met die vraag in het achterhoofd werd vorig jaar de E313 tussen Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost onder handen genomen. De weg werd daarbij 
helemaal gerenoveerd en voorzien van een geluidsarme toplaag. De werken werden op twee maanden tijd volledig afgerond en zorgden nau-
welijks voor overlast. 
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‘De omgeving van dit stuk van de E313 behoort tot een van de 25 Vlaamse zones waar de geluidshinder boven de Europese 
norm ligt,’ aldus leidend ambtenaar Kirsten Peeters van het Agentschap Wegen & Verkeer. ‘Doorgaans lossen we dit op met 
schermen. Met dit project willen we onderzoeken of geluidsarm asfalt in bepaalde situaties een betere oplossing is. Bij een 
scherm wordt het geluid grotendeels afgebogen en ervaren bewoners die wat verderop wonen nauwelijks voordelen. Met een 
geluidsarm wegdek pak je de oorzaak aan in plaats van de gevolgen.’ 

Strakke planning 
Het gaat om een nieuw type asfalt, dat voor de eerste keer op een Vlaamse snelweg wordt toegepast. Omdat het wegdek in 
vrij slechte staat was en om zeker te zijn dat het proefproject niet beïnvloed wordt door bijvoorbeeld een slechte fundering, 
werd ervoor gekozen om de weg volledig op te breken en een nieuwe weg aan te leggen met de experimentele, geluidsarme 
toplaag. ‘Er waren hier geen structurele werken meer uitgevoerd sinds de aanleg van de snelweg,’ aldus Kirsten Peters. ‘Uit 
de kosten-batenanalyse bleek dan ook dat het beter was om meteen de hele weg te renoveren. Het gaat om een relatief rustig 
stuk autostrade. Ideaal voor dit proefproject.’  Ingrijpende werken, dus. Toch verliep de strakke planning vlekkeloos. De aanne-
mer, de tijdelijke handelsvereniging VBG – Aswebo, kreeg slechts 30 kalenderdagen per rijrichting, maar dat bleek voldoende. 
‘We hebben gekozen voor de korte pijn. Dat heeft wel even voor wat geluidsoverlast gezorgd, zeker bij het opbreken van het 
beton. Maar het ging goed vooruit en de verkeershinder bleef tot een minimum beperkt.’ 

Wandelen op de autostrade 
Opvallend aan het project zijn de vele positieve reacties van buurtbewoners. ‘Waar je meestal bij wegenwerken vooral negatie-
ve reacties krijgt omdat werken nu eenmaal altijd een zekere impact hebben op de buurt, viel het ons op dat we bij dit project 
heel wat positieve reacties kregen,’ blikt Kirsten terug. ‘We hebben vanaf het begin goed ingezet op communicatie, zowel op 
de werf, als naar de buurt toe. Voor aanvang van de werken werden de buurtbewoners geïnformeerd per brief. In die brief 
kregen ze bovendien de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een digitale nieuwsbrief. Tijdens Openbedrijvendag werden 
mensen uitgenodigd om het gloednieuwe wegdek te voet en met de fiets uit te testen. Dat lokte 1172 bezoekers. Een succes!’ 

Evaluaties 
Het nieuwe asfalt vermindert vooral het rolgeluid. Dat is het geluid dat de banden maken wanneer ze over het wegdek rollen. 
Vanaf een snelheid van 70 km per uur is dat luider dan het motorgeluid. ‘We zijn bezig met de eerste evaluaties,’ zegt Kirsten 
Peeters. ‘We voeren metingen uit met een machine die over de autostrade rijdt, maar er zijn ook metingen gepland aan huizen 
in de buurt. Nu is het vooral afwachten hoe het asfalt onder verschillende weersomstandigheden reageert, hoe het zit qua 
gladheid, of het wegdek een strenge winter en strooizout goed doorstaat, enzoverder. Met zijn 3 cm is het een dunne toplaag. 
Bij een standaard wegdek is dat 4 cm. Het asfalt heeft bovendien een fijne structuur, dus de vrees leeft dat het misschien ook 
sneller afbrokkelt. We volgen dit eerst grondig op vooraleer we dit type asfalt op andere plekken toepassen.’   

…

® tekst: Leen Raats - foto’s: Marc Scheepers en AWV

… 

1: De weg werd volledig opgebroken en vervangen door een nieuwe 
weg met experimentele, geluidsarme toplaag. 
…
2: Met een geluidsarm wegdek pak je de oorzaak aan, in plaats van 
enkel de gevolgen. 
…

3: Het resultaat wordt grondig opgevolgd vooraleer dit asfalt op 
andere plekken wordt toegepast
.…
4. Het is de eerste keer dat dit type asfalt op een Vlaamse snelweg 
wordt gebruikt. 

