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CITROËN

  GENK
 Evence Coppéelaan 40    T. 089 30 33 13

  HASSELT
 Hellebeemden 2a    T. 011 28  88 11

  TONGEREN
 Bilzersteenweg 296    T. 012 23 10 55

onze agenten:

BERINGEN    POELMANS    Albert I-laan 74    T. 011 42 62 30
DIEPENBEEK    HET SAS    Roerdompstraat 27    T. 011 22 46 69
LUBBEEK    LINDEN MOTORS    Staatsbaan 4B    T. 016 62 22 22
NIEUWERKERKEN    VANDENBORNE    Daalstraat 24    T. 011 68 90 45 
OOSTHAM    RAMA L&E    Geneberg 46    T. 011 34 10 48

(1) Prijs ‘vanaf’ ZBTW op 01/03/2018, inclusief fleetkorting, voorbehouden aan bezitters van een ondernemingsnummer, waaronder de voorwaardelijke premies: EcoTech premie(2), overnamepremie(3) en stockpremie(4). Volgens model en afwerking.  
(2) CITROËN biedt u een EcoTech premie van 600€ ZBTW aan voor de overname en de recyclage van uw oude voertuig bij aankoop van een nieuwe CITROËN Jumpy. Het voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van 
de koper van het nieuwe voertuig. (3) CITROËN biedt u, bij aankoop van een nieuwe CITROËN Jumpy een voorwaardelijke overname premie van 600€ ZBTW. (4) CITROËN biedt u een stockpremie van 1.000€ ZBTW bij aankoop van een nieuwe CITROËN 
Jumpy in stock besteld en geleverd vóór 31/03/2018. (5) CITROËN biedt u 50% korting op alle opties. Aanbiedingen geldig van 01/03/2018 t.e.m. 31/03/2018, deze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, meer info en voorwaarden bij ons.

business.citroen.be
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ALLES WORDT MOGELIJK
CITROËN JUMPY

“GLASVEZEL IN HET HELE GEBOUW, 
DAT LIJKT ME HET BESTE.”

ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

vanaf13.270€(1) 50% korting op 
de opties(5)

CITROËN JUMPY MAAT XS 1.6 BLUEHDI 95 MAN COMFORT

PROFESSIONAL AANBIEDINGEN
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“The only way to

do great work 

is to love 

what you do”

Steve Jobs
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Nu de vrieskou het land uit is en niet meer voor weerverlet kan zorgen, 

maakt de bouwsector zich op voor de mooiste periode van het jaar.  

Onder een lentezonnetje het orderboekje afwerken dat nog voor het 

bouwverlof van de zomer achter de kiezen moet zijn... Iedereen is relax, 

want de vooruitzichten zijn goed. De bestellingen komen doorgaans vlot 

binnen, de prijzen zijn behoorlijk en de personeelsproblematiek evolu-

eert in de goede richting. Maatregelen om sociale dumping aan te pak-

ken, missen hun effect niet. Tegelijk blijft het mogelijk om goede buiten-

landse bouwvakkers aan correcte voorwaarden in te schakelen en zo de 

rem op de groei van de ondernemingen op te heffen.

En ook in de omkadering valt er heuglijk nieuws te melden. Met de ope-

ning van de Bouwcampus en Construction Academy worden nieuwe 

stappen gezet in de professionalisering van de sector. Een hotspot waar 

iederen terecht kan voor nuttige tips, doorgedreven advies en interes-

sante contacten: meer moet dat niet zijn! 

Helemaal in deze positieve sfeer is ook dit nummer van Builders Facts 

tot stand gekomen. Met een mooie variatie van innoverende projecten 

geven we u een representatief overzicht van wat er momenteel hot is in 

de Limburgse bouwsector.  Heb je zelf suggesties voor spraakmakende 

projecten? Geef ons zeker een seintje! 

 

Diana & Heidi

DORPSVELD II IN DIEPENBEEK100

SCHOLEN CAMPUS BERINGEN  92
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Waarom kiezen voor de bouwsector? 

B a r t : 
“Mijn werkdagen 
volgen geen vaste structuur. Meestal 
probeer ik om ’s ochtends eerst even naar de bureau te  
komen, om mijn mails te checken en met collega’s te overleggen. Maar vaak 
vertrek ik ook al vroeg naar een werf. Als projectleider volg ik altijd meerdere werven tegelijkertijd 
op. Momenteel zijn we bijvoorbeeld op 25 werven bezig, die we verdelen onder de projectleiders. Vandaag heb ik 
op drie verschillende werven gewerkt. Daarnaast volg ik aanbestedingen op, aangezien we veel werken voor overheden en woonzorg- 
centra.” 

Halen jullie veel voldoening uit je job? 
Tom: “Zeker. Elk project is uniek. Je kan niets kopiëren. De basisprincipes blijven natuurlijk dezelfde, maar je begint telkens weer van nul. Een 
project loopt ook niet altijd helemaal volgens plan, waardoor ik soms moet bijsturen. Ook dat houdt het spannend. Ik overleg veel met collega’s, 
vooral met de projectleiders. Zij volgen op en voeren immers uit wat ik teken. Aan het begin van een project zitten we soms één à twee keer per 
week samen.” 
Bart: “Ik volg een project op van het prille begin tot het moment dat het licht aangaat. Elke werf is uniek en je werkt steeds met andere partners. 
Natuurlijk loopt er op elke werf weleens iets mis en ben je ook afhankelijk van andere firma’s. Dat is een domino-effect. De omstandigheden 
wisselen altijd en je moet vaak rekening houden met een strakke timing of een beperkt budget. Het is soms een hele uitdaging om het project 
tot een goed einde te brengen, maar dat maakt het ook leuk en variërend. Ook elke klant is anders, sommigen zijn zeer veeleisend, andere zeer 

“Bijzonder aan ons werk is dat we pas op 
het allerlaatste moment zien of het werkt.” (Bart) 

Je merkt dat EL Systems 
een familiebedrijf is. De bedrijfsstructuur is 
heel los en je mening wordt hier echt gewaardeerd.
EL Systems uit Zonhoven is geen onbekende als het op elektriciteitswerken aankomt. Tom Werckx en Bart Lemmens zijn twee jonge wolven die 
met veel plezier vertellen wat het betekent om voor dit gevestigde familiebedrijf te werken. 

Wie zijn jullie en hoe kwamen jullie bij EL Systems terecht? 
Tom: “Ik ben 24 jaar en sta in voor het tekenen en ontwerpen van grondplannen en elektrische bordschema’s. Ik werk hier nu drie jaar, het is mijn 
eerste job. EL Systems is een familiebedrijf, gerund door mijn vader en zijn twee broers. Tijdens mijn studies industriële ICT, kwam ik al helpen in 
de vakanties. Het is dus niet zo gek dat ik hier terecht kwam, ik ben er vanzelf ingerold. En ik heb er nog geen spijt van gehad, ik doe het erg graag.” 
Bart: “Ik ben 30 jaar en werk hier als projectleider. Ik heb nog een eigen firma gehad. Ik kende EL Systems al van naam en was op zoek naar een 
nieuwe uitdaging. Nauwelijks een week na ons eerste gesprek, was ik al aangenomen.” 

Hoe ziet een typische werkdag er voor jullie uit? 
Tom: “Ik start met het checken van mijn mails. Vervolgens begin ik aan mijn to do-lijstje, dat altijd gevarieerd en lang is. We hebben steeds heel
wat projecten lopen, waardoor er altijd veel te doen is. Er komen heel wat aspecten bij mijn job kijken: ontwerpen, uitwerken, programmeren, 
bijsturen, ... Uiteraard overleg ik veel met de projectleiders en andere collega’s.” 
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soepel en enthousiast. Ons doel is om hen allemaal tevreden te stellen. Bijzonder aan ons werk 
is bovendien dat we pas op het allerlaatste moment zien of het werkt… Een elektrische instal-
latie bestaat uit zoveel componenten en pas wanneer we die aansluiten op het net, kunnen we 
testen of alles goed zit. Als het niet werkt, moeten we op zoek naar de reden.” 

Jullie verzorgen de volledige elektriciteitswerken voor het nieuwe stadhuis van Hasselt. Een 
hele uitdaging,  neem ik aan? 
Tom: “Dat is een leuk project. Aangezien er nog niet echt over de elektriciteit was nagedacht, 
mocht ik alles zelf uittekenen, tot de plaats van stopcontacten en de elektronische toegangscon-
trole toe. Meestal wordt dit uitgewerkt door een studiebureau, maar het is leuk om zelf creatief 
te mogen zijn. Het is wel een project met een grote tijdsdruk en veel overlegmomenten en 
bijsturingen.”
Bart: “Ik merk dat de tijdsdruk over het algemeen groter is dan 7 à 8 jaar geleden. De deadlines 
worden alsmaar krapper, maar aangezien je met heel wat factoren en onderaannemers reke-
ning moet houden, is dat niet altijd even realistisch.”   

Hoe zou je de werksfeer bij EL Systems omschrijven? 
Bart: “Je merkt dat het een familiebedrijf is. Er is een zeer open communicatie en een zeer vlak-
ke structuur, hier kan je altijd op de nodige ondersteuning rekenen. De bedrijfsstructuur is heel 
los en je mening wordt hier echt gewaardeerd.”  
Tom: “De sfeer is heel fijn en ontspannen. Je kan altijd aan iedereen hulp of advies vragen. 
Er werken vijf mensen op de bureau en het vijfvoudige op de werven, samen met nog een 
25 externe, vaste onderaannemers. Meermaals per jaar organiseren we een teambuilding en 
interne en externe opleidingen. Dan gaan we bijvoorbeeld bowlen of karten en praten we in 
een ontspannen sfeer wat bij. Het is een goede manier om je collega’s beter te leren kennen 
en de teamgeest te versterken. Veel medewerkers zitten bijna altijd op een werf, al springen de 
ploegbazen bijvoorbeeld altijd even binnen ’s avonds.” 

Stel: ik kom hier binnen tien jaar nog eens kijken. Zitten jullie hier dan nog? 
Bart: “Waarschijnlijk wel, al zal het dan misschien met grijs haar zijn (lacht). Je kan altijd wel 
andere taken naar je toetrekken om het spannend te houden. Ook de doorgroeimogelijkheden 
binnen het bedrijf trekken mij aan.” 
Tom: “Ik zie mezelf hier zeker ook nog werken binnen tien jaar!” 

…

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

 … 

REDACTIE 

Tom Werckx , Bart Lemmens  
en Danny Werckx,  
…

“Elk project is uniek. Je kan niets kopiëren. 
De basisprincipes blijven natuurlijk dezelfde, 
maar je begint telkens weer van nul.” (Tom) 
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01
B&B Sasput

Energieneutraal logeren 
op het hoogste punt van Hasselt 
Aan een rustige straat tussen de velden van Sint-Lambrechts-Herk, op een boogscheut van natuurgebied de Mombeekvallei, rees de afgelopen 
maanden een gloednieuwe houtskeletbouw op: B&B Sasput. Dankzij enkele bewuste keuzes is het een zeer energiezuiver gebouw geworden. 

Het eerste wat bij aankomst opvalt, is een houten constructie aan de straatkant die op een waterput lijkt en die dienst doet als uithangbord en  
brievenbus. Een knipoog naar de naam van de B&B en de buurt. Een houten wegwijzer beklemtoont dat we ons op slechts 3 km van Hasselt centrum 
bevinden, maar toch vlakbij de Haspengouwse natuur en bovendien niet ver van trekpleisters zoals Bokrijk. Dirk Peeters is druk bezig met het installe-
ren van de buitenverlichting. Dirk is oprichter van de firma Cooltech en heeft de bouw in goede banen geleid. Het is zijn vrouw Tania Bex die, samen 
met Bart Noens, de B&B en de brasserie zal uitbaten. Het is een dag voor de opening en de laatste puntjes worden op de i gezet. 



5.
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1. 2.

Houtskeletbouw 

‘We begonnen aan de bouw in april 2017,’ zegt Dirk Peeters. ‘Het hele gebouw stond er op acht maanden 
tijd. We kozen voor houtskeletbouw. Op nauwelijks 20 dagen hebben de mensen van HSBB  de bouw 
wind- en waterdicht gemaakt. Door met hout te werken, is er weinig energie nodig voor warmen en koe-
len. We opteerden bovendien voor driedubbele beglazing en een 30 centimeter dikke isolatie voor zowel 
de muren als het dak. Op het dak installeerden we zonnepanelen voor elektriciteit en zonnecollectoren 
voor warm water. Deze combineren we met warmtepompen en warmtepompboilers. Volgens de bere-
keningen zal 70% van het warm water van de brasserie en de kamers uit zonne-energie en omgevings-
warmte komen. Qua verlichting kozen we overal voor led-verlichting, zowel binnen als buiten. Omdat een 
houtskeletbouw perfect luchtdicht is, was een goed verluchtingssysteem met maar liefst 85% luchtre-
cuperatie onontbeerlijk.’  Dat alles maakt dat het gebouw energieneutraal is. ‘Tijdens het bouwproces 
keken we niet op een paar euro meer of minder, omdat duurzame investeringen zichzelf terugverdienen. 
Uit een dynamische studie van het Lummense studiebureau Enerdo bleek dat we gemiddeld maar 6 à 7 
kWh nodig hebben en op piekmomenten 14 kWh om de temperatuur van het gebouw op peil te houden.’

Een beetje anders 

De bouw verliep zonder incidenten. ‘Mijn filosofie bestond eruit om alle betrokken partijen hun ding te 
laten doen, zonder elkaar in de haren te vliegen. Er gaan altijd wel wat kleine zaken mis, maar voor alles 
bestaat een oplossing. We hebben redelijk veel zelf gedaan, maar ook wat we niet zelf konden doen, is 
goed verlopen. Ik vond het ook zeer belangrijk dat de werf er altijd proper bij lag en alle firma’s hebben 
dat gerespecteerd.’ De B&B beschikt over 6 suites, waarvan 1 familiesuite voor 6 personen. We hebben 
plaats voor 18 volwassenen en 8 kinderen. Binnenkort leggen we nog een speelweide, petanquebaan en 
moestuin aan. We richten ons sterk op gezinnen. We zitten hier op een perfecte locatie: vlakbij Hasselt 
voor wie wil gaan shoppen of een pintje drinken, langs het fietsroutenetwerk en op wandelafstand van 
de Mombeekvallei, de poort naar Haspengouw. We gaan samenwerken met Kingo-bikes waardoor het 
mogelijk wordt om elektrische fietsen te lenen en we gaan de mogelijkheid bieden om Vespa’s te huren.’ 

Bedden van Veldeman 

Alle kamers geven uit op een gezellig binnenplein waar baksteen en hout met elkaar wedijveren. De rust 
van de omgeving werd ook doorgetrokken in het interieur. De prachtige houten vloeren en de meubels 
en details van donker hout dragen bij aan het gevoel van rust en warmte. ‘Wat interieur betreft, gingen 
we volop voor gezelligheid en rust,’ aldus Dirk. ‘En voor slaapcomfort, met de luxueuze Fylds-bedden 

1: Aan de B&B is ook een gezellige brasserie-fietscafé gevestigd. 
…
2: Er werd gekozen voor houtskeletbouw. Op 20 dagen tijd was de 
bouw wind- en waterdicht.
…

3: De B&B beschikt over 6 suites, waarvan 1 familiesuite voor 6 
personen. 
…
4: Badkamers zijn heerlijke ontspanningsoorden geworden : relaxen, 
genieten, tot rust komen, zegt Rob van Erro Heating.
…

4.4.3.

De uitbaters kozen bewust voor de 
luxueuze Fylds-bedden van Belgisch fabrikant Veldeman. 
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
  B&B Sasput; Hasselt
…

Architect: 
 DFM architectural office; Tongeren
Sanitair: 
 Erro Heating ; Opglabbeek
Buitenaanleg: 
 Dries Peeters; Kortessem
Luxueuze Fylds-bedden: 
 Veldeman; Opglabbeek
Klimatisatie: 
 Cooltech; Alken
Kelder: 
 Clauwers; Bocholt 
Houtskeletbouw 
 HSSB; Bree
Gevelmetselwerk: 
 Jos Souwens Aannemingen; Hasselt
Gebouwbeheer systeem: 
 Smart Building Controls; Hasselt
Interieurinrichting: 
 Jos Verhoeven interieur; Hasselt
Verfwerken en behang en gordijnen: 
 Darcis;  Alken 
Verluchting: 
 Pure Air; Genk 
Gevelstenen: 
 Nelissen Steenfabrieken; Lanaken
Behangpapier: 
 Arté, Zonhoven 
Beplanting: 
 Groenbedrijf Van Vlierden, Neerpelt

Brasserie-fietscafé “de Sasserie” 
wordt mee uitgebaat door ervaren 
horecaman Bart Noens. 
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De B&B ligt pal tussen tal van 
toeristische trekpleisters in. 

van Veldeman, hét Belgische bed bij uit-
stek. Alle kamers beschikken over een 
minibar. Sommige beschikken over een 
douche, andere over een combinatie 
van een bad met douche. Eén van de 
kamers is volledig aangepast aan perso-
nen met een beperking. Zowel voor de 
B&B als de Sasserie kozen we voor een 
inrichting die net een beetje anders is, 
maar zeker niet overdreven. Zo is er op 
elke kamer een accentmuur met opval-
lend reliëfbehang.’   

Vergaderen in het groen 

De Sasput richt zich ook op zakenmen-
sen. ‘We beschikken over een verga-
derruimte voor 20 personen die kan 
worden afgehuurd. De vergaderzaal is 
uitgerust met de laatste nieuwe snuf-
jes zoals een smartboard. We gaan zelf 
teambuildings en tweedaagse opleidin-
gen met overnachting en eten organi-
seren. Eén van de eerste onderwerpen 
zal werkvereenvoudiging zijn, iets waar 
ik bij Cooltech al jaren op inzet. Voor die 
opleidingen hebben we niemand min-
der dan Dirk Mortelmans aangetrokken, 
die bij Colruyt baanbrekend werk heeft 
verricht rond werkvereenvoudiging en 
dat nu doet met zijn eigen bedrijf. Ver-
der denken we momenteel ook aan on-
derwerpen als mindmapping, creatief 
denken en employer branding. Die op-
leidingen kunnen helpen om rustigere 
periodes op te vullen.’ 