5.3. 4. 5.2. 3.

4.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 AWV; Hasselt
…

Hoofdaannemer: 
 THV VBG- Aswebo E313; Heusden-Zolder en Drongen 
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General Data Protection Regulation

“Voorwaar Voorwaar de GDPR” Je kan geen vakmagazine meer openslaan of er staat wel een gebrilde 
IT’er of jurist vingerwijzend te roepen over de nieuwe Europese wetgeving rond de privacy. Dit vakblad 
is niet anders (Ik draag ook een bril) maar in plaats van de hysterie nog wat aan te wakkeren, vertel ik je 
liever gewoon wat je vandaag al moet weten en morgen kunt doen voor de GDPR.

Wat IS de GDPR ?
De GDPR of “General Data Protection Regulation” is een set van regels en afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens van bur-
gers binnen de Europese unie. Ze is niet nieuw, want een hoop van die afspraken zitten nu al in de “Wet op de Privacy”. Het verschil is dat 
de “burgers” een aantal rechten erbij krijgen en ondernemingen nu ook effectief (hoofdelijk) aansprakelijk zijn wanneer de wetgeving niet 
nageleefd wordt. 

Voor veel kleine ondernemingen lijkt dat een ver-van-mijn-bed show, maar dat is het niet. Wanneer je als aannemer of architect naam en 
adresgegevens bijhoudt van je klant (Hoe ga je anders die vlijmscherpe offerte kunnen opstellen ?) moet je al conform zijn met de GDRP. 

So What ?
Het komt erop neer dat je vanaf mei verantwoordelijk bent voor de persoonsgegevens van klanten en prospecten die je binnen je organi-
satie verzamelt en verwerkt. 

Gebruik je klantgegevens voor commerciële doeleinden ? Dat moet je dan duidelijk meedelen aan de betrokkenen. Daarbovenop krijgt ook 
de burger een aantal rechten: hij of zij mag zijn informatie bij jou opvragen, vragen om de gegevens aan te passen of je de opdracht geven 
alles over hem of haar te wissen. Jij moet binnen een afgesproken termijn administratief dat verzoek inwilligen. 

Wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden is er sprake van een zogenaamd datalek dat je moet melden aan de privacycom-
missie en/of aan de betrokkenen. USB-stick met klantgegevens verloren na een stevig nachtje stappen op café ? Dan kan je onderneming 
hier een kater aan overhouden in de vorm van een fikse boete.

Het gaat dus uiterst belangrijk worden dat je weet WELKE data je van je klanten en prospecten verzamelt, waar ze opgeslagen en verwerkt 
worden en hoe je ze gaat beveiligen.

REDACTIE
GDPR

Wat kan ik nu al doen ?

Zorg voor “awareness” rond de GDPR
De belangrijkste stap is weten wat de GDPR is en wat de impact is voor je onderneming. De GDPR slaat op iedere medewerker van je 
organisatie die met klantengegevens werkt. (Dus niet alleen van de knappe koppen bij de IT of HR). Zorg daarom dat je mensen weten wat 
er vanaf mei dit jaar staat aan te komen. Breng vandaag al in kaart welke klantgegevens je verwerkt en begin alvast na te denken hoe je die 
aanvragen tot inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens gaat opvangen.

Leg een dataregister aan
Een handig hulpmiddel hiervoor is het “dataregister”. Dit document moet iedere onderneming vanaf mei opstellen en is een overzicht 
van welke gegevens je van je klanten verzamelt, waar ze vandaan komen, wat je ze ermee doet, en met welke andere partijen ze gedeeld 
worden (Sla je ze bv op in de “cloud” of bij je boekhouder en voldoen deze partijen aan de GDPR ?).

Vraag je juiste toestemmingen
Let er op dat je voor het verzamelen van gegevens voor commercieel gebruik vanaf mei de expliciete toestemming moet vragen van je 
klant of prospect. Je moet n klare taal vertellen WAT je met die gegevens gaat doen en waar ze terecht kunnen als ze die gegevens willen 
inkijken, wijzigen of verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld door een extra clausule op te nemen in je offertes of contracten waar je deze dingen 
duidelijk omschrijft.

Benoem een DPO
Een DPO of “Data protection officer” is een duur woord voor diegene die de GDPR-zaken binnen je bedrijf gaat opvolgen. Stel jezelf de 
vraag wie dit gaat doen. Ga je zelf je dataregister opstellen en bijhouden of ga je een externe partij vragen om de aanvragen te verwerken.

Zet je IT omgeving op punt
Het doel van de  GDPR is geen berg papierwerk, maar om vertrouwelijke gegevens van klanten en prospecten beter te beschermen. Zorg 
daarom dat je bestaande IT infrastructuur ook op punt staat. 