Genieten in de Sasserie 

Naast een B&B, is er ook brasserie-fiets-
café “de Sasserie” waar je terecht kan 
voor een hapje of drankje. ‘Voor het 
uitbaten van de brasserie trokken we 
Bart Noens aan, die maar liefst 30 jaar 
ervaring heeft in de horeca. Mijn vrouw 
volgde hotelschool om de gasten nog 
beter van dienst te kunnen zijn. Ik blijf 
actief als bestuurder van Cooltech en 
zal bij Sasput vooral helpen bij de ad-
ministratie en werkvereenvoudiging.’ 
De Sasput is een echt familieverhaal. 
Acht jaar geleden kochten Dirk en zijn 
vrouw de grond van een familielid van 
Tania. ‘We nemen zelf ook onze intrek in 
dit gebouw, samen met onze kinderen. 
Momenteel bouwen we langs de B&B 
nog een privéwoning voor mijn eigen 
moeder en die van mijn vrouw. Ook hier 
kozen we voor houtskeletbouw.’

…

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

… 

CENTRALE VERWARMING - INBOUWHAARDEN - BADKAMERS - VENTILATIE - SANITAIR - KOELING

Erro Heating NV
Industrieweg Noord 1106
3660 Opglabbeek

Openingsuren showroom:
ma tot vrij: 9u00 - 12u00 13u30 - 18u00
Zaterdag 9u00 - 16u00 doorlopend

T 089/85 20 90
E info@erroheating.be
w www.erroheating.be

ERRO HEATING: 
TOTAALPARTNER 
IN HVAC EN 
SANITAIR

Van verwarmings-
installaties, radiatoren, 
vloerverwarming, over 
inbouwhaarden, 
sanitair materiaal en 
badkamers tot ventilatie 
en koelsystemen, zowel 
voor de particulier,
als de industrie en  
projectontwikkelaars.

Eigen dienst na 
verkoop 24 op 24 u.
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REDACTIE

   

BEDRIJVEN KUNNEN SPECTACULAIRE BESPARINGEN 
REALISEREN MET KENNIS UIT ONVERWACHTE HOEK

Energiespecialist Encon heeft een aanpak uitgewerkt die energiebesparingen realiseert die tot 3 keer hoger ligt dan het gemid-
deld EBO-project in grote. Hoe dat kan? Door de kennis en inzichten van de mensen op de werkvloer te gebruiken.

Energiespecialist Encon heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld waarbij het de kennis en het inzicht in de bedrijfsinstallaties van de mensen 
op de werkvloer mee opneemt bij het uittekenen van de besparingsmogelijkheden. Via interactieve workshops worden medewerkers uit 
alle lagen van het bedrijf betrokken. Zo gebeurt het dat zowel het management als de operatoren en technisch uitvoerend personeel samen 
aan tafel zitten om na te denken over mogelijke energiebesparende maatregelen binnen het bedrijf.

Resultaat bij 19 bedrijven
De resultaten liegen er niet om. Bij 19 industriële bedrijven waar het deze aanpak ondertussen heeft toegepast, werd een gemiddelde 
energiebesparing van 11% gerealiseerd die leidt tot een gemiddelde kostprijsbesparing van maar liefst 16%. Die cijfers liggen tot 3 keer 
hoger dan de besparingen die gemiddeld binnen EBO-trajecten worden gerealiseerd.
 
Robin Bruninx: “Een installatie op papier is niet noodzakelijk de installatie zoals die in de praktijk werkt. Daar zitten nogal wat afwijkingen op 
die de mensen op de werkvloer perfect kennen. De manier waarop een installatie wordt gebruikt doet ook veel. De actieve betrokkenheid 
geeft de medewerkers bovendien een verantwoordelijkheidsgevoel waardoor ze met nog meer aandacht omgaan met de installaties en 
ook permanent een vinger aan de pols houden voor de goede werking ervan. Bovendien zorgt dat engagement ook voor een veel groter 
draagvlak voor de gekozen oplossingen. Dat betekent dat de directie de maatregelen gemakkelijker kan implementeren, omdat ze al ge-
dragen worden op de werkvloer. De impact van de kennis, inzichten en het buikgevoel van de werkvloer mag niet worden onderschat. Dat 
doen we dus ook niet. Onze nieuwe werkmethode maakt er gretig gebruik van.”

Het eerste project als voorbeeld: maar liefst 146 ideeën bij producent van bouwmaterialen
Bij het eerste project waarin de nieuwe methodiek werd getest, bleek onmiddellijk het grote potentieel. Met een jaarverbruik van meer 
dan 500.000 GJ behoort de fabrikant van dakbedekking en andere bouwmaterialen tot de energie-intensieve industrie in Vlaanderen. In de 
brainstormsessies hebben de medewerkers maar liefst 146 ideeën voor energiebesparingen aangebracht. De hele organisatie heeft mee-
gedacht over mogelijke manieren om energie te besparen. Het proces leefde duidelijk bij iedereen. Zo erg zelfs dat collega’s fier kwamen 
vertellen dat ze nog een extra idee bedacht hadden. Het bleken waarde volle ideeën. Met de hulp van de medewerkers heeft Encon bijna 
300.000 euro kunnen besparen. De veranderingen zijn bovendien zo fundamenteel dat ze ook op lange termijn hun vruchten zullen blijven 
afwerpen.
 
Geïntegreerde aanpak als antwoord op EBO
Deze geïntegreerde aanpak van externe en interne kennis werd ontworpen als antwoord op de Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten 
(EBO). Deze traden in 2015 voor grote industriële eindverbruikers van energie in werking. Hiermee wil de Vlaamse Regering bedrijven op 
vrijwillige basis aanmoedigen om efficiënter om te gaan met energie. De EBO zijn specifiek gericht op bedrijven met een groot energiever-
bruik (groter dan 0,1 PetaJoule primair per jaar). Het gaat hierbij om ruim 300 bedrijven die samen meer dan 80% van het energieverbruik 
in Vlaanderen voor hun rekening nemen.

Over Encon
Encon is een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in energiebesparingen, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor industriële 
bedrijven. Encon ondersteunt bedrijven om:
1. technische installaties te laten voldoen aan de geldende wetgeving
2. energiekosten efficiënt te managen
3. duurzaamheid te borgen op lange termijn
Encon is actief in heel Europa en werkt voor bedrijven zoals Bombardier, Bayer, Ikea, HJ Heinz. Encon heeft vestigingen in Nederland, 
België en Uruguay. www.encon.be

…

 Meer info: 
 Voor meer informatie kunt u contact opnemen Robin Bruninx op het nummer +32 (0)478 88 29 09

…
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interview

Waarom is 
een alternatief voor cement 
zo’n meerwaarde? 
Wouter: “De betonindustrie is enorm afhankelijk van cement. Beton is een 
mengsel van cement, zand, stenen en water, waarbij cement als bindmiddel fungeert. Bij het 
produceren van cement komt echter veel CO2 vrij. Maar liefst 10% van de wereldwijde CO2 -uitstoot komt van ce-
ment en beton is de tweede meest gebruikte grondstof ter wereld, na water. Door een alternatief aan te bieden, spaar je dus enorm veel 
CO2 uit. België verbruikt ongeveer 6,5 miljoen ton cement per jaar. De slakken uit de non-ferro industrie, waar wij ons op focussen, staan in volume 
gelijk aan 10% van de cementconsumptie. Als we al deze slakken aanwenden om ons product te maken, verlagen we de totale uitstoot van CO2  
voor België met ongeveer 1%. Hetzelfde geldt voor andere landen. Daarenboven beperkt de technologie zich niet enkel tot slakken, maar is ze ook 
toepasbaar op andere afvalstromen zoals bodemassen of glasafval.”

Wat bedoel je precies met slakken uit de non-ferro industrie? 
Wouter: “Slakken uit de ferro industrie zijn redelijk reactief en worden daarom voor het overgrote deel al gebruikt door de cementindustrie. Wij spitsen 
ons toe op de non-ferro industrie, dat zijn de op dit moment niet-commerciële slakken. In België heb je een grote non-ferro industrie die heel veel onbenutte 
metaalslakken produceert. Door minimale, chemische toevoegingen en water activeren de slakken zich tot een hard 3D-netwerk dat zich prima leent als 
alternatief voor de cementpasta in beton. In het begin van het onderzoek werkten we met pure geopolymeren, vervaardigd met een vloeibare oplossing 
van chemicaliën. De betonindustrie is echter niet gewoon om vloeistoffen in grote hoeveelheid te stokkeren. Omdat we het hen zo gemakkelijk mogelijk  
willen maken en hen niet willen dwingen om hun bestaande infrastructuur aan te passen, gebruiken we nu activatoren in poedervorm. Op deze manier 

De 
vindingrijkheid van 
ResourceFull 
Van metaalafval naar ecologisch beton

Twee vliegen in één klap. Die uitdrukking gaat beslist op voor ResourceFull, een vindingrijke start-up die afval van de metaalindustrie ge-
bruikt om een nieuwe generatie beton te maken. En dat zonder cement te gebruiken! Hiermee wordt een gigantische afvalstroom plots een 
waardevolle grondstof. Bovendien komt er bij dit proces tot 90% minder CO2 vrij dan bij de productie van klassiek beton. Redenen genoeg 
dus om managing director Wouter Crijns aan de tand te voelen. 

Metaalslakken vormen de voornaamste grondstof voor het ResourceFull-beton. Wat zijn deze slakken precies? 
Wouter: “Metaalslakken zijn het afval van de metaalindustrie. Wanneer men metaal uit erts of gerecycleerd metaalafval wint, doet men dit door de 
erts of het metaalafval in een grote oven te smelten. De temperatuur is daarbij heel hoog en hangt af van het soort metaal dat men wilt winnen. Bij het 
smelten komt het slak bovendrijven, net zoals olie op water drijft. Het metaal wordt uit de gesmolten massa gewonnen. Wat overblijft is het gesmol-
ten erts zonder metaal. Dit noemen we slakken. Alleen al in België gaat het om 2 miljoen ton metaalslakken per jaar. Hoewel een deel van de slakken 
gebruikt wordt voor de toplagen van straten en het zandstralen van gevels, bleef het grootste deel tot voor kort onbenut. Dat resulteerde in enorme 
afvalhopen. Die werden vaak onder de grond gestort, met alle ecologische gevolgen van dien. Toen ik als student Burgerlijk ingenieur – Materiaalkunde 
aan de KU Leuven studeerde, koos ik voor industriële slakken als onderwerp voor mijn thesis. Binnen de KU Leuven zochten en vonden we een manier 
om metaalslakken te benutten als cementalternatief voor de productie van beton.” 
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bieden we een alternatief aan 
datzich laat sturen door water, net zoals in klas-
siek beton. Bovendien proberen we de chemicaliën ook zoveel  
mogelijk uit secundaire stromen te halen om ook hier de CO2-uitstoot te reduceren.”

Waarom heb je de overstap gemaakt van onderzoeker naar bedrijfsleider? 
Wouter: “Er was een grote interesse vanuit de bouwwereld voor onze technologie, maar de doelstelling van de KU Leuven is onderzoek en 
wetenschap, niet het informeren en opleiden van de industrie. Dus richtte ik in oktober 2016 ResourceFull op, samen met collega-student Lukas 
Arnout. Ons doel is om deze baanbrekende technologie te promoten binnen de bouwwereld. Wij vormen de brug tussen de academie en de industrie. 
We geven demonstraties in binnen- en buitenland. We proberen bedrijven bewust te maken van het feit dat de slakken geen afval zijn, maar net een 
waardevolle grondstof. In de nabije toekomst gaan we met draagbare pilootinstallaties werken om demo’s te geven. Door het hele productieproces 
samen in containers te plaatsen, kunnen we heel duidelijk aantonen hoe we van de metaalslakken een afgewerkt product maken.”

Zijn de mogelijkheden van jullie product dezelfde als die van klassiek cement? 
Wouter: “We kunnen alle mogelijke betonproducten maken met diverse eigenschappen, afhankelijk van de behoeften. We richten ons daarbij ener-
zijds op grote volumeproducten zoals ready-mix, tegels of blokken. Hier is de focus om niet enkel een groener, maar ook goedkoper alternatief aan te 
bieden dan klassiek beton. Anderzijds maken we zeer hoogwaardige nicheproducten waarbij uitzonderlijke prestaties, esthetiek en duurzaamheid hand 
in hand gaan. Zo maakten we onlangs een trap voor een showcase project uit UHSB in Lier. De treden zijn slechts 6 cm dik, waardoor de trap enorm 
elegant oogt. Dit kan dankzij de uitzonderlijke sterkte (200 MPa druk en 30 MPa buig) van het gebruikte beton.”

Ik kan me voorstellen dat er veel belangstelling is uit het buitenland? 
Wouter: “Er is interesse van over heel Europa. De metaal- en bouwsector worden overal met dezelfde problemen geconfronteerd. Onlangs gingen we 
op handelsmissie naar Taiwan, een land dat erg inzet op groene technologie. China Steel Corporation, een enorm groot bedrijf dat elk jaar meerdere 
miljoenen ton aan slakafval produceert waar ze zich geen blijf mee weten, toonde grote interesse in onze werkwijze. De bedoeling is om steeds lokaal 
nauw samen te werken, met bedrijven en materiaal ter plekke. Transport is immers een bepalende factor in de bouwindustrie en daarenboven slecht 
voor de ecologische voetafdruk.”

…

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

… 
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02
Brandweer Limburg

“Als hier brand uitbreekt,
zijn we er als de kippen bij”

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eind juni is de nieuwe brandweerkazerne in Hasselt helemaaal up and running. 
Het monumentale gebouw huisvest overdag zo’n 25 teamleden en zal uiteraard 24 uur op 24 operationeel zijn om snel en veilig de interventies 
te kunnen doen. De vlotheid om ter hulp te kunnen snellen was het uitgangspunt voor de bouw van dit mooie complex. Builders Facts kreeg 
alvast een rondleiding op de werf van zonecommandant Bert Swijsen.

Brandweercommandant Bert Swijsen 
kijkt uit naar de nieuwe kazerne.
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1. 2.

De nieuwe brandweerkazerne van Hasselt is een project dat al 15 jaar geleden voor het eerst op tafel 
kwam. De plannen om aan de Herckenrodesingel een nieuw, strategisch gelegen complex op te richten, 
kregen niet veel daarna concreet vorm.  “Er was inderdaad al lang geleden een bouwvergunning afgele-
verd, maar die ging er van uit dat de Civiele Bescherming ook in ons pand zou ondergebracht worden”, 
zegt Bert Swijsen, zonecommandant van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. “Maar toen die 
dienst werd hervormd, zijn we samen met de Regie Der Gebouwen gaan zoeken naar andere partners 
om het gebouw met ons te delen. Zo zijn we uitgekomen bij diensten als de 100, de 101 en een aantal 
functies van Justitie, zoals de dienst voor het gevangenentransport. Daarop zijn de plannen aangepast en 
is het totale project een beetje kleiner geworden.” 

Slaapkamers

De rondleiding van de zonecommandant leert dat het gebouw in de eerste plaats heel functioneel is. 
“Het uitgangspunt van het ontwerp is inderdaad de operationele ‘flow’, zeg maar de looplijnen, van onze 
activiteiten”, legt Bert Swijsen uit. “Er bestaat nog wel een richtlijn uit 1969 die tips geeft om een ideale 
brandweerkazerne te bouwen, maar in feite zijn die niet meer echt bruikbaar. We zijn dus uitgegaan van 
de moderne noden om zo snel mogelijk interventies te kunnen doen. Daarvoor moet het materiaal goed 
bereikbaar zijn, ook voor wie thuis is en wordt opgeroepen om asap naar de kazerne te komen voor as-
sistentie.”
Concreet zijn alle diensten om snel te kunnen uitrukken gevestigd op het gelijkvloers. Ook het onderhoud 
van de voertuigen gebeurt hier, zodat al het rollend materiaal paraat staat. “De eerste verdieping bestaat 
uit briefingruimtes en het verblijf van de mensen die permanent in de kazerne blijven”, legt Bert Swijsen 
uit. “De tweede verdieping is gereserveerd voor de sportfaciliteiten, die we trouwens delen met de poli-
tie. Hier zijn ook de slaapvertrekken voor de collega’s die moeten rusten. De derde etage zal dienst doen 
voor de permanentie van de 100 en 101, die hier de dringende oproepen behandelen en dus ook meteen 
de interventieploegen kunnen zien vertrekken.” Op het vierde huist de administratie van de brandweer, 
het vijfde is voor de meldkamer van de 112 en de bovenste verdieping wordt gebruikt om de technieken 
te installeren.

Glijpaal

De architecten (DBV) hebben uiteraard invulling gegeven aan heel wat bouwtechnische aspecten en 
details over de afwerking, maar de brandweerlieden hebben zelf ook de nodige inbreng gehad. “In 
werkgroepen is vaak vergaderd over de ideale indeling van het gebouw en zijn ook een aantal techni-
sche vereisten naar voor gekomen, zoals de betonvloer, afwasbare muren én de centrale glijpaal”, zegt  

1: De ondergrondse garage is voor het personeel van de diverse 
diensten.
…
2: De grote glaspartijen zorgen voor een transparante sfeer.
…
3: Voor de interventievoertuigen is een snelle uitgang vereist.
…

4: De binnenafwerking is uniek, met veel oog voor detail.
 …
5: De uitgang langs het kanaal zorgt voor hulpverlening zonder 
oponthoud.
…

5.3. 4. 5.3. 5.

 Voor de binnenafwerking werden 
warme materialen gekozen.

4.

3.



Technische fiche
…
Bouwheer: 
 AGB; Regie der gebouwen
…

Architect: 
 dbv architecten; Hasselt
Hoofdaannemer: 
 TVH.  Kumpen; Hasselt/ Democo; Hasselt/ Strabag; Antwerpen
Elektriciteit: 
 EL Systems; Zonhoven
Werfbeveiliging : 
 AEW-security; Hasselt
Schuifdeuren : 
 Tormax; Melle
Lockers, Trespawanden/banken: 
 TBBtotaal; Tubbergen NL
HVAC: 
 Vandenbriele; Hasselt
Gevelstenen Salto Wv50: 
 Nelissen Steenfabrieken, Lanaken
Gevelbekleding: 
 Trespa; Hasselt
Prefabbetontrappen: 
 Preton; Heusden-Zolder
Buitenschrijnwerk: 
 Corswarem; Tongeren
Bouwmaterialen: 
 Wijckmans; Ham
Poorten: 
 ADK; Kinrooi
Grondwerken en buitenaanleg: 
 Croes; Geetbets
Vloer- en wandtegels: 
 Atrio; Laakdal
Gyprocwanden - en plafonds: 
 Baens; Lanaken
Binnenmeubilair: 
 Beneens interieur; Olen
Beton: 
 B-mix; Tessenderlo
Gevelbeplating: 
 Das; Bree
Plaatsen Trespabekleding: 
 Drooghmans geveltechnieken; Balen
Binnendeuren: 
 Eribel; Hoogstraten
Welfsels: 
 Fingo; Malle 
Polieren betonvloeren: 
 Poly-beton Geuens; Hasselt
Koelplafonds: 
 Interalu; Antwerpen
Glazen binnenwanden: 
 Maars Living Walls; NL
RF-dichtingen: 
 Rei international; Hasselt
Stalen trappen: 
 Slegers; Opglabbeek
Rolbrug: 
 TCS Timmers; Houthalen
Schilderwerken: 
 Woutim; Peer
Dakwerken: 
 ZDP; Lummen

”Even puzzelen om panelen 
juist te plaatsen”

Wim Carpentero van Democo was één 
van de projectleiders die de prachtige 
kazerne tot stand heeft gebracht. Tij-
dens het bouwproces is hij enkele bij-
zonderheden tegengekomen.

“In het algemeen is de hele werf erg vlot 
verlopen,” vertelt hij. “Het concept zat 
goed in elkaar en de wekelijkse werfver-
gaderingen werden druk bijgewoond door 
alle betrokken partijen. Zo konden we heel 
nauw de plannen afstemmen en bijsturen 
waar nodig.” Echt veel wijzigingen zijn 
er tijdens de werken niet geweest. “Het 
ging dan over kleine aanpassingen, zoals 
het meubilair voor de inrichting,” aldus 
Wim Carpentero. Hier en daar doken er 
specifieke uitdagingen op. “Ik denk direct 
aan de witte, architectonische platen. Die 
hadden zowel dikke als dunne doorsne-
des. We moesten heel alert zijn om mooi 
gelijk uit te komen, en dat heeft wel wat 
puzzelwerk gevraagd. Uiteindelijk hebben 
we 3 mallen gebruikt.” 

Andere bijzonderheid van het project, was 
de glijpaal waar straks de brandweerlui 
naar beneden suizen. “Die moest 
erin voor de volgende verdieping 
werd gemaakt, anders was het te 
laat”, aldus de werfleider. “Nog 
iets dat toch wel speciaal is: de 
liften kunnen nog niet in werking 
worden gezet en zelfs nog niet gekeurd 
worden. Ze zijn voor het noodsignaal im-
mers verbonden met centrale die elders 
in het gebouw zal worden ingericht. Voor-
aleer die computers zijn aangesloten, kun-
nen we dus geen verbinding maken en 
mogen de liften onder geen beding ope-
rationeel zijn.”

Uiteraard is er in het brandweergebouw 
aandacht voor brandveiligheid. “Brand-
werend glas en deuren, gemotoriseerde 
brandkleppen, brandbestendige doorvoe-
ringen, enzovoort.. aan alles is gedacht. 
Logisch natuurlijk. De toekomstige bewo-
ners kenden hun Pappenheimers...”
Voor Democo was het project toch wel bij-
zonder. “Vooral door het volume, dat niet 
alledaags is”, vindt Wim Carpentero. “En 
verder was de coördinatie niet altijd even 
makkelijk omdat er zoveel verschillende 
partijen het gebouw gaan gebruiken en 
zij allemaal eigen wensen en eisen had-
den, die op elkaar moesten afgestemd 
worden. Maar al bij al viel het goed mee. 
We hebben al voor hetere vuren gestaan. 
Figuurlijk toch... “

Het concept bestaat uit 2 volumes 
die over elkaar zijn gezet
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Bert Swijsen. “Het is volgens ons nog 
altijd de meest veilige manier om snel 
naar beneden te komen, dus hebben 
we dat in het ontwerp laten integreren.”
Nog voor de veiligheid: volledige nood-
stroom, want uiteraard moet de hulp-
verlening onder alle omstandigheden 
voortdurend bereikbaar en functioneel 
zijn. Een ander technisch kenmerk is 
de keuze voor de verwarming: “In de 
hallen hangen stralingspanelen, terwijl 
in de kantoren en andere ruimtes wordt 
verwarmd via elementen die in het pla-
fond geïntegreerd zijn. Dit heeft vooral 
te maken met de permanentie in ons 
gebouw, waardoor de ruimtes 24 uur 
op 24 moeten verwarmd worden vol-
gens de bezettingsgraad.” Ongeveer 15 
brandweerlui blijven de klok rond in het 
gebouw, wat ook geldt voor 2 dispat-
chers. Overdag, als de technische dien-
sten en administratie actief zijn, loopt 
de aanwezigheid op tot 25, aangevuld 
met de vrijwilligers. Dat ze zelf slacht-
offer worden van een brand, hoeven de 
personeelsleden niet te vrezen. “We 
hebben naar brandveiligheid geen bij-
zondere dingen in dit gebouw gedaan. 
Moest er iets gebeuren, dan zijn we er 
snel bij”, lacht de zonechef.

Familiale sfeer

Als in juni de verhuizing naar de nieu-
we kazerne plaatsvindt (en de uitvoe-
ringstermijn van 380 werkdagen is 
verstreken), zal het aanpassen worden 
voor de crew van Swijsen. De oude 
werkplek, die vermoedelijk zal worden 
afgebroken om plaats te maken voor 
nieuwe ontwikkelingen, wordt met eni-
ge nostalgie naar de geschiedenisboe-
ken verwezen. “We zijn heel tevreden 
en kijken uit naar het volgende avon-
tuur”, aldus de commandant. “Het is 
niet te bewijzen dat we door het nieuwe 
gebouw levens kunnen redden, maar de 
omstandigheden om ons werk te doen, 
gaan er sterk op vooruit. Er is ook meer 
comfort voor onze mensen en de voor-
zieningen zijn aangepast aan de tijd. Dat 
zorgt ook voor een andere sfeer. Het 
zal even wennen zijn. Zo zal met het 
nieuwe badgesysteem niet zomaar ie-
dereen binnen en buiten kunnen lopen. 
Het familiale karakter willen we noch-
tans graag behouden, want teamspirit 
is belangrijk om goede interventies en 
een optimale dienstverlening aan de be-
volking te kunnen bieden. En daar doen 
we het voor!”

…

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

… 

Op elke verdieping zorgt de luchtafvoer 
voor meer brandveiligheid.

De technische onderhoudsdienst 
is op de site gevestigd.

Alle diensten hebben hun eigen 
afwerking kunnen kiezen.
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03
politiezone Limburg

Een nieuwe thuis voor 
politiezone Limburg Regio Hoofdstad

783 kalenderdagen hebben Democo en Kumpen gekregen om de nieuwe politiekazerne van de zone Limburg Regio Hoofdstad gebruiksklaar te 
maken. Een mooie uitdaging, gezien de heel specifieke bouwvereisten. Het gebouw staat immers ten dienste van een complex politie-apparaat, 
dat de klok rond actief is. Het hoeft geen betoog dat veiligheid een groot aandachtspunt is in het concept, uitgetekend door Ava Partners en 
DBV Architecten. “De terreurdreiging heeft zelfs voor aanpassingen in het originele ontwerp gezorgd,” vertelt zonecommandant Philip Pirard 
tijdens een uitvoerige rondleiding.

Korpschef Philip Pirard is terecht fier 
op het nieuwe complex.
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Het eerste dat opvalt is de kronkeling in de weg die naar de bezoekersparking loopt (28 plaatsen). Daar-
naast is er in 2 eilanden een buffer aangelegd, zeg maar een soort voortuin. “Dit is zo ontworpen om te 
vermijden dat iemand met een voertuig ons nieuwe gebouw wil binnenrijden”, steekt Philip Pirard van 
wal. “Een anti-ramconstructie waardoor de straat 10 meter werd verlegd.” Daarmee is meteen duide-
lijk dat veiligheid de grootste prioriteit heeft in het nieuwe complex. Dat blijkt ook in de inkomhal, die 
uitgerust is met een veiligheids-sas. “Er was eerst een open loket voorzien, maar na nieuwe instructies 
hebben we een raam in kogelwerend glas (BR5) geïnstalleerd.” Alle bezoekers dienen zich te registreren. 
Eens in de grote wachtzaal kunnen er eenvoudige aangiftes gebeuren, al dan niet met assistentie van 
een politie-beambte. Vervolgens lopen we een administratieve zone binnen. “Hier zijn de ruimtes om ver-
klaringen af te leggen”, toont de korpschef. “Er zijn 12 lokalen, uitgerust met ‘paniekknoppen’, alarm en 
opnamefaciliteiten. De deuren zijn uiteraard geluidsisolerend. Een aparte kamer is ingericht met ‘one way’ 
glas, waardoor verdachten kunnen geïdentificeerd worden zonder dat ze zelf naar de andere zijde kunnen 
kijken. Er is bovendien een kamer voor audiovisuele verhoren op afstand, aangestuurd door mensen in 
een aparte regiekamer.” Verderop zien we de kantoren van de officieren van wacht en een ‘tap-kamer’, 
waar telefoongesprekken kunnen afgeluisterd en opgenomen worden.

Schietstand

We passeren ook de 9 politiecellen en de collectieve cel, met een sas. Om minderjarigen in bewaring te 
nemen, is er een ‘toezichtslokaal’. In dezelfde gang bevindt zich een ruimte waar foto’s en vingerafdruk-
ken kunnen gemaakt worden, en heeft de dokter zijn plaats voor bloedafnames. “Aansluitend hebben 
we het parkeergebouw opgetrokken, een garage die plaats biedt aan zo’n 100 politievoertuigen en 150 
wagens voor personeelsleden”, legt Philip Pirard uit. “De garage strekt zich uit over 5 verdiepingen. Op 
het gelijkvloers bevindt zich ook een fietsenstalling en de hondenkennels, met een opslagruimte.”
Andere bijzonderheden die we onderweg tegenkomen: een lokaal voor goederen die in beslag zijn geno-
men, een schietstand met speciale stalen platen, geluidsdemping en gezuiverde lucht, waarin de agenten 
minstens 5 keer per jaar oefeningen houden, een ‘dojo’ waar allerlei politietechnieken zoals het fouilleren 
en omdoen van handboeien getraind worden en een ruime kleedkamer waarin de agenten hun uniform 
kunnen ruilen voor burgerkledij.

Borstvoeding

De binnenzijde van het gebouw straalt op de verdiepingen een heel andere sfeer uit. De dreiging wordt 
duidelijk alleen van buitenaf verwacht, gezien de kantoren een gezellig professionalisme toelaten. De gro-
te glaspartijen nodigen uit tot interactie. Bovendien is er in elke ruimte een knop om de radio op te zetten. 

1: De glazen inkomhal links heeft nu kogelwerend glas en een sas.
…
2: Er werd een soort voortuin aangelegd om terrorisme tegen te 
gaan.
…
3: Het cellencomplex is uitgerust met akoestische materialen.
…

4: Een binnentrap vereenvoudigt de interactie tussen de diensten.
…
5: De open structuur zorgt voor veel transparantie aan de 
binnenzijde.
…

5.3. 4. 5.3. 5.

 De korpschef heeft vanop de bovenste 
verdieping een mooi uitzicht.

4.

3.



Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGB)
…

Architect: 
 THV. Ava partners; Gent/ dbv architecten; Hasselt
Hoofdaannemer: 
 THV. Democo; Hasselt/ Kumpen; Hasselt/ Strabag; Antwerpen
Elektriciteit en domotica:
  AEW; Hasselt
HVAC en sanitair: 
 Vandenbriele; Hasselt 
Gevelstenen Ferro Wv65: 
 Nelissen steenfabrieken; Lanaken
Leuningen en borstweringen: 
 Smeets  laswerken; Hechtel-Eksel
Celdeuren en kogelwerend schrijnwerk: 
 Manufar; Antwerpen
Liften: 
 Coopman Orona; Waregem
Schietstand: 
 Falcon Raptor; Beernem
Cementgebonden vloeren:
  GNB; Meeuwen-gruitrode
Gipswanden/binnendeuren:
  Baens Afwerkingsbedrijf; Kinrooi
Vloertegels:
 Nouro; Neerpelt
Tapijt: 
 Grutman Home  Decor; Hasselt
Dakbedekking:
 Dekkers Tectum; Hoboken
Poorten: 
 ADK; Kinrooi
Poorten: 
 Efaflex; Willebroek
Wegenis en rioleringen/ Schuifhekken: 
 Croes; Geetbets
Coördinatie veiligheid: 
 Steto; Tessenderlo

“Fier dat transparantie is 
gebleven ondanks 

verscherpte veiligheid”

Jelle Machiels is één van de sleutel- 
figuren in het bouwteam dat het 
nieuwe politiekantoor van LRH heeft 
uitgewerkt. Hoewel het qua omvang 
een gemiddeld project was voor zijn 
werkgever Kumpen, waren er toch een 
aantal bijzonderheden, getuigt hij.

“Het meest opmerkelijke zijn de talrijke 
veranderingen die we in vergelijking met 
het eerste ontwerp hebben moeten door-
voeren,” zegt Jelle Machiels. “Het origi-
nele idee was om een open, toegankelijk, 
klantvriendelijk kantoor te maken, zodat 
de afstand tussen de burger en de politie 
zo klein mogelijk zou zijn. Maar de terreur-
aanslagen hebben daar anders over be-
slist. Doorheen het bouwproces kwamen 
er telkens nieuwe instructies en werden 
er andere normen opgelegd. Daardoor 
moesten we erg flexibel zijn.” Vooral de 
inkompartij werd grondig gewijzigd. “De 
balie moest ineens achter kogelvrij glas 
en de spreeklokalen werden toegankelijk 
via een beveiligde perimeter. Uiteraard is 
door de vele bijsturingen het prijs-
kaartje een beetje gestegen.”Toch 
hadden de extra veiligheidsmaat-
regelen weinig effect op het toe-
gankelijke gevoel.
“Daar zijn we wel heel fier op, 
want er is veel tijd en energie gestoken in 
oplossingen die tegelijk veilig en niet be-
klemmend zouden overkomen. Met glas-
partijen en andere ingrepen hebben we 
het licht en transparant kunnen houden, 
tot in de kern van het gebouw.” Wat ook 
geholpen heeft in de vlotte verwerking 
van de aanpassingen, is het BIM-model. 
“We hebben hierdoor op voorhand vele 
verbeteringen kunnen doorvoeren en had-
den ook daarna een goed zicht op alle pa-
rameters,” aldus nog Jelle Machiels.
Nog een bijzonderheid, tot slot, is de aan-
dacht voor de akoestiek in het gebouw. 
“Je krijgt in het cellencomplex uiteraard 
regelmatig te maken met arrestanten die 
zich laten horen, al dan niet onder invloed 
van alcohol of drugs. Het is als aannemer 
dan belangrijk om te zorgen dat het ka-
baal niet doordringt tot in de rest van het 
gebouw. Hetzelfde geldt voor de schiet-
stand, waar zowel voor de aanwezigen in 
het lokaal zelf als voor de collega’s daar-
buiten, het geluid moet gedempt worden. 
Een hele uitdaging, die we denk ik tot een 
goed einde hebben gebracht.”

Het parkeergebouw heeft 
kleurrijke vlakken als buitengevel.
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Transparantie, openheid, eenvoud. De 
centrale printers en kopieerapparaten 
zijn ontmoetingsplaatsen voor colle-
ga’s. Op elke verdieping zijn gezellige 
koffiehoekjes en refters ingericht die de 
teamgeest moeten bevorderen. Er zijn 
ook voldoende vergader- en briefingza-
len voor overleg. “Wat het comfort en 
de werkomstandigheden betreft, ma-
ken we grote sprongen voorwaarts”, 
vindt Philip Pirard. “In dat opzicht is er 
geen enkele vergelijking met de infra-
structuur waar we momenteel nog over 
beschikken.” De vooruitgang is tevens 
merkbaar in de technische faciliteiten. 
Zo beschikt de dispatching over een hip-
pe videowall, waar diverse camerabeel-
den op geprojecteerd kunnen worden.
Ook op de verdiepingen zijn er bijzonde-
re ruimtes. Zo is er de kamer gsm’s en 
computers kunnen uitgelezen worden. 
En die waar de wapens en de munitie 
bewaard worden. Ook de zenders en de 
sleutels worden in een aparte ruimte op-
geslagen. Het spreekt voor zich dat -nog 
meer dan elders- er strikte toegangs-
voorwaarden gekoppeld zijn om deze 
lokalen te betreden. Dat geldt trouwens 
ook voor het... borstvoedingslokaal. 
 