Hoe zit het met je paswoord beleid: is je master paswoord nog steeds hondje123 ? 
Zijn de smartphones van je vertegenwoordigers versleuteld zodat hun adresboek niet ingezien kan worden als ze hun gsm verliezen ? Is 
je website voldoende beveiligd ? Hoe zit het met je backups ?  Het heeft weinig nut om je administratief in te dekken als je IT omgeving 
wagenwijd openstaat voor een datalek.
 
Stel niet te lang uit.
Rond de GDPR speelt nog steeds een hoop onzekerheid en bangmakerij. Gaat de wet een dode letter worden of worden er effectief sanc-
ties uitgedeeld (en zoja HOE en HOEVEEL) ? 

Wat wel al zeker is, is dat de wet er KOMT. Wanneer wij onze klanten ondersteunen om hun GDPR-verhaal op punt te zetten, geven we 
altijd 1 belangrijke raad: “Gebruik gewoon even je gezond verstand.” Kijk naar het DOEL van de wetgeving: het veilig en verantwoord ver-
werken van de gegevens van je klanten. 

De GDPR is een administra-
tieve schil rond iets waar je nu 
al elke dag mee bezig bent:  
Omgaan met het vertrouwen dat 
je klanten in jouw onderneming 
stellen om hun gegevens veilig 
en verantwoord te verwerken. 
Die instelling is de beste basis 
voor een goeie “compliance” 
met de GDPR.

info : www.brainrangers.be
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08 industrieterrein
RIETKOLK LOMMEL
 

Het gezelligste 
bedrijvenpark van 
Limburg
Rietkolk is de naam van een nieuw indu-
strieterrein in Lommel Barrier. Ontwik-
kelaar Van den Boer Concept kocht er in 
2011 6,5 hectare bebouwbare ruimte of in-
dustriegrond. Intussen hebben zich maar 
liefst 54 bedrijven op Rietkolk gevestigd 
en tegen eind 2018 zullen er daar nog 12 
bijgekomen zijn. De uniforme architectuur 
en collegiale sfeer tussen de ondernemin-
gen zijn opvallende kenmerken van deze 
industriezone.

Tussen de aankoop van het terrein en de op-
levering van de eerste bedrijfsunit zat een 
periode van bijna 5 jaar. “De vergunningen 
nemen uiteraard een hele tijd in beslag”, 
zegt Filip Remans van Van de Boer Concept. 
“Er moest bovendien nog een stukje gesa-
neerd worden. Omdat het een braakliggen-
de zone betreft, die trouwens ook 4 hectare 
natuurgebied bevat (dus 10,5 hectare in to-
taal), dienden we in 2015 een openbare weg 
aan te leggen om Rietkolk te ontsluiten. Op 
die manier werd het nieuwe industrieterrein 
toegankelijk vanuit de Fabrieksstraat. Begin 
2016 was het eerste bedrijfspand klaar.” 

Zonevreemd

Van den Boer koos ervoor om op Rietkolk 
een 40-tal kleinere bedrijfseenheden te  
bouwen, variërend in oppervlakte van 144 
tot 366 m2. “We hadden de vraag naar nieu-
we huisvestiging gekregen van een aantal 
groeiende kmo’s“, aldus nog Filip Remans. 
“Een aantal die door capaciteitsproble-
men wilden verhuizen, en anderen die de  
privéwoning van de zaakvoerder waren  
ontgroeid. Niet alleen zochten zij een grote-
re en professionele werkomgeving, ze wil-
den ook komaf maken met hun status van 
zonevreemd bedrijf.” 

De units zijn multifunctionele ruimtes die 
naargelang de wensen van de klant opge-
deeld zijn in een combinatie van kantoor, 
magazijn en atelier. “Daarnaast hebben we 
ook meteen een aantal grotere bedrijfs-
gebouwen ( van 360 tot 1.700 m² ) gezet 
op een privaat perceel, zodat eigenlijk alle 
grootte-ordes hun gading konden vinden 
op Rietkolk.” In totaal zijn er momenteel 54 
bedrijfshallen klaar. “Meer zelfs, ze zijn alle-
maal op korte tijd verkocht geraakt”, legt Filip  
Remans uit. “De behoefte aan dit type van 
vastgoed was dus erg groot. Ze vonden tot 

Rietkolk
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Rietkolk

Tewerkstelling

Het succes van Rietkolk valt ook af te meten aan de tewerkstelling 
die zich er concentreert. “Momenteel stellen de bedrijven samen 
zo’n 200 mensen tewerk, wat amper 2 jaar na de start al behoorlijk 
veel is. Als straks nog enkele grotere units bedrijfspanden erbij 
komen, zal het aantal sterk oplopen. En dat is goed nieuws voor ie-
dereen, want werkgelegenheid creëren in eigen streek: daar doen 
we het voor!”