Fitness
De kleuren van het interieur ogen fris. 
Er is per verdieping gewerkt met felle 
tinten, zoals turquoise. Het middenblok 
is zwart. De kleuren worden doorge-
trokken in alle ruimtes. Zelfs het grote 
cafetaria, dat wordt uitgebaat door de 
Vriendenkring van de politiezone, krijgt 
het accent van de omgeving. Op di-
verse plaatsen is het logo van de zone 
Limburg Regio Hoofdstad netjes in het 
interieur verwerkt. Mooi maatwerk.

Helemaal op de bovenste verdieping be-
vindt zich het bureau van de korpschef 
en een aantal ondersteunende dien-
sten, zoals die voor ict, communicatie 
en juridische zaken. “De buitenwand is 
hier volledig uit glas, wat nog meer de 
transparantie van onze diensten sym-
boliseert”, legt Philip Pirard uit. “Er is 
wel de mogelijkheid om de zonwering 
in te schakelen.” De zon speelt ook el-
ders een rol, aangezien er op het dak 
panelen zijn gelegd, die samen met de 
ledverlichting en andere energiezuinige 
technieken, zorgen voor het duurzame 
karakter. En zo zijn we terug buiten 
beland, waar het al even nagelnieuwe 
gebouw van de brandweer een mooie 
eenheid op deze veiligheidscampus 
vormt. 

“Er is uiteraard een nauwe samenwer-
king”, weet de korpschef. “Zeker wat 
de snelle interventies betreft voor op-
roepen die via de 100, 101 of 112 bin-
nenkomen. Een aantal functies worden 
trouwens gedeeld met onze buren. De 
brandstofpompen, carwash en de fit-
ness gebruiken we allebei. Dat zorgt 
voor een besparing van ruimte en kos-
ten.”

Op 19 juni wordt het gebouw daadwer-
kelijk in gebruik genomen. “Dan worden 
de computers verplaatst en verloopt het 
operationele proces dus volledig vanuit 
ons nieuwe hoofdkantoor. Een mijlpaal, 
maar we zijn er klaar voor en kijken er 
echt naar uit”, besluit de commissaris.

…

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

… 

Zonwerend glas zorgt 
ervoor dat de potjes 

niet overkoken...

. Het aparte parkeergebouw 
maakt snelle interventies 24u/24 mogelijk.

De parkeerplaatsen 
bevinden zich op 5 verdiepingen. 

Met meer dan 55 jaar ervaring wordt 
Trespa internationaal erkend als een 
van de belangrijkste ontwikkelaars 
van hoogwaardige platen voor 
gevelbekleding. 

Onze nieuwste innovaties op het gebied 
van afwerking en ontwerp bieden 
prikkelende nieuwe mogelijkheden om 
gebruik te maken van context, vorm, 
licht en kleur en zijn het resultaat van 
ons constante streven naar innovatie. 
Welke producten en combinaties zullen 
u inspireren en uw ideeën tot leven 
brengen?

TRESPA BELGIUM    

Tel: 0800 15501

Info.Belux@Trespa.com

TRESPA® METEON®

DROMEN  
REALISEREN

BESTEL GRATIS STALEN 
OP TRESPA.COM

ONTDEK DE NIEUWSTE INNOVATIES VAN TRESPA

NIEUW
TRESPA® METEON®  LUMEN DIFFUSE 
Extreem mat uiterlijk
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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.

OPENDEURDAGEN BIJ MEZO-HOUT MOL 
Vorig jaar opende houtspecialist Mezo-hout haar vierde vestiging, aan de Zuiderring 103 in Mol. Op 10 en 11 maart nodigden 
zij particuliere en professionele klanten uit om een kijkje te komen nemen in hun magazijn en de gloednieuwe schrijnwerkerij.
 
Op zaterdag 10 maart zette Mezo-hout haar poorten open voor professionele klanten uit de bouwsector. Leveranciers zoals 
Soudal, Innotec, Novatec, Rubio Monocoat, De Boer, Novlek, HDM, Quick-step, Van Hoecke, Knauf, Lux light, Trespa en Gutex 
kwamen hun producten voorstellen. Er waren ook demo’s, zoals demonstraties steigerhout en dakroofing plaatsen. 

Op zondag 11 maart was er een algemene opendeurdag voor geïnteresseerde particulieren, met een rondleiding in het maga-
zijn en schrijnwerkerij en uiteraard een receptie. Tijdens beide dagen waren er leuke prijzen te winnen, zoals wieleroutfits en 
een luchtdoop voor twee. 

Met de vestiging in Mol, wil Mezo-hout haar klanten in Antwerpen nog vlotter van dienst zijn. Het nieuwe magazijn en de 
schrijnwerkerij zijn samen goed voor 10.000 m². 

30 jaar ervaring 
Sinds haar opening in 1990 wist Mezo-hout bijna dertig jaar ervaring op te bouwen. Het eerste magazijn in Bree van 1.000 m² 
bleek al snel te klein, dus volgden afdelingen in Overpelt en Sint-Truiden. In 2005 opende de houtspecialist een nieuwe show-
room en een kantoorruimte in Bree. In 2017 volgde de opening van een nieuw magazijn in Mol. Er werd ook een schrijnwerkerij 
ingericht, die recent volledig werd afgewerkt. 
Mezo-hout gaat er prat op dat ze alle houtproducten zelf verzagen en afwerken in hun eigen ateliers met uitgebreid machi-
nepark. Zowel particuliere als professionele klanten kunnen bij hen terecht voor een ruim assortiment van onder meer mas-
sief hout, timmerhout, tuinhout, trappen, deuren, ramen, vloeren, isolatie, gevelbekleding, werkbladen en PVC. Mezo-hout is 
hoofdverdeler voor heel wat A-merken zoals Quick-step, Terhürne, Rockwool, Knauf en Formica-Unilin. 
Mezo-hout beschikt ook over producten met een FSC-PEFC-label uit duurzaam beheerde bossen. De medewerkers dragen een 
goede service, met mogelijkheden om af te halen en te laten leveren, hoog in het vaandel.  

…

 Meer info: www.mezo-hout.be

…

REDACTIE
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Toepassing van 
de 5S Lean-techniek 
in het magazijn van Van de Kreeke

De dag van vandaag worden de verlieskosten in de bouw geschat tussen 8 en 13%. Deze worden nog vaak ten onrechte 
als onvermijdbare of onbeheersbare verlieskosten ingerekend. Hierover loopt aan hogeschool PXL een TETRA-project om 
bouwbedrijven advies te geven in verband met de optimalisatie van bouwprocessen met ‘lean’ als één van de versterkende 
factoren. Het bouwbedrijf Van de Kreeke heeft zich aangesloten in dit TETRA-project zodat hun bedrijventerrein geopti-
maliseerd kan worden door het implementeren van de 5S-methode. Door de inefficiënte opstelling van het terrein zijn de  
doorlooptijden en afgelegde afstanden van het personeel zeer groot.

Dit onderzoek kadert binnen het implementeren van de 5S-methode, en geeft antwoord 
op de volgende onderzoeksvraag: “welke effecten heeft de implementatie van de 5S 
lean-techniek op de doorlooptijden en de afgelegde afstanden van het personeel binnen 
het terrein van Van de Kreeke?” Dit onderzoek geeft de veranderingen door de implemen-
tatie van de 5S-methode weer. Door het analyseren van de gegevens uit dit onderzoek kan 
aangetoond worden of de implementatie verbeteringen oplevert of niet.

Het onderzoek richt zich enerzijds op subjectieve beleving door het afnemen van inter-
views en scoreformulieren en anderzijds op het objectieve door het opmaken van spaghet-
tidiagrammen, timingen en het nemen van foto’s van voor, tijdens en na de implementatie.

De resultaten van het subjectieve onderzoek zijn na de implementatie van de 5S-methode 
niet veel veranderd ten opzichte van voor de implementatie. Dit omdat er een langere 
periode dan de stage periode nodig is om zichtbare veranderingen op te merken. De resul-
taten van het objectieve onderzoek zijn na de implementatie verbeterd.

Het analyseren van de veranderingen bewijst of de implementatie verbetering oplevert 
of niet. Indien de implementatie geen verbetering oplevert kan Van de Kreeke de oorzaak 
hiervan onderzoeken en elimineren. Bij verder onderzoek binnen het bedrijf is het aange-
wezen om de doorlooptijden en afgelegde afstanden van de arbeiders op het terrein te 
analyseren.



Builders Facts -  45 44  - Builders Facts

04
SINT ODA

“Ontwerp volgt centrale as die we 
ontdekten op luchtfoto’s” 
 
Als alles volgens plan verlopen is, heeft een eerste groep bewoners van het Overpeltse zorg- en dienstencentrum Sint-Oda, zijn introk genomen 
in een van de zes nieuwbouwpaviljoenen. Architectenbureau Aro Group werkte niet alleen een stedenbouwkundige visie uit, maar voorzag ook 
in het ontwerp van de 108 nieuwbouwstudio’s met gemeenschappelijke ruimtes én in een masterplan voor de aanleg van de omgeving voor 
de hele site . Zaakvoerder architect Hubert Bijnens blikt tevreden terug op een aangename samenwerking met bouwheer vzw Stijn, waartoe 
Sint-Oda behoort.
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1.

Op de zorg- en dienstencampus Sint-Oda wonen vandaag zo’n 280 bewoners met een mentale handicap. 
“Het gaat zowel om kinderen, als om personen op leeftijd,” legt Hubert Bijnens uit. “De paviljoenen op 
de campus werden door de jaren heen opgetrokken. Een aantal daarvan, dateerde uit de jaren ‘70 was 
aan vervanging toe. De gebouwen verkeerden geenszins in slechte staat, maar de afmetingen van de 
ruimtes, technische installaties, en dergelijke voldeden niet meer aan de huidige normen.” 

Daarom besloot vzw Stijn een wedstrijd uit te schrijven voor een aantal architecten. Architectenbureau 
Aro Group wist de jury te overtuigen met zijn ontwerp dat uitgaat van het concept van een woning en 
niet van dat van een instituut. “Voor het ontwerp zijn we vertrokken van een stedenbouwkundige visie, 
waarbij we ons baseren op de centrale as die over het terrein van zo’n 1,5 kilometer lengte en 500 meter 
breedte loopt. Die as ontdekten we op luchtfoto’s. Het gaat om een oude brandweg die niet meer werd 
gebruikt. We gebruikten de centrale as als basis voor ons nieuwe ontwerp om zo terug eenheid te bren-
gen in de ligging van de gebouwen, die was nu immers zoek geraakt.” 

As wordt verder ontwikkeld

“Dit uitgangspunt zorgt niet alleen visueel voor een meerwaarde, maar heeft daarnaast ook een grote 
functionele betekenis. Denk maar eens aan het drukke intern verkeer op een campus van deze grootte. 
Van en naar de centrale keukens en onderhoudsdiensten, tussen verschillende paviljoenen, … De ontwik-
keling van deze rechte as vergemakkelijkt de bediening. Niet alleen de nieuwe gebouwen zijn trouwens 
geënt op deze as, ook in de toekomst zal deze verder ontwikkeld kunnen worden. Functioneel, door me-
dewerkers en leveranciers, maar ook door bewoners zelf. Velen van hen verlaten de campus nauwelijks 
of nooit. Daarom zal de as ook als wandelavenue gebruikt worden. De centrale weg loopt ook door een 
stukje bos, dat vrij zal blijven van gemotoriseerd verkeer.”
 
Concreet omvatte het ontwerp zes nieuwe paviljoenen, waarvan er eentje bestemd is voor en afgestemd 
is op de noden van de jongste bewoners van Sint-Oda. Per twee woonentiteiten van negen personen 
werd een paviljoen voorzien. De paviljoenen hebben stuk voor stuk hetzelfde uitzicht, maar verschillen in 
de detaillering. Ze bestaan uit één groot centraal middenblok van 60 meter lang en tien meter breed. In 
het midden van dit blok vind je drie lagere volumes waarin gemeenschappelijke ruimten werden onderge-
bracht, evenals bergruimte, kasten, publieke toiletten, enz. Het centrale gedeelte loopt aan weerszijden 
uit op een majestueus raam van 10 meter breed en 3 meter hoog, waarin ook een schuifraam verwerkt 
zit dat uitgeeft op het terras. Door het dak van het middenblok aan deze uiteinden ook telkens vijf meter 
te laten oversteken, wordt een overdekt terras gevormd.

1: De paviljoenen bestaan uit één groot centraal middenblok van 60 
meter lang en tien meter breed.
…
2: Er werd veel aandacht besteed aan een functionele
binnenafwerking.
…

3: Geen koud ogende badkamer in de nieuwe paviljoenen, 
dankzij de warmbruine tegel.
…

5.2. 4. 5.3.

Architectenbureau Aro Group zorgde voor 
een ontwerp van zes nieuwpaviljoenen voor 

108 studio’s en gemeenschappelijke ruimtes.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Stijn vzw - Dienstencentrum St.-Oda; Overpelt
…

Architect:
 AROgroup architectuur; Genk
Studie stabiliteit: 
 AB Associates; Hasselt
Studie technieken: 
 IKP; Heusden-Zolder
Hoofdaannemer: 
 Algemene Onderneming Driesen; Overpelt
Gevelstenen N70/5 Autrique met ISO•Façade: 
 Nelissen steenfabrieken; Lanaken
Dakwerken: 
 Hendrickx; Overpelt
EPB-verslaggever: 
 GHW; Bree
HVAC: 
 Hooyberghs HVAC; Turnhout
Sanitair: 
 Varosan; Berlaar
Elektriciteit: 
 Elektro Geukens; Ham
Plafonds: 
 R. Poels; Halen
Binnenafwerking: 
 Inside Projects; Peer
Grondwerken en buitenaanleg: 
 Plessers; Overpelt
Buitenschrijnwerk: 
 Profel; Overpelt
Leverancier vloeren: 
 4D tegelimport; Maasmechelen
Plaatsing vloeren: 
 Eerlings – Janssen; Bocholt
Verlichting: 
 Beam; Bree
Meubilair: 
 Crea-decor; Beringen
Schilderwerken: 
 Home Decor; Beringen

De gemeenschappelijke 
zijn zo huiselijk mogelijk gemaakt.
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Op termijn zal het huidige dennenbos 
plaatsmaken voor een open landschap met 

lichte heuvel- structuur en natuurlijke vegetatie.

De gemeenschappelijke ruimtes kregen elk een eigen accentkleur, en 
dit zodat ze goed herkenbaar zijn voor de bewoners.

Woning 

De centrale woonkamers van de bewo-
ners werden zo ontworpen dat ze uit-
zicht geven op de natuur en er geen in-
kijk is vanuit de andere gebouwen. “We 
zijn echt uitgegaan van de bouw van een 
woning, niet van de bouw van een insti-
tuut. Vanuit het middenblok heb je ook 
toegang tot de lagere gedeeltes waar-
in de studio’s werden ondergebracht. 
Ook hier primeren een knus gevoel en 
de betrokkenheid met de omgeving. En 
de paviljoenen hebben dan wel niet de 
dimensies van een woning, door wel-
doordachte ontwerpkeuzes te maken, 
roep je wel die huiselijkheid op. Vandaar 
ook de keuze voor natuurlijke materialen 
zoals bijvoorbeeld de lichtbruine, genu-
anceerde baksteen die perfect past in 
de omgeving of de integratie van een 
lage luifel in het kinderpaviljoen voor 
een knus effect. Verder ook geen kille, 
witte badkamertegels, maar een mooie 
warmbruine tegel.”

“Gezien de paviljoenen permanent 
bewoond zijn, werd er gekozen voor 
vloerverwarming met radiatoren om 
een voortdurend en behaaglijk warm-
tegevoel te creëren. Voor een optimale 
isolatie werd gekozen voor een kern van 
silicaatsteen, die werd afgewerkt met 
steenstrips op een isolatiepaneel van 
baksteenfabrikant Nelissen. Een kleine 
stookketel volstaat dan ook om één vol-
ledig paviljoen van warmte te voorzien.”

Natuurlijke vegetatie

Om die rol van de natuur als woon-
decor ook in de toekomst volop uit te 
spelen, voorzag het architectenbureau 
ook in een masterplan voor de aanleg 
van de omgeving. “Op termijn zal het 
huidige dennenbos plaatsmaken voor 
een open landschap met lichte heuvel-
structuur en natuurlijke vegetatie. Hierin 
zullen ook belevingsmomenten worden 
opgenomen in de vorm van wandelpa-
den en speeltuigen. De terugkeer naar 
het oorspronkelijke duinenlandschap 
werd trouwens niet alleen door ons 
uitgevoerd. Ook de gemeente maakte 
diezelfde keuze in de omgeving van de 
aangrenzende Breugelweg.”

De gemeenschappelijke ruimtes kregen elk een eigen 
accentkleur, en dit zodat ze goed herkenbaar 

zijn voor de bewoners.

“Wat ik het meest geslaagd vind aan het project? Misschien is het een atypisch antwoord, want het gaat niet meteen over het gebouw, maar ik 
vind de samenwerking met de bouwheer een succes. Het team van vzw Stijn heeft oog voor de noden van zijn bewoners, maar ook voor archi-
tectuur. Het team denkt kritisch mee. Maar … wie kan er beter oordelen over het slagen van ons project dan de bewoners zelf?”

…

® tekst: Hilde Neven - foto’s: Marc Scheepers

… 

www.nelissen.be
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Schilderwerken met passie, 
vakmanschap & 

kwalitatieve afwerking
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AL MEER DAN 80 JAAR IS BOUWBEDRIJF DRIESEN NV EEN 
VASTE WAARDE IN DE NOORD-LIMBURGSE BOUWWERELD.
Driesen nv is uitgegroeid tot een dynamisch bouwbedrijf die niet meer weg te denken is uit de Noord-Limburgse bouwwereld. 
Als algemene aannemer werken we met een 100-tal medewerkers, waarvan 75 arbeiders. Terwijl onze metsers en bekisters zich 
toeleggen op de ruwbouw van onze projecten, schakelen we voor de afwerking onze eigen afdeling interieurbouw in. Deze wordt 
bediend vanuit de schrijnwerkerij op onze bedrijfsterreinen en wordt versterkt door onze ploeg sanitair en HVAC. De constante 
investering in jonge krachten en de vruchtbare samenwerking met een breed spectrum van professionals uit de bouwwereld  
stimuleren de krachtdadigheid van het bedrijf. We hechten veel belang aan de lokale verankering van ons personeel. Projectmatig 
hebben we een sterke geografische focus op Limburg, de Antwerpse Kempen en het Hageland. 

Als familiebedrijf brengt Driesen nv betrouwbaarheid en standvastigheid naar zijn projecten. We hebben een doorgedreven  
specialisatie in opdrachten voor openbare besturen en hebben hierdoor een grote diversiteit van projecten in portefeuille:  
rusthuizen, serviceflats, sporthallen, evenementenhallen, scholen, culturele centra, bedrijfsgebouwen, banken,… 

Sinds 2014 bereikte Driesen nv de hoogste categorie van erkenning voor bouwbedrijven namelijk: categorie D klasse 8. 
Een erkenning die ons op de bouwmarkt meer mogelijkheden zal bieden en de continuïteit van ons bedrijf ten goede zal komen. 

Driesen nv beschikt over de volgende erkenningen:
 • Klasse 8, Categorie D – Ondercategorie D1
 • Klasse 7, Categorie D – Ondercategorie D5
 • Klasse 6, Ondercategorie D20
 • Klasse 5, Categorieën E – G – Ondercategorie D4
 • Klasse 4, Ondercategorieën D8 – D10 – D11 – F – F2 – P1
 • Klasse 3, Ondercategorie D16 – D17 - D18
 • Klasse 2, Ondercategorieën P2 – P3 – S1
 • Klasse 1, Ondercategorieën D6 – D12 – D24

…

 Meer info: www.driesennv.be
…

REDACTIE

Driesen NV
Stuifzandstraat 36
IZ Nolimpark 4015 • 3900 Overpelt
Tel.: 011 64 10 72

info@driesennv.be

WOONEENHEDEN / UTILITEITSBOUW
INDUSTRIEBOUW / SANITAIR & HVAC

SCHRIJNWERKERIJ

1 2 3

4 5

 1. Broederschool / 2. Asielmaatheide / 3. St-Joris / 4. Dekimpel / 5. Zonnedries

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
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“Gebouwd alsof het voor onszelf bedoeld was”

Er beweegt heel wat in en rondom Hasselt. Voor de tweede keer op korte tijd, trokken we voor Builders Facts 
richting de Hasseltse Kuringersteenweg en de Kleine Breemstraat. Vorige keer deden we dat nog voor de techni-
sche scholencampus HAST, dit keer voor een bijzonder vader-dochterproject. Boudewijn Lambrechts schakelde 
zijn dochter Caroline, architect-vennoot bij GDesign architecten, immers in voor het ontwerpen van twee gebou-
wen met appartementen en handelspanden in de schaduw van de technische school. 

05
Emerald

In tegenstelling tot de eerder strakke gebouwen, 
werd de binnentuin organisch aangelegd.



5.
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Bij de bouw diende men ook rekening te houden 
met enkele beschermde elementen, 

zoals dit stuk gevel.

Op de site, gelegen aan een van de belangrijkste invalswegen richting het centrum, stond aanvankelijk een 
bijhuis van het familiebedrijf Lambrechts, specialist in verwarming en sanitair. Nadat de firma echter een 
gloednieuwe vestiging had opgetrokken aan de Gouverneur Verwilghensingel, was het overbodig geworden. 
“Tijdelijk heeft er nog een Limburgs toneelgezelschap zijn intrek gevonden, maar nadien kwamen de gebou-
wen leeg te staan,” legt bouwheer Boudewijn Lambrechts uit. “Vervolgens zijn we gestart met de afbraak 
van het pand en het tekenen van de eerste plannen. Het heeft wel een poosje geduurd voor deze definitief 
waren, omdat het stedenbouwkundig niet zo’n eenvoudig verhaal was. Voor de plannen was er uiteraard 
maar één adres: dat van dochter en architecte Caroline.

“Dat klopt (lacht),” vult Caroline Lambrechts aan. “Al dateren de eerste schetsen al van toen ik nog studeer-
de, ondertussen toch al twaalf jaar geleden. Een en ander heeft wat aangesleept omdat de eerste 50 meter 
in dit gebied is ingekleurd als woonzone, terwijl de achterliggende zone is ingekleurd als ambachtszone. 
Deze indeling dateert nog uit de periode toen er goederenstations gevestigd waren in dit gebied, dat op een 
steenworp afstand van de spoorwegen ligt. Hoewel dat nu natuurlijk al een hele tijd niet meer het geval is, 
werd dit nog niet gewijzigd. We besloten onze plannen dan ook aan te passen op basis van deze zones. Door 
de tuin tussen de twee geplande gebouwen iets te versmallen, konden we ze allebei binnen die 50 meter 
zone optrekken. Mooi meegenomen voor het achterste gebouw, is dat de appartementen op de begane 
verdieping door deze ingreep grotere achtertuinen kregen.”

De vergunning voor het voorste complex werd eerst afgeleverd. Het complex omvat vier handelspanden op 
de begane grond, vijf appartementen op de eerste verdieping en vier appartementen op de tweede verdie-
ping. In het tweede, achterliggende gebouw, vind je zestien appartementen verspreid over vier verdiepingen. 
Deze vergunning werd later verkregen. “We hebben echter wel gewacht om de bouwwerken te starten tot 
we deze vergunning hadden omdat we graag een gemeenschappelijke kelderverdieping wilden voorzien en 
dit in één keer wilde uitvoeren,” legt Boudewijn uit.

Akoestische studie

De twee gebouwen staan dan wel los van elkaar, de kelderverdieping loopt er volledig onder, waardoor er 
slechts één inrit nodig was voor de parkeergarage. Ook alle trappen en liften gaan tot in de kelder. “Voor het 
ontwerpen van beide gebouwen zijn we vertrokken van een hoge woonkwaliteit én een groene omgeving,” 
vertelt Caroline. “We hebben dan ook veel aandacht besteed aan de buitenruimte. Ieder appartement kreeg 
een terras dat georiënteerd werd op het zuidwesten. Voor het totale project hebben we geïnvesteerd in een 
akoestische studie, zodat de bewoners zeker geen overlast zouden hebben van de drukke invalsweg die 
de Kuringersteenweg is. Aan de hand van deze studie hebben we bepaalde keuzes gemaakt. Zo werd het 
binnenspouwblad van het gebouw vooraan bijvoorbeeld volledig opgetrokken uit betonblokken en werden de 
eenheden voorzien van akoestische beglazing. Om dezelfde reden kozen we ook voor een ventilatiesysteem 

1. 2.

1: De ondergrondse parkeergarage loopt onder beide gebouwen door.
…
2: Het kapsalon Twins in Hair verhuisde van enkele panden verderop 
naar een van de gloednieuwe handelspanden.

…
3: Alle appartementen genieten van een royale lichtinval.
…

van het type D, zodat we geen raamroosters hoefden te plaatsen 
die voor geluidsoverlast kunnen zorgen. In de gebouwen zelf wer-
den de liften en de dragende muren ontkoppeld, om akoestische 
hinder te vermijden. Het is hier heel stil (lacht).”

Visueel evenwicht

De voorgevel van het eerste gebouw, volgt het straatbeeld. Het 
gebouw ligt tussen het geïnventariseerde huis Sternotte, ge-
bouwd naar het ontwerp van architect Arthur Baar, een stuk van 
de school, en een vrijstaand, modernistisch huis, huize De Brem, 
van de hand van architect Sylvain Brauns. “We wilden graag een 
visueel evenwicht tussen deze verschillende elementen door een 
gevel te ontwerpen die rekening houdt met de omgeving,” aldus 
Boudewijn. Aan de achterzijde hadden we iets meer vrijheid.”

Gezien de toegang tot het achterste gebouw via de binnentuin 
verloopt, werd geopteerd voor een optimale leesbaarheid van het 
gebouw: zo zie je duidelijk waar de trappen en liften zich bevin-
den. De lichte steen van de gevel, contrasteert met het zwarte 
schrijnwerk en de traphallen in donkere steen. Zijn de gebouwen 
eerder strak, dan werd de binnentuin bewust organischer aange-
legd.

1. 2. 3.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Sanimmo; Hasselt
…

Architect: 
 GDesign architecten; Aarschot
Stabiliteit, technieken, VC en EPB: 
 Sweco Belgium; Hasselt
Akoestiek: 
 Bureau De Fonseca; Meise
Hoofdaannemer: 
 Execon; Lummen
HVAC en sanitair: 
 Belcotec; Geel
Pleister-en gyprocwerken: 
 Schoeffaerts afwerking en interieur; Diepenbeek
Sanitaire toestellen: 
 Lambrechts; Hasselt
Gevelstenen: 
 Vandersanden steenfabrieken; Bilzen
Keuken-en badkamermeubels: 
 Trybou; Sint-Niklaas
Vloerisolatie: 
 Ludiso; Bilzen
Chape, tegels en laminaat: 
 Floor Concept; Paal
Binnendeuren: 
 T&S Dumont; Zonhoven
Buitenaanleg: 
 Groenbedrijf Van Vlierden; Neerpelt
Inrichting Twins in Hair: 
 IMDE interieurwerken; Koersel
Inrichting La Vida Loca:
 Houtenplaten.be; Zutendaal

Voor het complex aan de voorzijde werd gewerkt 
met een combinatie van een strakke donkere steen 

en lichte blauwe steen.
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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

“Alle appartementen beschikken over ei-
gen zonnepanelen,” legt Caroline nog uit. 
“Dit levert meteen een voordeel op voor 
de kopers en huurders. Verder kozen we 
nog voor een systeem met een centrale 
stookkamer met twee grote gasketels in 
cascade en woonstations met een eigen 
warmwaterproductie met warmtewisse-
laar. Overal werd vloerverwarming voor-
zien en in de badkamers werd daarnaast 
nog een extra radiator geplaatst voor het 
comfort van de bewoners.”  

“Ik denk dat we erin geslaagd zijn om 
onze huurders en kopers een totaal- 
plaatje van wonen in de stad én in het 
groen te bieden. En dat in alle comfort. 
Het was ook bijzonder om dit traject 
samen met Caroline af te leggen. We 
hebben alles in nauwe samenspraak ge-
kozen. Ik heb dan wel 40 jaar ervaring 
in de bouw, dankzij dit project heb ik de 
voorbije tijd ontzettend veel bijgeleerd 
(lacht).”

…

® tekst: Hilde Neven - foto’s: Marc Scheepers

… 

WIJ GEVEN VORM AAN 
DE SAMENLEVING VAN MORGEN

Sweco Belgium nv
Herkenrodesingel 8B, bus 3.01, 3500 Hasselt 
T  +32 (0)11 26 08 70
www.swecobelgium.be

Meer weten 
over onze 

gebouwenexpertise?

Bezoek onze website 
www.swecobelgium.be

sweco.indd   1 16/04/18   15:59

De lichte baksteen vormt een 
mooi contrast met het zwarte schrijnwerk.
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REDACTIE

DE VEILIGHEID OP DE BOUWWERF
De Belgische bouwsector betreurt jaarlijks gemiddeld 23 dodelijke slachtoffers en is daarmee de sector met het hoogste 
aantal dodelijke arbeidsongevallen (25%). Daarnaast worden bouwvakkers ook meer dan gemiddeld blootgesteld aan allerlei  
risicofactoren, lawaai en extreme temperaturen. De voornaamste oorzaken van de dodelijke ongevallen en ongevallen met 
tijdelijke of blijvende ongeschiktheid zijn een val van het slachtoffer, vallende voorwerpen, verkeersongevallen op de bouw-
plaats en het behandelen van zwaar materiaal. 

Voor de bouwsector bestaan er specifieke veiligheidsvoorschriften, naast de algemene Welzijnswetgeving. Deze laatste is vervat 
in een codex (het wetboek) welke alle uitvoeringsbesluiten bevat van de basiswet van 4 augustus 1996, met uitzondering van de  
specifiek voor de bouwsector geldende veiligheidsvoorschriften. Die zijn vervat in het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke 
of mobiele werkplaatsen waarin voornamelijk wordt gesteld dat al van bij het ontwerp van een bouwwerk moet rekening gehouden 
worden met veiligheid en gezondheid op de werf. 

In de praktijk schrijft de wet voor dat de werkgever, alias aannemer, een risicoanalyse dient uit te voeren bij elke nieuwe opdracht. 
Deze moet toelaten mogelijke risico’s in kaart te brengen en de gepaste preventiemaatregelen te voorzien.

De tussenkomst van een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwplaatsen waar meer dan één aannemer aan het werk zal 
zijn, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de werf. Opgelet, ook nutsbedrijven en zelfstandigen worden als aanne-
mer beschouwd. De veiligheidscoördinator moet het risico indijken dat ontstaat door de interactie van de verschillende aannemers.  
Deze regeling is van toepassing bij zowel nieuwbouw als bij renovatiewerken.

Als het geheel van de werken door slechts één aannemer wordt uitgevoerd, is het niet verplicht om coördinatoren aan te stellen.  
Maar ook in dat geval hebben de architect en de opdrachtgever de plicht om de algemene preventieprincipes toe te passen.
Voor werven die kleiner zijn dan 500 m² geldt een soepeler regeling. Als ze voldoen aan de voorwaarden kunnen de architect en/of  
aannemer zelf de veiligheidscoördinatie uitvoeren. Opgelet wel op voor artikel 17 van de Welzijnswet: “de architect en de opdrachtge-
ver blijven ten allen tijde mee verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf”. 

Naast coördinatie dienen er ook heel wat maatregelen genomen te worden op het vlak van preventie. De bouwheer moet de algemene 
preventiebeginselen uit de Welzijnswet toepassen, onder andere het voorkomen van risico’s, evaluatie van risico’s en vervangen van 
wat gevaarlijk is, kortom zorgen voor een veilige, toegankelijke werf. 

De arbeidsinspectie voert geregeld gerichte controles uit op bouwwerven. In 2015 werd een grootschalige controle uitgevoerd op de 
kleinere werven, in het bijzonder met betrekking tot de valrisico’s. Een 350-tal werkgevers over het hele land werden gecontroleerd. 
Amper 20% bleek in orde, in 50% van de gevallen werden de activiteiten stopgezet. In 30% van de gevallen heeft de inspecteur  
een schriftelijke waarschuwing gegeven. In 5 gevallen werd een proces-verbaal ter attentie van het gerecht opgesteld. 
De NAVB (het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf) voert geregeld sensibilisatie- en preventie-
campagnes. 

…

 Meer info: www.jvadvocaten.be

…

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

   

De communicatie is voor ons.
De 5 sterren zijn voor u… 

Voor een positieve kijk op jouw 
communicatie is dmotion dé aangewezen gids.

huisstijl & logo connecteren website brochure

netwerk magazine fotografie media

H. van Veldekesingel 150/26    I    3500 Hasselt    I   T 011 870 870    I   M 0470 98 03 79    I   info@dmotion.eu 

www.dmotion.eu
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06
KEMPISCH TEHUIS BOUWT 120 
NIEUW WONINGEN IN MEULENBERG

“Bewust niet voor hoogbouw gekozen”
Sociale Huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis in Houthalen-Helchteren is volop bezig om de wijk Meulenberg in Houthalen te heropwaar-
deren. Dat gebeurt met de bouw van liefst 130 nieuwe woningen en een hertekening van de skyline door de sloop van 84 verouderde apparte-
menten uit de jaren ’70. “Wij hebben bewust gekozen om niet opnieuw voor hoogbouw te gaan”, zegt directeur Jo Bollen. De tweede fase in de 
Hazenlarenstraat is intussen afgerond. De 26 huizen en acht appartementen zijn sinds 1 juli vorig jaar allemaal verhuurd.
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1. 2.

Al in 2004 is er gestart met de opmaak van structuurplannen. Geen overbodige luxe want de 84 gezinnen 
in de 4 grote appartementsblokken van 7 hoog moesten tijdig een onderdak krijgen. “We hebben in fases 
gewerkt. We zijn daarom begonnen met de bouw van de eerste 17 woningen op onbebouwde percelen 
tussen de bestaande woningen in de Varenstraat, Bremstraat en Hazelarenstraat. Het waren veelal kleine 
groenzones zonder duidelijke bestemming. Op die manier hebben wij daar ook een extra oplossing voor 
gevonden”, verduidelijkt adjunct-directeur Wouter Van Mierloo. Samen met deze fase zijn nog 12 nieuwe 
woningen gerealiseerd die begin 2015 klaar waren. Een deel van de bewoners vond hier onderdak of in 
andere woningen van Kempisch Tehuis.

Verdichting

Op die manier zijn de eerste twee van vier blokken tegen de grond gegaan. Ze waren tot op de draad 
versleten. “We hebben renovatie overwogen, maar dat was de minst geschikte optie. Bovendien wonen 
de meeste gezinnen liever in een huis dan in een appartement. Daarnaast hebben wij ervaren dat samen-
leven beter gaat als het gebouw niet te hoog is. Onderzoeken tonen aan dat de onderlinge contacten 
verminderen in blokken die meer dan vier verdiepingen tellen”, verduidelijkt Jo Bollen. Ondanks dat het 
Kempisch Tehuis – goed voor 3.200 woningen in de portefeuille – appartementen moest slopen, kunnen 
ze nu meer panden aanbieden op dezelfde plek in Meulenberg. “Verdichting moet niet altijd in de hoogte 
zijn hé? We hebben nu een 30-tal wooneenheden meer dan toen er nog appartementen stonden. Het is 
een kwestie van de ruimte beter te benutten en de lege plekjes op te vullen.”