…

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Van den Boer Concept

… 

voor kort hun gading niet echt op de 
markt. Vandaar dat wij het ijzer gesmeed hebben toen het heet 
was en meteen ook de volgende fase hebben aangevat. Tegen het einde van 2018 komen 
er nog 12 units bij tussen 360 m² en 700 m².”

Succes

Van den Boer Concept verklaart het succes door verschillende factoren. “Ten eerste is er de ligging, die voor bedrijven uit Lom-
mel, Overpelt en Neerpelt ideaal is”, weet Remans. “Ten tweede houden we alles in eigen hand (de zusterfirma van Van den 
Boer is Derdaele+), waardoor de prijzen aantrekkelijk zijn voor kmo’s. De gebouwen zelf zijn op maat van de kmo en hebben 
standaard een hoge kwaliteit. Dat geldt ook voor de uniforme, strakke architectuur, wat de eenheid van de bedrijven op Rietkolk 
versterkt. Er is veel aandacht voor de groene omgeving, met een park en bloemenweides. Infrastructuur ook, zoals de wandelpa-
den en de klinkers rondom de bedrijven. Daarmee creëren we een huiselijk gevoel onder de buren-bedrijven. Je merkt dat zoiets 
zich doorzet in de bedrijfsvoering, want er worden onderling redelijk wat zaken gedaan. Het is mooi om vast te stellen dat de 
ondernemingen gebruik maken van elkaars expertise en ook met alle buren samen activiteiten opzetten. Omdat we zelf ook op 
Rietkolk zitten, merken we die verbondenheid. Het gebeurt dagelijks dat bij ons op kantoor één van de buren binnenloopt voor 
een kopje koffie.”
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“De vraag naar kleinere units
 kwam van de lokale kmo’s zelf”

“De bedrijven van deze 
zone komen graag bij 

elkaar op de koffie”

Rietkolk
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VANDEBROEK
i n t e r i e u r

1: Ontwerp
 Vincent Van Duysen 

2: Ontwerp 
Kris Elsen

3 + 4: Ontwerp 
Vandebroek Interieur

1

2

4

3

adv. vandebroek.pdf   1   15/01/18   16:41

SCHOEFFAERTS Afwerking & 
Interieur investeert in nieuwbouw

Business Park Dorpsveld II 
in Diepenbeek wordt nieuwe thuis

De grond- en montagewerken zijn vol-
op bezig op het nieuwe Business Park 
“Dorpsveld II” in Diepenbeek. Hier 
zal Afwerkings – en Interieur specia-
list Schoeffaerts zich vestigen in een 
volledig nieuw gebouw dat voldoen-
de plaats biedt voor een uitgebreide 
showroom met kantoren. Het gaat
om een totale investering van zo’n 5,5 
miljoen euro die zaakvoerder Ronny 
Schoeffaerts voorziet.

Schoeffaerts is specialist in pleister-  
gyproc- en schilderwerken en is hoofd-
verdeler van exclusieve binnendeuren en 
parketvloeren. Schoeffaerts biedt klan-
ten een totaalpakket aan voor interieur- 
afwerking. Iedereen die een hoogwaardi-
ge afwerking zoekt, is welkom bij Ronny
Schoeffaerts en zijn team. Na jarenlange 
ervaring als stukadoor, richtte Ronny in 
2000 zijn eigen zaak op. Dankzij de klant-
gerichte totaalaanpak, de uitgebreide 
knowhow en de aandacht voor het klein-
ste detail, is Schoeffaerts uitgegroeid tot 
een gerespecteerde speler op de natio-
nale interieurmarkt met referenties over 
de provinciegrenzen heen. Tot op heden 
is deze interieurspecialist gevestigd in de 
Duifhuisweg in Diepenbeek. Maar het 
pand werd te klein. Zaakvoerder Ron-
ny Schoeffaerts legt uit: “We zijn niet  
enkel gespecialiseerd in pleister-, gy-
proc- en schilderwerken. We zijn even-
eens hoofdverdeler van 2 topmerken 
van deuren, nl. Brems en Anyway Doors 
én we bieden daarnaast een uitgebreid 
gamma van parketvloeren aan.

Om zo veel mogelijk van onze collectie 
parket en binnendeuren te tonen aan 
onze klanten, hadden we dringend nood 
aan extra ruimte. Veel extra ruimte. Die 
zal er met het nieuwe gebouw komen!”

Voor het ontwerp van het nieuwe ge-
bouw bracht Ronny Schoeffaerts zijn ei-
gen inspiratie samen met de know-how 
van Block Office Architecten in samen-
werking met Ontwerpbureau Plan-B. Met 
beide partners werkte Ronny in het ver-

leden al samen. “Met Bert Casters van 
Ontwerpbureau Plan-B werk ik al jaren 
samen, ook voor de huidige showroom 
rekende ik al op zijn expertise. 