Variatie

Een van de bekommernissen van Kempisch Tehuis was te vermijden dat alles een pot nat zou worden. 
“Wij wilden absoluut niet dat je 50 dezelfde huizen krijgt in een wijk zoals dat vroeger nogal eens het 
geval was,” verklaart Wouter Van Mierloo. “Wij hebben er een mix van stijlen met lessenaars- en platte 
daken laten bouwen. De woningen zijn op verschillende manieren aan elkaar gekoppeld zodat er voldoen-
de afwisseling is. Daarnaast hebben wij nog gevarieerd met de baksteenkleuren opdat elk hoekje zijn 
eigenheid krijgt. Bovendien zit er ook nog veel afwisseling tussen de huizen: groot, klein … Er zijn zelfs 
woningen met vijf slaapkamers bij. Al bouwen wij nu wel veel minder grote huizen dan vroeger. Meer en 
meer alleenstaanden kloppen bij ons aan.”

1: Aan de bouw van de 130 nieuwe woningen hangt een prijskaartje 
van 30 miljoen euro.
…
2: De nieuwbouwwoningen in de wijk vormen een mix van 
verschillende stijlen.
…

3:  Om variatie in het aanbod te krijgen, is er gewerkt met diverse 
gekleurde bakstenen.
…

3. 4.2. 3.

 Er is zijn verschillende pleintjes 
voorzien om de sociale contacten 

in de buurt te bevorderen.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Kempisch tehuis; Houthalen
…

Bouwdirectie belast met het ontwerp: 
 D&A architecten; Ham  
Veiligheids- en gezondheidscoördinator: 
 Architectenbureau Vicas; Peer
Bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering: 
 M10 architecten; Lille
Gevelstenen AQUA MAASBRUIN REDUX, 
AQUA BEIGE REDUX, AQUA ROODPAARS REDUX: 
 Rijswaard; Hasselt
Hoofdaannemer fase 2: 
 Hoedemakers; Hasselt
Hoofdaannemer fase 3: 
 Cordeel; Hoeselt
Prefabbeton: 
 3T prefabbeton; Lommel
Dakwerken: 
 Aaste dakwerken; Borgloon
Elektriciteit: 
 Alelek; Alken
Dakwerkmaterialen: 
 Apok; Kampenhout
Schilderwerken: 
 ASLV; As
Hout: 
 Carlens; Aarschot
Interieur:
  Coenen; Maasmechelen
Buitenschrijnwerk: 
 Gelko; Hasselt
Rookafvoer: 
 Hecon; Herentals
Bouwmaterialen: 
 Paesen; Peer
Deuren: 
 Porta Nova; Hasselt
Metalen netten: 
 Sternotte; Hasselt
Bouwmaterialen, beton: 
 Wijckmans; Ham



Builders Facts -  71 70  - Builders Facts

Het probleem in de wijk was om de 
hoogteverschillen te overwinnen. “Daar zijn we 

creatief mee omgesprongen,” luidt het.

Hellingen
De bouwwerken verlopen voorspoedig. Het 
enige wat soms voor problemen durft te 
zorgen, is dat Meulenberg zijn naam waar 
maakt. “Sommige woningen liggen deels 
in een helling. Daar proberen wij zo creatief 
mogelijk mee om te gaan om de berg opti-
maal te benutten. Dat kan door in die don-
kere ruimte de berging of garage onder te 
brengen. Het is een constant zoeken om op 
het grillige reliëf zo efficiënt mogelijk te bou-
wen. Zo hebben wij enkele woningen waar-
bij je aan de straatkant de garage binnenrijdt 
en een verdieping hoger aan de achterkant 
in de tuin terecht komt,” aldus Jo Bollen.

30 miljoen euro

De vier verouderde hoge appartementsblok-
ken zijn intussen verdwenen. Momenteel 
zijn de grondwerken bezig voor de bouw van 
17 gezinswoningen en 50 appartementen. 
“Hiervan komen er 22 in een gebouw van 5 
hoog. Het probleem van de leefbaarheid en 
gebrek aan sociale contacten vrezen we nu 
niet. Het gaat enkel om bejaardenflats waar 
we via allerhande initiatieven de onderlinge 
contacten zullen stimuleren zoals een ont-
moetingsruimte waar activiteiten georgani-
seerd kunnen worden. Rondom een centraal 
parkje liggen de woningen en appartemen-
ten, verdeeld over diverse gebouwen,” blikt 
Wouter Van Mierloo vooruit. Tegen 2020 
moet alles voltooid zijn. De heropwaardering 
is goed voor een investering van net geen 
30 miljoen euro. “Een grote som, maar we 
hadden het geluk dat de gronden allemaal 
in onze eigendom zaten. Het merendeel van 
de betalingen doen we met een renteloze 
lening van de overheid. Maar dan nog is 
het niet eenvoudig. Het wordt moeilijker en 
moeilijker om alles met onze huurinkomsten 
terug te betalen. De huurprijzen zijn geregle-
menteerd door de overheid. We hopen op 
enkele beperkte aanpassingen om er ook fi-
nancieel uit te geraken,” verklaart Jo Bollen.

…

® tekst: Geert Houben -
 foto’s: Rijswaard  / Marc Scheepers

… 

BAKSTEEN
RIJSWAARD

“Baksteen maakt onlosmakelijk deel uit van 
onze naam: Rijswaard Baksteen”.

Wij houden van ons product, al meer dan honderd jaar.  Sinds het jaar 1900 
koppelen wij traditie en vakmanschap aan innovatie en service.  Die 
combinatie vormt het fundament waarop onze medewerkers elke dag verder 
bouwen aan de kwaliteit van onze stenen en de dienstverlening aan onze 
klanten.  Wij zijn trots dat we kunnen zeggen : wij doen in bakstenen, één van 
de mooiste en warmste natuurproducten. Het gamma van Rijswaard Baksteen 
wordt gekenmerkt door een combinatie van authenticiteit, vakmanschap en 
innovatie.” 

“Dit project werd uitgevoerd met 3 sorteringen uit onze Aqua collectie,
nl. Aqua Beige Redux, Aqua Maasbruin Redux en Aqua 
Roodpaars Redux. Deze bijzondere bakstenen hebben een 
gladde en onbezande oppervlaktestructuur. Hierdoor lenen ze zich  
uitstekend voor oneindig veel creatieve mogelijkheden in moderne  
architectuur. Bij de productie van Wasserstrichstenen wordt geen zand 
maar water gebruikt om de stenen uit de vormbakken te halen.  
Aldus blijft de natuurlijke kleur van de kleimix mooi zichtbaar en krij-
gen deze bakstenen een zachte, genuanceerde tint. Doordat de stenen  
gereduceerd (zonder zuurstof) zijn gebakken, ontstaat een uitgesproken 
kleurnuance wat zorgt voor een gevarieerd gevelbeeld.”

H. van Veldekesingel 150 bus 95  - 3500 Hasselt

T +32 (0)11 870 938 F  +32 (0)11 360 804

E info@rijswaard.be  W www.rijswaard.be
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Technologie van wereldniveau           voor projecten rond de kerktoren
Hasselt

Genk

El Systems nv • Senator A. Jeurissenlaan 1032 • B-3520 Zonhoven
t. +32 (0)11 81 92 92 • f. +32 (0)11 81 92 93 •  info@elsystems.be • www.elsystems.be

Elektrotechnische installaties in industriële, openbare en tertiaire gebouwen 
• HS-installatie • Erkend bordenbouwer Schneider • Glasvezel- en data-beka-
beling • Brand-, inbraak- en camerabeveiliging

EL Systems is al vele jaren een vertrouwde partner voor alle elektrotechnische 

installaties. Omdat klanten uit de omgeving ons trouw blijven en ons 

aanbevelen, situeren al onze werven zich in de onmiddellijke nabijheid. 

Dat is gemakkelijk, efficiënt en leuk, zowel voor de klanten als voor onze 

medewerkers.

Brandweer
Zuidzicht

TIHH

Circuit 
zolder

De Lijn

Coca Cola
Ethias Arena

Sporthal
St. Lodewijkschool Thorpark

C-Mine

Ter Hooie

Kinderwereldateliers
IPTE

Tigro Lommel

Werken bij EL Systems is ook genieten van:
• Een fijne werksfeer
• Interessante verloning, aangevuld met extralegale voordelen.
• Boeiende opleidingen
Heb jij ook een hart voor Limburgse werven én elektriciteit en wil je ons team komen vervoegen? 
Mail dan naar Danny.Werckx@elsystems.be

OCMW  
Banneux

Stadhuis JeugdhostelJessa

Plopsaland

Quartier 
Bleu

Clarenhof
Hassaporta

Media & Design

Bibliotheek

Waterschei T2
Lidl 

distriebutiecentrum

Xios
PXL

KTA1
KTA2CCH

OCMW  
Zonnestraal

Theater 
grenslandhallen

Kids

Fab2Lab
Houthalen

Reynders
Houthalen

Don Bosco
Helchteren

WZC Het dorp 
Helchteren

jeugdcentrum
Stadshuis

Bokrijk

Herckenrode

Glasmuseum Lommel
Agropolis KinrooiWZC

Helchtel Eksel
‘t Pleintje
Godsheide

Scheepsvaart
Neeroeteren

Scheepsvaart
Hasselt
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Uitzonderlijk gebouw, 
onderzoekscentrum én landmark 
“Dit is geen gebouw, maar een wetenschappelijk instrument” 

Aan de rand van het Nationaal Park, aan de toegangspoort Connecterra op de Terhills-site, staat een bijzonder bouwwerk van meer dan 100 me-
ter lang met 14 koepels. De Ecotron is een hoogtechnologisch onderzoekscentrum waarin wetenschappers onderzoek doen naar de invloed van 
klimaatveranderingen op de biodiversiteit. De Ecotron, onderdeel van het Field Research Centre van de UHasselt, is een prestigieuze realisatie 
die onderzoekers van over de hele wereld aantrekt. 

Als projectmanager voor het Field Research Centre, volgt Natalie Beenaerts het wetenschappelijke luik van de Ecotron op. “Bij het Centrum voor  
Milieukunde (CMK) van de UHasselt, zijn we al langer bezig met onderzoek naar de invloed van klimaatveranderingen op de biodiversiteit,” legt ze 
uit. “Zo kwamen we op het idee van de Ecotron. De directeur van het CMK en de rector en de beheerder van de UHasselt waren meteen voor het 
idee gewonnen. Onder hun impuls zochten we naar een manier om het project internationale uitstraling te geven en buitenlandse onderzoekers aan 
te trekken.” 

ECOTRON
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Veel belangstelling  

Dany Polus is projectleider bouw en renovatie van de Universiteit Hasselt. Hij werd dan ook al snel betrokken bij het Eco- 
tron-verhaal. “We schreven een wedstrijd uit voor het ontwerp,” aldus Dany. “Een soort omgekeerde kelder was voldoende 
geweest, een heel eenvoudig ontwerp dat er enkel op gericht was om de wetenschappelijke infrastructuur te dragen. We heb-
ben echter vanaf het begin van de wedstrijd gezegd dat het een toeristische trekpleister moest worden. Door de ligging aan het 
Nationaal Park, en dankzij de steun van LSM, de provincie en het Regionaal Landschap, werd het al snel een breed gedragen 
project, dat mooi past binnen de visie van de herinrichting van de voormalige mijnsite Terhills. De ecotron is een echte landmark 
geworden, waar iedereen achterstaat, ook al is het een gebouw van honderd meter lang,” weet Natalie. “We merken ook bij de 
rondleidingen die we organiseren, dat iedereen wil weten wat er gaande is in de Ecotron, wat er onderzocht wordt. We zijn nu 
bezig met educatieve pakketten voor scholen. Er staat een tijdelijke stelling van waaruit mensen een blik in de Ecotron kunnen 
werpen. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) gaat een vaste toren plaatsen waar bezoekers meer inzicht krij-
gen in wat er binnen gebeurt, met beelden van de camera’s die in de onderzoekskamers hangen, een weergave van de metingen 
en de mogelijkheid tot begeleide wandelingen met rangers.” 

Geen spiegelpaleis 

“Het opvolgen van de bouw van de Ecotron verschilde enorm van de gebruikelijke bouwprojecten waar ik aan meewerk,” herin-
nert Dany zich. “Dit is geen gebouw, maar een wetenschappelijk instrument. Het concept van een Ecotron is op zich niet uniek 
in de wereld, maar de manier waarop wij het bouwden en aanpakken, is dat wel. Het was dan ook even zoeken naar de nodige 
leveranciers. Een plaatselijk bedrijf ging de uitdaging aan om voor de juiste combinatie van expertise te zorgen. Voor een deel van 
de zeer specifieke onderzoeksapparatuur vonden we een gespecialiseerde firma in Duitsland. Er zijn slechts twee bedrijven in de 
hele wereld die dit soort meetinstrumenten maken.” Zo’n uniek bouwwerk op een bijzondere locatie, dat brengt specifieke uitda-
gingen met zich mee. “Toen we pas van start gingen, was er een probleem met de fundering. Het is uiteindelijk een voormalige 
mijnsite,” herinnert Dany zich. “Een andere uitdaging waren de spiegelende inox-panelen aan de buitenkant van het gebouw. 
Deze zorgen ervoor dat het bouwwerk op een mooie manier in het landschap opgaat. Maar het was uiteraard niet de bedoeling 
dat ze een spiegelpaleis-effect zouden veroorzaken. Uit de eerste proeven bleek dat het net wel op een spiegelpaleis leek. Het 
was een zeer grote uitdaging om de panelen vlak te krijgen. We losten dit op met bijkomende ondersteuningen en subframes. En 
dat voor tientallen panelen, over een lengte van honderd meter!” 

De inhoud telt 

“Het lijkt misschien niet zo, maar het gebouw op zich was bijkomstig. Voor ons, wetenschappers, is dat gewoon de doos rond 
onze installatie,” aldus Natalie. “De Ecotron bestaat uit twaalf kamers of eenheden, elk voorzien van een koepel. In iedere kamer 
staat een grote, gesofisticeerde plantenpot (lysimeter), waarin we telkens heel voorzichtig een stuk natuur, dus de bodem en de 
vegetatie, uit het Nationaal Park hebben geplaatst en waarin allerlei metingen plaatsvinden. We zorgden ervoor dat de inhoud van 

1: Voor de meetinfrastructuur werd beroep gedaan op een 
gespecialiseerd bedrijf.   
…
2: Onder de koepels creëren de onderzoekers zowel huidige 
als mogelijke toekomstige klimaatscenario’s om zo de effecten 
daarvan te kunnen onderzoeken. 
…

3: Per dag worden er maar liefst 1,3 miljoen gegevens verzameld. 
…
4. In elke kamer staat een gesofisticeerde plantenpot met daarin 
een stuk vegetatie uit het Nationaal Park. 
…

5.3. 4. 5.2. 3.

5.

1. 2. 3. 4.3. 4.2.1.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 UHasselt; Hasselt
…

Architect: 
 noAarchitecten Brussel; Brussel
Hoofdaannemer: 
 Reynders Eiffage; Houthalen
Platte dakdichting, Plat dak rubber: 
 Hendrickx; Overpelt 
Staalconstructie, Stalen inbraakwerend schrijnwerk, 
Alu ladders: 
 Diliën; Houthalen
SW Panelen Extern: 
 Kingspan; Grobbendonk
Grondwerken: 
 Remans; Zutendaal
Bouwmaterialen: 
 Verheyen; Maasmechelen
Isolatie: 
 MPA; Lummen
Pluvia: 
 Sani Systems; Leopoldsburg
Polieren betonvloeren: 
 Eerdekens; Opglabbeek
Valbeveiliging: 
 Safety Solutions; Beverlo
Daktuin: 
 Ibec; Aartselaar 
Beton: 
 Seegers Beton; Dilsen
Boorwerken: 
 Kris Langers; Opglabbeek

de lysimeters zoveel mogelijk overeen komt. 
Deze potten rusten op een platform met tel-
kens drie weegschalen, die het gewicht tot 
op 100 gram nauwkeurig meten. Dit maakt 
het mogelijk om de vochtuitwisseling tussen 
de vegetatie en de bodem te meten. Als we-
tenschapper beogen we in de twaalf kamers 
een zo nauwkeurig mogelijke nabootsing van 
zowel de huidige weersomstandigheden als 
toekomstige scenario’s te kunnen toepas-
sen. Dat maakt dat we de variabelen continue 
moeten meten, controleren en aanpassen.” 

Om accurate metingen te kunnen uitvoeren, 
moet er rekening worden gehouden met al-
lerlei technische zaken. Natalie: “De koepels 
zijn gemaakt van ETFE, een materiaal dat een 
zeer breed lichtspectrum doorlaat. Dat is heel 
belangrijk om de fotosynthese bij planten cor-
rect te kunnen bestuderen. De kamers zijn 
bovendien volledig gasdicht. Er worden ook 
waterstalen genomen. Om dat water cor-
rect te analyseren, moet het allemaal onder 
dezelfde omstandigheden bewaard worden. 
Daarom plaatsten we alle meetapparatuur in 
een soort klimabox, een volledig geïsoleerde 
ruimte waarin de temperatuur altijd dezelfde 
blijft, ongeacht de buitentemperatuur. Men 
had er echter geen rekening mee gehouden 
dat deze toestellen ook warmte afgeven, 
waardoor de ruimte alsmaar warmer wordt. 
Dit is nu opgelost door een extra koelinstalla-
tie te plaatsen.”
w 

1,3 miljoen gegevens per dag
 
Op de resultaten van het onderzoek is het 
nog even wachten. “We zijn nog maar pas 
aan het meten,” aldus Natalie. “We zijn nu 
aan het onderzoeken hoe homogeen de 
genomen natuurstalen zijn. We zoeken bij-
voorbeeld naar eventuele verschillen in de 
waterhuishouding. Dat blijkt heel goed mee 
te vallen. Het is uiteraard de bedoeling dat 
we voor elke kamer vanuit dezelfde begin-
situatie vertrekken. Binnenkort gaan we op 
elke kamer andere weersomstandigheden 
toepassen, die we gradueel steeds extremer 
maken. Vervolgens kunnen we onderzoeken 
hoe de bodem en de organismen reageren. 
We meten elke minuut op 1.500 punten. Dat 
levert 1,3 miljoen gegevens per dag op, die 
worden verzameld in een database. Er wer-
ken al drie doctoraatsstudenten op het on-
derzoek en het is uiteraard de bedoeling om 
ook de masterstudenten volop te betrekken. 
Wanneer je aan de Ecotron gaat kijken, lijkt 
het misschien alsof er niet veel gebeurt, maar 
er vinden de hele dag door metingen plaats. 
Doordat we werken met toegang vanop af-
stand, is het echter niet nodig voor een we-
tenschapper om ter plaatse te zijn om mee te 
doen aan het onderzoek.”  

De koepels zijn gemaakt van EDF, 
een materiaal dat een zeer breed lichtspectrum doorlaat. 

Dit is belangrijk om het resultaat niet te beïnvloeden. 

…

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

… 
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ALGEMENE DAK- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN
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Schilderwerken - Decoratie - Stoffering - Drogisterij

 bvba MAS
Dekkenstraat 15  -  3800 St.-Truiden  

t. 011 68 74 49  -  schilderwerken.mas@telenet.be
gsm 0496 22 49 66

Al onze werken 
worden op een snelle 
en professionele manier 
uitgevoerd. 

Naar wens van de klant.

t. 011 68 74 49  -  schilderwerken.mas@telenet.be

mas.indd   1 10/04/18   11:43

Bij het lezen van bovenstaande overvalt mij het besef 
van welk huzaren stuk wij als firma, HVA-Fieuw, heb-
ben gerealiseerd te Maasmechelen.

Zoals reeds vermeld, is het geen gebouw maar een we-
tenschappelijk instrument, echter om dit  naar wens 
te laten functioneren zijn er heel wat technieken aan 
te pas gekomen. U moet zich voorstellen: een kamer 
waar je de weergrillen van 5 km verderop kan bele-
ven. Je zit binnen, maar toch is het als buiten. De cellen  
volgen de data die vanuit een weerstation worden doorge-
geven, letterlijk.
Wind, regen, luchtvochtigheid, vriesweer, mooie lente 
temperaturen en als het moet alles dezelfde dag.
Het is geen uniek project, wel de uitvoering. In een van 
onze buurlanden hebben ze de plantenpot gewoon buiten 
laten staan. Alleen de potten vullen en op zijn plaats krijgen 
heeft 20 lange werkdagen geduurd.

Met het vullen is er rekening gehouden met de lokale 
grondlagen alsook met het gehele bodemleven. Familie 
worm is dus mee verhuisd. Voor het plaatsen hebben we 
beroep moeten doen op een gespecialiseerde firma. Deze 
hadden al veel meegemaakt maar potten van 10 ton had-
den ze nog nooit gezien om niet te zeggen getransporteerd 
of getild.

Dit alles wordt aangestuurd door een  zelf geschreven PLC 
programma maar ook door een centrale met CO2 als koel-
middel. CO2 omdat HVA-Fieuw heeft rekening gehouden 
met het ecologische aspect.
Ook de centrale, te vergelijken met de zwarte bol in een 
koelkast, hebben wij als firma zelf gebouwd. Eveneens alle 
elektrische kasten zijn tot stand gekomen in onze eigen 
afdeling kastenbouw. Eigenlijk is alles van eigen makelij. 
Sommige zaken zijn wel aangekocht maar verbeteringen, 
wijzigingen dienden te gebeuren.
Als firma zijn we al veel totaalprojecten gewoon, maar het 
moet gezegd,  hier zijn we uit onze comfortzone moeten 
treden.

Als slogan hebben wij: vraag niet wat wij koelen, wij koelen 
wat u vraagt. Maar in dit project was alles anders. Al onze 
ervaringen opgedaan in de industrie, grootdistributie alsook 
in de fruitbewaringen, hebben we hier moeten bundelen 
en ons zelf verplicht om out of the box te denken.
Met positieve alsook negatieve koeling hebben wij erva-
ring, maar hier moet alles in dezelfde ruimte aangestuurd 
worden door dezelfde centrale. s’Nachts kan -5° gevraagd 
worden, de dag erna kan het al 16° zijn.
Ook de temperaturen van de grond in de pot, dienen 
overeen te komen met de data van het weerstation 5 km 
verderop. Voor heel veel projecten , kan men eens gaan 
spieken bij concullega’s, hier hadden we alleen de wensen 
van de bouwheer. Je moet voor alles zelf een oplossing 
bedenken en ook uitvoeren (Design and built).

Voor ons , om het goed te benoemen is de  Ecotron het 
Euro-Disney voor de koeltechnieker.
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Verivino

Ontwerp van wijngroothandel 
gebaseerd op wijnkist 
“Het is een industrieel gebouw met charme en karakter”
Met Verivino opent sommelier Laure Kempeneers een opmerkelijke wijngroothandel. In het gebouw aan de Nijverheidslaan in Sint-Truiden geeft 
ze bovendien workshops, degustaties en masterclasses. Het is dan ook niet toevallig dat het ontwerp van het gebouw doet denken aan een 
wijnkist. 

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst, is de grote showroom. Een open ruimte vol licht. “Hier komt nog een kleine toog,” glundert Laure. “Ik moet 
de ruimte nog verder inkleden om ze warmer te maken. Daarvoor heb ik al heel wat meubels en spulletjes verzameld. Ik schuim al van kinds af aan 
graag rommelmarkten af. Eén van de veroveringen waar ik heel blij mee ben, zijn de grote, bolle lampen die ik midden in de showroom heb gehangen.”  
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Op het gelijkvloers vind je verder de burelen en een vergaderzaal die door bedrijven kan gehuurd worden, 
al dan niet in combinatie met een degustatie. Alle ruimten zijn voorzien van grote glaspartijen die het open 
karakter beklemtonen. “Bovendien hebben we de ruimten en het gebouw zo voorzien, dat er nog plaats is 
voor groei,” licht architect Gregory Nijs van Klaarchitectuur toe. Momenteel runt Laure de zaak nog alleen, 
maar er is dus plaats voor extra burelen in de toekomst. “De nieuwbouw moest opvallen,” aldus Gregory. 
“Het ontwerp is gebaseerd op een wijnkist. Het is een industrieel gebouw met charme en karakter. Het 
is ook een geweldige locatie met een mooi uitzicht. We waren het al snel eens over de grote lijnen, maar 
naar indeling en afwerking toe hebben we veel geprobeerd voor we echt tevreden waren.” 

Liefde voor wijn én beton 

Op de eerste verdieping gaat de lange toog met alle aandacht lopen. “De toog is 9 meter lang,” vertelt 
Laure. “Het naadloze inox-werkblad werd ter plaatse gelast. Ik koos voor een toog van eikenhout, omdat 
hout extra warmte geeft, ook in wijn zorgt het voor extra karakter en complexiteit. Achter de toog heb 
ik een deel van de muur laten afwerken met rode steentjes. Dit bordeauxrood symboliseert mijn passie 
voor wijn.” 
Wie de toog volgt, komt op het ruime dakterras uit, een absolute troef voor degustaties bij mooi weer. 
Aan de andere kant van de ruimte vallen de grote ramen op, die een prachtig uitzicht bieden op de om-
liggende bedrijven en het centrum van Sint-Truiden. Bij het raam staan twee groene zetels die nog van 
Laures grootmoeder zijn geweest. Het industrieel ogend pand werd volledig uit beton opgetrokken. “Ik 
hou van beton,” aldus Laure. “De betonconstructie was misschien niet de goedkoopste oplossing, maar 
wel duurzaam. Het beton zorgt, samen met een dakisolatie van maar liefst 16 centimeter, voor een vrij 
constante temperatuur in het gebouw. We maakten heel wat bewuste keuzes om het energieverbruik 
laag te houden.”  “Het beton geeft rust,” valt Ruddi Truyens van MTS bij. “De ruimten zijn koel, maar 
niet koud. De strakke lijnen dragen bij aan de eenvoud van het gebouw. We hebben de bouw aangevat op 
17 november 2016. De volledige ruwbouw in beton stond er op 41 dagen tijd. En dat ondanks de soms 
extreme weersomstandigheden.” 

Praktische blikvanger 
 
Het opmerkelijke gebouw vormt een blikvanger op het bedrijfsterrein. Maar het is ook een erg praktisch 
en functioneel gebouw, met een laad- en loskade, een magazijn en een autolift waarmee paletten en ma-
teriaal van het gelijkvloers naar de kelder kunnen worden gebracht. Via een grote, opvallende buitentrap 
beschikt de tweede verdieping over een onafhankelijke toegang. 
Laure en haar familie staken zelf ook de handen uit de mouwen. “Mijn vader heeft altijd in de bouw 

1: Het gebouw is een eye-catcher op het industrieterrein. 
…
2: Het naadloze, inox werkblad van de 9 meter lange toog werd ter 
plaatse gelast. 
…
3: Laure schuimt graag rommelmarkten af. Daar vond ze o.a. deze 
grote, bolle lampen.  

…
4: Laure biedt zowel lekkere wijnen aan tegen een zachte prijs, 
als exclusievere wijnen. 
…

4.4.3.

Laure biedt zowel lekkere wijnen aan 
tegen een zachte prijs, als exclusievere wijnen. 
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
  Verivino; Sint-Truiden
…

Architect: 
 Klaarchitectuur; Sint-Truiden 
Hoofdaannemer: 
MTS Systems; Sint-Truiden 
Grondwerken, Buitenaanleg: 
AKR; Nieuwerkerken
Infrastructuurwerken, Rioleringswerken:
AKR, Rob Kempeneers, Nieuwerkerken
Betonplaten, Gevelbekleding: 
MTS Systems; Sint-Truiden 
Schilderwerken:
Johan Mas, Zepperen
Houten kist:
Housing Benelux; Sint-Truiden
Vloeichape en isolatie vloer:
Kris Mignolet; Rummen
Buitenschrijnwerk: 
Peeters Aluminium; Sint-Truiden 
Binnenbeglazing: 
Soliver; Roeselare
Dakwerken: 
Multirenovatie; Mielen Boven Aalst 
Sanitair / Ventilatie/ verwarming: 
ACR, Nieuwerkerken
Kantoormeubilair:
Vranken, Nieuwerkerken
Horecameubilair:
Satelliet, Antwerpen
Keuken:
Bossuyt Grootkeukens, Kuurne
Elektriciteitswerken: 
Electriciteitswerken Stijns, Hasselt
Binnenschrijnwerk: 
Jongen Keukens, Sint-Truiden
Verlichting: 
2lite; Geel
Vloer: 
Billa; Lummen
Lichtstraten: 
Caroplast; Halle-Booienhoven
Sectionale poorten: 
Poortservice Marcel; Nieuwerkerken
Verpompen beton: 
Bonneux Machinery; Sint-Truiden
Heftrucks:
Raepers; Sint-Truiden

In de kelder bewaart Laure vooral wijnen 
die nog wat moeten rijpen, om hen dan drinkklaar 
aan de klant te kunnen aanbieden. 
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Het eenvoudige, strakke ontwerp 
moet vooral rust brengen. 

gewerkt en heeft zich toegelegd op de 
constructie en de functionaliteit van de 
bouw. Mijn broer Rob heeft de funda-
menten uitgegraven en mama hielp o.a. 
met verven en siliconen. Ikzelf heb de 
Gyproc-wanden geplaatst,” zegt Laure. 
“Ik kreeg van de werkmannen te ho-
ren dat ze nog nooit een vrouw Gyproc 
hadden zien plaatsen, maar mijn motto 
is dat je alles kan leren. Dat geldt trou-
wens ook voor wijn proeven. Daarom 
dat ik mijn passie ook wil doorgeven, 
want ik ben ervan overtuigd dat ieder-
een het kan!” 
Het gebouw is volledig onderkelderd. In 
de kelder heerst een constante tempe-
ratuur. Ideaal dus voor het bewaren van 
wijn. “In de kelder bewaar ik vooral de 
wijnen die nog wat moeten rijpen, om 
hen drinkklaar aan de klant te kunnen le-
veren,” licht Laure toe. “In de loods be-
waar ik de wijnen waar meer rotatie op 
zit. Tegenwoordig is er een grote trend 
naar jonge, fruitige, frisse wijnen die 
vlot drinken. De rijpere wijnen hebben 
een zeer specifiek doelpubliek. Voor hen 
ga ik op termijn een gezellige ruimte in 
de wijnkelder maken waar ze exclusieve 
wijnen kunnen proeven.” 

Opleiding in Bordeaux, 
stage in China  

Voor Laure begon het allemaal in 2010, 
toen ze tijdens haar studie biotechnolo-
gie stage liep bij Peter Colemont op het 
wijndomein Clos d’Opleeuw. Tussen 
de Haspengouwse druivenranken vond 
ze haar grote passie. “Het was heerlijk 
om kennis te maken met alle aspecten 
van de wijnbouw en -productie,” aldus 
Laure. “Ik besloot om me er verder in te 
verdiepen. Ik volgde twee opleidingen 
in Bordeaux, waar ik ook heel wat wijn-
kastelen bezocht. Ik deed mijn stage in 
China, dat vooral bekendstaat om de 
vele slechte wijnen die er geproduceerd 
worden. Er worden echter ook prachti-
ge wijnen gemaakt.” 
Ook Verivino brengt Laure vaak in het 
buitenland. Wanneer ik haar spreek, is 
ze net terug van een reis naar Sloveen-
se wijndomeinen. “Ik doe heel wat 
beurzen en congressen in het buiten-
land. Wanneer ik overweeg om een 
bepaalde wijn in mijn assortiment op te 
nemen, ga ik ook graag ter plekke kijken 
hoe ze werken, of het er hygiënisch aan 
toegaat, enzoverder. Ik ben kieskeurig in 
mijn aankoopbeleid en ga voor een goe-
de prijs-kwaliteitverhouding.”  

…

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

… 

mts-industriebouw.be

STERK IN STAAL EN BETON

MTS_1/1.indd   1 9/04/18   19:57
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GEVESTIGDE WAARDE IN DE SECTOR VAN DE GROND- EN AFBRAAKWERKEN

GRONDWERKEN
AFBRAAKWERKEN
NIVELLERINGSWERKEN (2D EN 3D)
BOUWRIJP MAKEN VAN PLANTAGES
KLEPELEN
GRONDSTABILISATIE

INFRASTRUCTUURWERKEN
RIOLERINGSWERKEN
LOONWERK
INFRASTRUCTUURWERKEN
BERLINERWAND - BESCHOEIING
RIOLERINGSWERKEN
RECYCLING
BODEMSANERING

SCHELFHEIDE 28
3850 NIEUWERKERKEN

T. +32 (0)475 46 20 20
T. +32 (0)477 36 16 00

F. +32 (0)11 69 29 95

E. INFO@ROBKEMPENEERS.BE
W. WWW.ROBKEMPENEERS.BE
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HOE STAAT HET IN DE BOUW?
Alle lichten staan op groen voor particulieren die wensen te bouwen of te renoveren. Gezinnen zullen een extra financiële buffer 
kunnen aanhouden dankzij de hervorming van de registratierechten. Tegelijkertijd worden ze ook beter beschermd. In combina-
tie met een nog steeds gunstige rentevoet voor hypothecair krediet, oogt de toekomst voor de bouwsector positief.

 
Het vertrouwen van de aannemers zat afgelopen jaar op een historisch hoog niveau. En ook dit jaar begint sterk. De orderboekjes 
blijven goed gevuld. Gemiddeld zijn bedrijven nu zeker van 6 maanden “activiteit” maar toch duiken er een aantal doemscenario’s 
op waar we niet te snel aan mogen voorbij gaan: 

 • De betonstop mag geen betonstrop worden: Mobiliteit en onderinvesteringen in infrastructuur gecombineerd met het
   beleidsplan Ruimte Vlaanderen
 • Betaalbaarheid van wonen
We pleiten voor meer geleidelijkheid in plaats van een bruuske ommekeer zoals het BRV beoogt. De huidige Vlaamse regering 
heeft gezorgd voor een coördinatie van het ruimtelijk beleid en milieubeleid binnen een omgevingsbeleid. Maar tegelijk heeft zij 
een nieuw beslissingsniveau gecreëerd buiten het domein van het omgevingsbeleid: dat van de Bouwmeester.  Het klopt vol-
komen dat er een effectief gevaar dreigt dat Limburg het label van ‘hinterland van Vlaanderen’ krijgt, met minder ruimtelijke en 
ontwikkelingsmogelijkheden maar met groen en open ruimte voor bezoekers uit het centrum

Pijnpunten zijn eveneens mobiliteit en een continue onderinvestering in infrastructuur. Om de begroting te saneren heeft de 
overheid in de jaren 80 het mes gezet in de overheidsinvesteringen. De put in de begroting is dus gedeeltelijk gevuld met putten 
in de weg. Meer beton is niet altijd mogelijk bij gebrek aan ruimte maar dat hoeft vaak niet. De meeste winst valt te rapen door 
de bestaande infrastructuur te verbeteren. Een slechte infrastructuur weegt op de productiviteit van de ondernemingen en remt 
buitenlandse investeringen af. De Belgische arbeidsproductiviteit stijgt al 20 jaar minder snel dan die van de buurlanden. De 
betonhandicap is één van de oorzaken. Dichtgeslibde ring en snelwegen worden muren i.p.v. doorgang. Dringend bijkomende 
investeringen in infrastructuur levert volgens het IMF op termijn extra welvaartswinst op.