We krijgen over deze showroom tot op 
de dag van vandaag nog regelmatig com-
plimenten van bezoekers. Voor ons was 
het logisch dat we hem betrokken in de 
realisatie van ons nieuw gebouw”, legt 
Ronny uit. “Ook met Block Office Archi-
tecten hebben we reeds een jarenlange 
samenwerking. Schoeffaerts Afwerking 
& Interieur voert regelmatig de binnenaf-
werking uit van de prachtige ontwerpen 
van privé-woningen die zij uittekenen.”
De uitvoering van dit kwalitatief hoog-
staande gebouw is in handen van De 
Voordenkers van Mathieu Gijbels. Ronny 
Schoeffaerts: “Wij weten erg goed wat 
we juist willen van dit nieuwe gebouw. 
Daarom hebben we voor een team ge-
kozen dat kwaliteit hoog in het vaandel 
draagt, net zoals mijn eigen bedrijf dat 
steeds doet. Met Mathieu Gijbels had ik 
tijdens de bouwwerken van mijn vorige 
vestiging al eens samengewerkt. Hun 
aanpak stond me toen al aan. Ik heb dan 
ook alle vertrouwen in het team van pro-
jectleider Robby. We zijn alvast erg tevre-
den van hun professionaliteit en oog voor 
detail! ”

Met de bouw van het nieuwe gebouw is 
zo’n 5,5 miljoen euro gemoeid. Schoef-
faerts Afwerking & Interieur is momen-
teel op zoek naar een extra medewerker 
(technisch/administratief bediende) om
de vloerenafdeling te ondersteunen. 
Door de realisatie van de nieuwbouw 
tracht het bedrijf vooral meer van het 
gamma te kunnen tonen aan klanten.

www.schoeffaerts.be

•••

BENOveren krijgt de steun van de 
hele bouwwereld 

Om de BENOvatiedrempels van woning- 
eigenaars te helpen overwinnen, hebben 
de belangrijkste stakeholders van het Re-
novatiepact, elk op hun manier, het voor-
bije jaar al tal van initiatieven genomen:   

Het Vlaams Energieagentschap: de uit-

gave van de brochure ‘BENOveren: wat, 
waarom en hoe?’ en de sensibiliserende 
campagne ‘Ik BENOveer’   
 In oktober 2016 werd, samen met het 
werkwoord BENOveren en het label ‘Ik 
BENOveer’, de brochure ‘BENOveren: 
wat, waarom en hoe’ voorgesteld. Daar-
in wordt in grote lijnen uitgelegd wat BE-
NOveren precies inhoudt, waarom beter 
wordt geBENOveerd in plaats van ge-
woon te renoveren, én hoe verbouwers 
dat praktisch kunnen doen. 

Om in te spelen op de verschillende mo-
gelijke motieven om te BENOveren in 
plaats van ‘gewoon’ te renoveren, werd 
op 16 februari van dit jaar, de eerste 
dag van Batibouw, de sensibiliserende 
communicatiecampagne ‘Ik BENOveer’ 
gelanceerd. Hierin leggen bekende Vla-
mingen uit waarom zij de BENOvatie-
campagne ondersteunen. Interieurar-
chitect Filip Deslee focust op de hogere 
vastgoedwaarde, zangeres Leonie Gysel 
benadrukt het verhoogd wooncomfort, 
radiopresentator en muzikant Jan Hau-
tekiet wijst de Vlaming erop dat hij het 
milieu en de toekomstige generaties een 
grote dienst bewijst door te BENOve-
ren, en directeur van Test-Aankoop Ivo 
Mechels onderstreept de lagere ener-
giefactuur. De actie omvatte een serie 
radiospots en filmpjes, een perscampag-
ne en – in samenwerking met mijnBE-
NOvatie.be – de uitgave van De BENO-
vatiekrant, die zat geëncarteerd bij twee 
grote Vlaamse kranten en werd verdeeld 
tijdens de Batibouwbeurs. 

De Ik BENOveer-campagne wordt mid-
dels social media, webbanners, posters 
en advertenties ondersteund door de 
overige stakeholders van het Renova-
tiepact: lokale overheden, intermediaire 
organisaties, kredietinstellingen, profes-
sionals in de bouwsector… Deze kunnen 
zich bij het VEA registreren als BENOva-
tievoorloper, waarna ze vermeld worden 
als BENOvatieadviseur op www.ener-
giesparen.be/ikBENOveer en waarna ze 
ook gebruik kunnen maken van het Ik 
BENOveer-label. 

www.energiesparen.be/IkBENOveer

•••

REDACTIE

De familie Vandebroek uit Hasselt ademt interieur in en uit, al meer dan 70 jaar

De ambitieuze schrijnwerkerij, grootgemaakt door grootvader Vandebroek, werd onder impuls 
van de tweede generatie, toonaangevend in onder meer maatwerk en apotheekinrichting.
Na Guido Vandebroek legt dochter Charlotte nu eigen accenten bij Vandebroek Interieur.
De uitbreiding van het aanbod met interieurontwerp is daar slechts één voorbeeld van.
De variatie in interieurprojecten zorgt voor de veelzijdigheid die Vandebroek vandaag kenmerkt.
Een gemotiveerd team en een modern machinepark zorgen voor korte doorlooptijden bij ieder
project.  Met het ultramodern, computergestuurd machinepark werken ze niet alleen snel en
efficiënt maar ook foutloos.
Nieuwbouw of renovatie, klassiek, modern of iets daar tussenin, 1 meubel of 
totaalproject, van concept tot oplevering.  Een ontwerp indien nodig aanpassen en 
optimaliseren, Vandebroek Interieur denkt mee om elk project succesvol af te werken.
De lat wordt hoog gelegd bij Vandebroek Interieur. Ze kiezen steeds voor kwaliteitsvolle
materialen en een hoogwaardige, duurzame afwerking. De perfecte realisatie van elk
ontwerp door bekwame medewerkers, stuk voor stuk secuur en kritisch voor zichzelf.
Een mooi interieur zit namelijk in de details!

Vandebroek Interieur is gespecialiseerd in woning- en winkelinrichtingen, 
inrichtingen van horecazaken, kantoren, apotheken, opticiens 
en dokterspraktijken.

…

 Meer info: www.vandebroek-interieur.be

…

REDACTIE
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Student bedenkt zelflerende software 
die al na 8 dagen goedkoper werkt 
dan een verwarmingsthermostaat

De 7e editie van de Encon Energieprijs le-
vert een spectaculaire winnaar op. Thijs 
Peirelinck, Masterstudent in de Weten-
schap van Artificiële intelligentie aan de 
KU Leuven, ontwikkelde een zelflerend 
systeem voor verwarmingsinstallaties. 
Het systeem blijkt zo snel en efficiënt bij 
te leren, dat het al na 8 dagen een lagere 
energiefactuur oplevert dan de traditio-
nele thermostaat. Thijs ontving zijn pres-
tigieuze prijs uit handen van Minister van 
Energie Bart Tommelein.
Al voor de zevende keer kiest een jury de 
beste thesis rond energie en duurzaam-
heid uit een steeds maar groeiend aantal 
kandidaat-studenten. De jury, samenge-
steld uit deskundigen uit het bedrijfsle-
ven, onderwijs en beleid, had ook dit jaar 
weer de keuze uit 5 finalisten: Dietwig 
Beckers, Jonathan Verbruggen, Karlijn 
Overes, Merijn Wuyts en Thijs Peirelinck. 
Het niveau van de inzendingen bleek ook 
dit jaar weer bijzonder hoog.
Toch besliste de jury unaniem dat de En-
con Energieprijs 2017 moest gaan naar 
Thijs Peirlinck. Deze Masterstudent in de 
Wetenschap van Artificiële Intelligentie 
heeft in zijn eindwerk een intelligent sys-
teem ontwikkeld dat de elektrische ver-
warming (via een warmtepomp) van een 
woning regelt. Het systeem houdt daar-
bij niet alleen rekening met de gewenste 
temperatuur, maar ook met de kostprijs 
van elektriciteit op elk gegeven moment. 
Het systeem probeert vooral te verwar-
men wanneer de elektriciteit goedkoop 
is. Al na 8 dagen is het zelflerende sys-
teem goedkoper dan de thermostaat 
die nu in bijna alle woonkamers staat. 
Het systeem doet dat door de woning, 
binnen vooropgestelde grenzen, wat 
warmer te stoken dan nodig wanneer 
de energie goedkoop is, zodat het langer 
duurt eer de verwarming weer aan moet 
springen als de elektriciteit duur is.

Hoezo, stroom kopen als hij goed-
koop is?
Het systeem is voorlopig nog een the-
oretisch model omdat gezinnen, in te-
genstelling tot zeer grote bedrijven, op 
dit ogenblik nog elektriciteitsprijzen be-
talen die voor een langere periode vast 

liggen. De kans is groot dat dit in de 
toekomst verandert. Een belangrijk ge-
deelte van onze hernieuwbare energie, 
zoals wind- en zonne-energie, is afhan-
kelijk van de weersomstandigheden. De 
uitdaging wordt dus groter om altijd aan 
de energievraag te kunnen voldoen. Die 
uitdaging wordt steeds groter naarma-
te traditionele energiecentrales worden 
vervangen door hernieuwbare energie-
bronnen.
Als er energie tekort is, zouden elektrici-
teitscentrales extra stroom kunnen gaan 
produceren. Maar omgekeerd, zouden 
we ook de vraag naar stroom op dat 
moment kunnen verminderen. De mak-
kelijkste manier om dat te doen is om 
de energie zeer duur te maken als die 
schaars is, en zeer goedkoop wanneer er 
een overschot is. Maar dat heeft alleen 
nut wanneer bedrijven en gezinnen ook 
beschikken over systemen die hun vraag 
naar energie kunnen uitstellen.
“Het artificieel intelligent model dat Thijs 
heeft ontwikkeld doet dat nu als voor-
beeld voor een huishoudelijk verwar-
mingssysteem. Maar het kan morgen 
net zo goed het laden van een elektri-
sche wagen regelen, of het gebruik van 
huishoudelijke toestellen zoals wasma-
chines en koelkasten.” licht Robin Bru-
ninx, voorzitter van de jury, het eindwerk 
van de winnaar toe. “Dit nieuw ontwik-
kelde systeem kan een belangrijke rol 
spelen in het vergroenen van onze ener-
gievoorziening door ervoor te zorgen 
dat de energievraag daalt als de energie 
schaars is. Thijs heeft met zijn eindwerk 
aangetoond dat artificiële intelligentie 
een belangrijke rol kan spelen in die om-
schakeling naar hernieuwbare energie-
voorziening. De jury was erg onder de 
indruk van het ingenieuze denkproces 
dat achter het eindwerk zit en de door-
dachtheid waarmee Thijs het systeem 
heeft ontwikkeld. Artificiële intelligentie 
is bovendien een zeer bijzonder vakge-
bied wat ook voor de meeste juryleden 
vrij nieuw is. Een aantal elementen uit 
de studie waren daardoor niet helemaal 
helder na lezing van de thesis. Maar Thijs 
heeft dat opgevangen met een sterke en 
zeer heldere presentatie. We waren una-
niem zeer onder de indruk.”
Dat gevoel werd gedeeld door Min-
ster van Energie, Bart Tommelein: “De  
klimaatopwarming werd lange tijd vooral 

gezien als een uitdaging voor ingenieurs, 
die duurzame oplossingen moesten be-
denken. Het mooie aan het eindwerk 
van Thijs Peirelinck is dat het aantoont 
hoe andere sectoren steeds vaker een 
belangrijke bijdrage leveren aan onze 
energietransitie. Thijs bewijst met dit 
eindwerk ook dat we in Vlaanderen een 
voortrekkersrol kunnen spelen in nieuwe 
technologieën als artificiële intelligentie. 
We kunnen terecht trots zijn op dit voor-
uitstrevend eindwerk!”
Studenten met een thesis rond ener-
gie en duurzaamheid kunnen zich tot 1 
juli 2018 inschrijven voor de 8ste Encon 
Energieprijs.

www.encon.be.

•••

Wereldwijd megacontract voor 
Beringse verdeler

Marina Doggen, CEO van de groot-
handel in zonnepanelen Gutami Solar, 
heeft een nieuwe activiteit opgestart. 
Via de vennootschap Alfa Power Tra-
ding gaat ze exclusief de vermaarde 
zonnepanelen van het wereldmerk 
Honeywell verdelen in maar liefst 41 
landen.

Een ‘honingzoete’ uitdaging voor de za-
kenvrouw uit Beringen… “Honeywell 
is overal in de wereld gekend voor zijn 
topproducten”, zegt ze. “De zonnepane-
len hebben een voortreffelijke betrouw-
baarheid en bieden 20 tot 25 jaar garantie 
naargelang het type van paneel. Boven-
dien worden de producten permanent, 
toekomstgericht en innovatief ontwik-
keld, met oog voor kwaliteit en esthe-
tiek. Een geweldig potentieel voor ons.”
Alfa Power Trading heeft al meteen een 
team opgezet voor de verdeling van Ho-
neywell in Europa. “De andere continen-
ten zullen spoedig volgen, aangezien het 
contract 41 landen behelst, waaronder 
de VS”, aldus Marina Doggen. Het con-
tract is goed voor tientallen nieuwe jobs, 
zowel in Beringen als bij de lokale ver-
deelpunten in het buitenland.

www.gutami-solar.com
•••

REDACTIE

De nieuwe Amarok.
Z’n charisma liegt er niet om. Hij schiet krachtiger dan ooit uit de startblokken dankzij de 
nieuwste generatie zescilindermotor, een absolute première in dit segment! Hij levert een 
maximumkoppel van 550 Nm en een vermogen tot 224 pk (245 pk in overboost). Voeg 
daar nog een laadvermogen tot 985 kg aan toe en een trekkracht van 3,5 t op een helling 
van 12%, en u begrijpt meteen waarom de Amarok niet gemaakt is voor zondagsrijders. 
Op het laadvlak is er nog voldoende ruimte voor een dwars geplaatste europallet. 
100% bedrijfsvoertuig en 100% klaar voor de klus. 
Meer info bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler of op volkswagen.be

Hij laat het achterste van zijn tong zien. 
Een V6, om precies te zijn.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be 

Lancerings- en 

packcondities

Commercial
Vehicles

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler:

Coox Motors N.V.
Steenweg, 102
3621 Rekem

Etn J. Timmermans N.V.
Maastrichtersteenweg, 347
3700 Tongeren

Garage Willems N.V.
André Dumontlaan, 146
3600 Genk

Peerlings Automotive N.V.
Europalaan, 1
3900 Overpelt

Delorge Hasselt N.V.
Herckenrodesingel, 8A
3500 Hasselt

Delorge Sint-Truiden B.V.B.A.
Spookvliegerlaan 1111
3800 Brustem

Delorge Borgloon B.V.B.A.
Industriepark Tivoli, 28
3840 Borgloon

Garage Deboutte N.V.
Blanklaerstraat, 5
3290 Diest – Schaffen

Garage Jaspers N.V.
Bruglaan, 70
3960 Bree

Garage Smets Armand N.V.
Tongersestraat, 56
3740 Bilzen

Garage Haesen N.V.
Grote Baan, 20
3540 Herk-de-Stad
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Uw beste gereedschap
tegen de beste condities. 0% in Renting en Financiële Leasing(1)(Aanbieding voorbehouden voor professionelen)

www.volkswagen-commercial-vehicles.be

(1) Ontdek de Salonaanbiedingen op www.volkswagen-commercial-vehicles.be. (2) Het Salonvoordeel is de som van de Salonkorting en de waarde van de aangeboden uitrustingen. (3) 
Het klantenvoordeel op de packs en speciale serie is het verschil tussen het supplement op de prijs die de klant betaalt voor de uitrusting van de speciale serie (of van het pack) en de som 
van de catalogusprijzen van elke optie/elk accessoire in de uitrusting van de speciale serie (of van het pack). Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen-commercial-vehicles.be

Caddy Van Economy (1.2 TSI 84 pk) met 
gratis DAB radio, gratis houten laadvloer 
12 mm en Pack Comfort & Cool.

›  Pack Comfort & Cool aan 99 € excl. BTW

Elektrisch verstelbare en verwarmbare 
buitenspiegels • Elektrisch bediende 

ruiten • Klimaatregeling “Climatic”.

Klantvoordeel: 1.383 € excl. BTW(3)

›  Gratis radio met Bluetooth & DAB
Klantvoordeel: 270 € excl. BTW(3)

›  Gratis houten laadvloer 12 mm
Klantvoordeel: 269 € excl. BTW(3)

Crafter 30 Bestelwagen met middel. 
wielbasis 2.0 TDI 102 pk + Pack Sound & 
Cool + houten laadvloer 12 mm. 

›  Pack Sound & Cool aan 299 € excl. BTW

Radio Composition Audio • 

Klimaatregeling “Climatic”.
Klantvoordeel: 1.633 € excl. BTW(3)

›  Houten laadvloer 12 mm 
aan 199 € excl. BTW

Klantvoordeel: 184 € excl. BTW(3)

Salonvoordeel(2) 4.817 € excl. BTW (hetzij 17%) Salonvoordeel(2) 4.172 € excl. BTW (hetzij 26%) Salonvoordeel(2) 5.438 € excl. BTW (hetzij 23%) 

Transporter Bestelwagen
(2.0 TDi 84 pk) met Pack Sound & Cool 
en Protection Kit.

›  Protection Kit aan 199 € excl. BTW
Laadvloer 12 mm • 

Beschermingswanden in mdf 6 mm.
Klantvoordeel: 1.451 € excl. BTW(3)

›  Pack Sound & Cool aan 199 € excl. BTW

Radio Composition Audio • 

Klimaatregeling “Climatic”.
Klantvoordeel: 1.451 € excl. BTW(3)
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E313    

Hasseltsesteenweg 151    3720 Kortessem    011 24 60 40    www.kookhuis.be 
(3 minuten van de Grote Ring Hasselt)

openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag: 10u-12u30 & 13u30-18u
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u    zaterdag 10u-17u      woensdag en zondag gesloten

voor elk idee
hebben wij een
oplossing die
in de smaak

valt!

Thuis in uw keuken