Betaalbaarheid van wonen komt in het gedrang door alsmaar verstrengende eisen inzake E peil (E 30 voor woningen en E40 voor 
niet woningen)en bijkomende verplichtingen (S peil). Voor nieuwbouw is intussen het punt bereikt dat de extra CO2 uitstoot bij 
de productie van materialen niet meer door de mogelijke energiebesparing kan worden gerecupereerd.  Terwijl de woonbonus nu 
ook van toepassing is voor de aankoop van energieverspillende woningen zonder dat hier een renovatieverplichting wordt aan 
gekoppeld, pleiten wij voor een energiebonus. De toepassing van deze bonus wordt volgens ons beperkt tot nieuwbouw en tot 
energetische renovaties. 

Wij pleiten voor een grootschalig plan voor woningrenovaties om het bestaand patrimonium versneld te renoveren tegen een 
ritme van 2,5% per jaar. Op dit ogenblik wordt amper 0,7% van het bestaand patrimonium per jaar grondig gerenoveerd.  Een 
overdracht van patrimonium dient binnen de 5 jaar gepaard te gaan met een renovatie van : 

 • Een betrouwbaar EPC  dat de vereiste renovatiekosten weergeeft
 • Een aangepast kredietbeleid
 • Een extra korting op de schenkingsrechten in geval van grondige renovatie
 • Selectief verlaagde registratierechten

…

 www.confedratiebouw.be

…

    

Meeuwerkiezel 37 ✦ 3960 Bree
www.vliegennv.be ✦ +32 89 46 18 94

Vliegen nv, specialist in sanitaire 
installaties voor al uw projecten, 
van ontwerp tot uitvoering.
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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

“Vraag de gratis 
catalogus aan”

interrent_1/4.indd   1 30/03/18   16:18
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“We wilden absoluut geen 
gigantische hoogbouw neerzetten”
Scholencampus Beringen is het grootste nieuwbouwproject voor het onderwijs in Vlaanderen in de afgelopen jaren. Het gaat in totaal om liefst 
27.000 m² vloeroppervlakte op een terrein van 6,5 ha. De campus vormt nu de thuisbasis voor basisschool De Beerring, de drie bovenbouw-
scholen van het Spectrumcollege en de bestaande middenschool Sint-Jan. “Wij hebben gekozen voor een school volgens dorpsmodel met veel 
transparantie”, stelt coördinerend directeur Ludo Elsen. Aan het project hangt een prijskaartje van 57 miljoen euro. 

De nood aan nieuwbouw was het hoogst voor het Sint-Lugart met zijn TSO-BSO-opleidingen en het VTI waar leerlingen terecht kunnen voor de  
richtingen hout, metaal en nijverheid. Door er ook de ASO-opleidingen van het Sint-Jozefcollege bij te betrekken, ontstond het Spectrumcollege. “De 
leerlingen kunnen hier alle kanten uit”, zegt Elsen. De gebouwen van de Scholencampus maken uiterlijk geen onderscheid in de richtingen. “Door 
overal dezelfde materialen te gebruiken, creëren we eenheid. We willen geen onderscheid maken tussen de ateliers, werkhuizen en klaslokalen.”

CAMPUS BERINGEN
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1. 2.

Scholen van Morgen

De nieuwe Scholencampus is intussen al ruim een jaar operationeel. In amper 26 maanden tijd verrezen er 11 paviljoe-
nen die zo’n 2.000 leerlingen en 220 leerkrachten herbergen. De nieuwbouw telt 450 lokalen. Daarnaast springt ook 
de competitiesporthal in het oog die ook nog na de lesuren dienst doet. Het gebouw heeft een hoogte van 9 meter, 
telt meerdere turnzalen, een fitnessruimte en een cafetaria. De nieuwbouw is meteen het grootste project van Scho-
len van Morgen, de publiek-private samenwerking in scholenbouw die instaat voor ruim 180 projecten in Vlaanderen. 
Andere partners in dit verhaal zijn het schoolbestuur, architectenbureau Osar, aannemer BAM-Interbuild en bouwheer 
AG Real Estate. “Kenmerkend voor deze campus zijn de witte strakke vormgeving door de gevelbepleistering en de 
betonnen gaanderijen. Wij hebben vooral gewerkt met prefab beton en sportvloeren,” verduidelijkt Peter Malfait van 
Interbuild.

Open gevoel
 
De Scholencampus wil meer zijn dan een typische school. Opvallend daarbij zijn de twee grote assen die het terrein 
doorkruisen. Plaats voor auto’s is er hier niet, wel vinden ze via aparte toegangswegen hun weg richting de randpar-
kings. “Hierdoor is het een plek waar je ook kan komen wandelen en fietsen na de schooluren. Een groot deel is 
toegankelijk. Op die manier werken we een vorm van sociale controle in de hand”, stelt directeur Ludo Elsen. Dat lijkt 
geen overbodige luxe door de hoofdzakelijk met witte gevelpleister bewerkte muren. “Toegegeven, ik prevel regel-
matig een gebedje opdat er geen vandalisme zou gebeuren. Dat is gelukkig nog niet gebeurd. Wij hebben gekozen 
voor gevelbepleistering omdat het een open gevoel creëert. Als het alleen maar bakstenen zouden zijn, zou je een 
zware indruk krijgen dat de gebouwen op u kunnen vallen. Nu hebben wij hier veel licht en ruimte. Een verademing.  
De leerlingen waarderen het ook om les te kunnen volgen in een aangename aangeving. Met de vroegere afgeleefde 
gebouwen kon je moeilijk respect afdwingen voor de infrastructuur. Dat is nu wel het geval.”

Dorp 
 
De rode draad op weg naar een nieuwe campus was de keuze voor een school volgens dorpsmodel. “De grootste 
bekommernis tijdens onze rondvraag was dat we toch geen mastodont zouden bouwen,” verduidelijkt Ludo Elsen. 
“Dat wilden we ook niet. Niemand heeft iets aan een school waar de leerlingen elkaar niet kennen, ze verloren lopen 
en ze nagenoeg nummers zouden worden. Daarom hebben we gekozen voor een heel open campus waar iedereen 
veel in contact komt met elkaar. Het is toch vreemd dat de leerlingen met elkaar in dezelfde sportclub zitten of samen 
met de bus naar hier komen en dat we ze dan scheiden om vervolgens na de schooluren weer samen naar huis te 
laten gaan. We laten de leerlingen hier samen leven en leren, met evenveel respect voor elke richting.”

1: De nieuwe school is goed voor liefst 27.000 m² vloeroppervlakte 
op een terrein van 6,5 ha. 
…
2:  Op en rond de Scholencampus is het ook mogelijk om na de 
lesuren te wandelen en te fietsen.
…

3:  De speelplaats bestaat uit meerdere plekken met tal van gezellige 
binnentuintjes
…
4:     Het grootste project van Scholen van Morgen, de publiek-
private samenwerking in scholenbouw, kost liefst 57 miljoen euro. 
…

4.4.3.

 De school heeft voor nachtkoeling gekozen om de tem-
peratuur onder controle te krijgen.
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Speelplaats
 
Waar is de speelplaats? Deze vraag krijgt Elsen regel-
matig voorgeschoteld van de bezoekers. “Onze leer-
lingen zitten hier overal. Er is een centrale esplanade 
waar groepen terecht kunnen, daarnaast staan er hier 
vele banken en zijn er gezellige binnentuinen. Wie wil 
kan binnenblijven in de cafetaria, anderen kunnen dan 
weer in het zonnetje zitten. Ze ervaren dat ze hier vol-
doende ruimte krijgen. Het is rustgevend en er gebeu-
ren opvallend minder incidenten dan vroeger. Dat ze 
eenvoudiger kunnen weglopen? Niet echt. Bovendien 
geven wij ze veel redenen om hier te blijven.”

Hout en glas

Binnen is vooral gewerkt met veel glas en warme 
materialen zoals hout. “Alleen de poetsvrouwen vin-
den de transparantie die we creëren misschien wat 
minder,” lacht Ludo Elsen. “Door het vele glas kan je 
overal binnenkijken om zo een zicht te krijgen op wat 
er allemaal gebeurt binnen de verschillende richtin-
gen. Zelfs de lokalen van de centrale diensten zijn uit-
gerust met ramen. Bij aanvang waren de personeels-
leden dat niet gewoon, maar nu hoor ik er niets meer 
over. Je voelt je niet opgesloten. Toch een nadeel hier: 
de wit geverfde binnenmuren. Er is een probleem 
met de verf. Bij het minste dat de leerlingen met hun 
boekentassen tegen een muur stoten, staat er al een 
streep op. Daar zoeken wij nog een oplossing voor.” 
Naast het gebruik van warme materialen laat de cam-
pus de natuur zoveel mogelijk haar werk doen. “In de 
lokalen hebben we rekening gehouden met de na-
tuurlijke lichtinval. We sturen bij waar nodig”, vervolgt 
Ludo Elsen. “We werken ook met nachtkoeling. Dat 
de betonnen structuur in het midden zichtbaar is en er 
rondom een vals plafond is, heeft dus zo zijn redenen. 
Ook voor de akoestiek trouwens. Met uitzondering 
van enkele lokalen waar de hele dag de zon opstaat, 
zal je hier geen airco vinden.”

Beschikbaarheidsvergoeding

De Scholencampus zit in elk geval safe tot 2046. “Dan 
krijgen wij het in volledige eigendom. Nu huren wij het 
voor 30 jaar en betalen een beschikbaarheidsvergoe-
ding. In contract staat dat de gebouwen in 2046 moe-
ten afgeleverd worden in de staat zoals de school nu 
is. De aannemer kreeg prestatie-eisen opgelegd waar-
aan hij moet voldoen. Als hij dat bijvoorbeeld doet met 
een cv-ketel die om de 10 jaar aan vervanging toe is, 
dan is dat zo. Hij kiest welk materiaal het beste ge-
schikt is voor de prijs die hij krijgt en hoeveel keer hij 
die dan moet vervangen. In 2046 levert de aannemer 
dan een gebouw af zonder dat het versleten is,” blikt 
Ludo Elsen al enkele decennia vooruit.”

…

® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers

… 

Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Spectrumcollege; Beringen
…

Architect: 
 Osar architects; Antwerpen 
Studiebureau stabiliteit: 
 ELD; Antwerpen
Hoofdaannemer: 
 Interbuild; Wilrijk
Sanitair: 
 Vliegen; Bree
Omgevingswerken:
 Herwey; Lanaken
Bouwmaterialen / welfsels: 
 Wijckmans; Ham 
Zachte Vloeren: 
 Grutmans Floor Concepts; Hasselt 
Vloer- en wandtegels: 
 Lagrange; Overpelt 
Bronbemaling: 
 Aqua-Vrijsen; Houthalen
Grondwerken: 
 Beckers; Laakdal
Afsluitingen: 
 B&G hekwerk; Mechelen
Buitenpleisterwerk: 
 Hobe; Houthalen
Buitenschijnwerk: 
 Couwenberg & Schellens; Weelde
Dakbedekking: 
 Zolderse Dakprojecten; Lummen
Mortel: 
 Sleurs; Overpelt 
Leeflijnen:
 SKP; Beringen
Brandwerende schilderwerken: 
 Vak & Deco; Halen
Sectionaalpoorten: 
 Gruko; Westerlo
Binnenpleisterwerken: 
 Poels; Halen
HVAC, Elektriciteit: 
 Cegelec; Zwijndrecht
Liften: 
 Kone Belgium; Diest
Dekvloeren: 
 GNB; Meeuwen
Beplantingen: 
 Dolmans Landscaping; Beringen
Schilderwerken: 
JC Bis; Genk
Binnenwanden, plafonds: 
 Gyprof; Beringen
Binnendeuren en –puien:
 Aluglas; Beringen
Elastische voegwerken: 
 L.S. Elastische voegwerken; 
 Zelem
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EXPERTS IN STAAL SCHRIJNWERK.

HE-CO CONSTRUCT uit Bocholt is de specialist voor binnen- en buitenschrijnwerk in staal.

Particulieren, architecten en bouwfirma’s doen beroep op de expertise van HE-CO CONSTRUCT. Maatwerk en topkwaliteit 
voor uiteenlopende projecten: van ramen, deuren, trappen, poorten, lichtkoepels en carports, tot volledige winkelpanden die 
in een nieuw hip jasje moeten gestoken worden.  Het meedenken met de klant en telkens op maat kwaliteit leveren, zijn dan 
ook belangrijke kernkwaliteiten van deze jonge firma.
Zaakvoerder Dries Colaers: “We worden door onze klanten al heel vroeg mee betrokken in het bouwproces.  Wij denken dan 
met de architect of bouwheer mee over de beste aanpak van het project en geven al advies in de ontwerpfase.   Zo komen we 
niet voor verrassingen te staan. Ook de projectbegeleiding en het tekenwerk van de staalconstructies gebeurd door de speci-
alisten van He-co.

Eigen productie en montage.

In 2016 richten Dries Colaers en Gert Hendrikx, HE-CO construct op.  Op 2 jaar tijd groeide deze onderneming uit tot een mid-
delgrote KMO.  De productie gebeurt in een eigen volautomaitsch aangestuurd productieatelier van 1600 m2.
Vijftien medewerkers leiden de productie en plaatsing in goede banen. Van begin tot einde worden alle producten in eigen 
hand verwerkt en gemonteerd, telkens op een hoog niveau van afwerking en kwaliteit. 
Vergeet uw bouwzorgen en investeer in uw toekomst met HE-CO construct.

Dries Colaers: “He-co construct is een dynamisch team, we blinken vooral uit in service en flexibiliteit. Heeft u een krappe 
deadline? Dan werken wij ’s avonds en in het weekend door.” 

…

 Meer info: www.he-co-construct.be     

…

REDACTIE
BINNEN-EN BUITENSCHRIJNWERK

STAAL 
HOUT 

ALUMINIUM    

HE-CO CONSTRUCT bvba
Kapelstraat 22

3950 Bocholt
T. 0472 17 54 07 of 

 G. 0473 76 61 38

dries@he-co-construct.be
gert@he-co-construct.be

www.he-co-construct.be     
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10 industrieterrein
DORPSVELD 2 
DIEPENBEEK
 

“Nieuwe gebouw 
moet voor hefboom 
zorgen”
In plaats van het huidige gebouw nog 
een derde keer uit te breiden, koos Ronny 
Schoeffaerts van het gelijknamige afwer-
kingsbedrijf in Diepenbeek, voor een to-
taal nieuw project, dat de kers op de taart 
van zijn carrière moet worden. Het nieuwe 
complex, gelegen op een zichtlocatie aan 
de Verbindingslaan, zal dé blikvanger zijn 
van het nieuwe kmo-terrein Dorpsveld 2, 
dat nu bijna helemaal vol is. Samen met 
Ronny Schoeffaerts zoomen we even in 
op deze sterk groeiende bedrijvenzone. 

Als centraal gelegen gemeente in Limburg 
is Diepenbeek de gedroomde uitvalsbasis 
voor vele ondernemingen. De directe aan-
sluiting met de E313 maakt ook de verplaat-
singen naar Luik, Antwerpen of Brussel 
gemakkelijker. Toch was er tot voor kort bij-
na geen ruimte waar kmo’s zich in Diepen-
beek konden vestigen. Met de komst van 
kmo-zone Dorpsveld 1, de eerste fase in de 
ontwikkeling van een groot terrein tegen-
over radiatorenfabrikant Jaga, kwam daar 
verandering in. Eén van de eerste bewoners 
was Schoeffaerts, het afwerkingsbedrijf dat 
zaakvoerder Ronny Schoeffaerts in 2000 
oprichtte. “We zijn in die 18 jaar telkens 
gegroeid. Doorheen de jaren nam ons aan-
bod in binnenhuisafwerking dermate toe dat 
we steeds meer ruimte nodig hadden om 
al onze producten te kunnen tonen”, vertelt 
hij. “Bovendien kwamen er ook op kantoor 
telkens extra collega’s bij (Schoeffaerts stelt 
vandaag zo’n 40 mensen tewerk), zodat we 
ook voor hen meer ruimte nodig hadden. 
Op die manier is het huidge bedrijfspand al 
twee keer uitgebreid en vernieuwd. In fei-
te drong zich nu een derde uitbreiding op. 
We zijn immers gestart met het aanbieden 
van parketvloeren en deuren van Anyway 
Doors. Om het hele aanbod aan de klanten 
te tonen, moesten we de showroom op-
nieuw vergroten. Maar we zaten qua capaci-
teit hier aan onze limieten.”

Opvolging

En dus aasde Schoeffaerts op een bouw-
grond in Dorpsveld 2, het tweede deel van de 
ontwikkeling. “Aan de Verbindingslaan, te-
genover Jaga, konden we nog een mooi per-
ceel kopen”, licht Ronny Schoeffaerts toe. 
“Niet goedkoop, maar we hebben toch de 
knoop doorgehakt. Waarom? Vooral om iets 
na te laten voor mijn kinderen en kleinkind.  
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DORPSVELD 2 

Met de 
nieuwbouw, die nog in 2018 
moet opengaan, moet het bedrijf gewapend zijn 
om nog vele jaren een referentie in de sector te blijven. Het belang-
rijkste is dat alle producten er naast elkaar kunnen getoond worden en de klanten dus 
een one-stop-shop kunnen bezoeken voor de totale binnenafwerking: vloeren, deuren, gipsplaat, trappen, 
meubels op maat, schilderwerken,... noem maar op. Het doel is dat de nieuwe locatie een hefboom wordt om het bedrijf nog 
een stapje verder te brengen. Daarvoor rekenen we op de prima visibiliteit.  Het nieuwe gebouw staat in feite op de hoek en zal 
vanuit alle invalswegen goed zichtbaar zijn.”

Wijn

Daarmee zijn haast alle percelen van Dorpsveld 2 volzet. “Ik hoop dat de onderlinge sfeer tussen de bedrijven hetzelfde zal zijn 
als in de eerste fase”, zegt Ronny Schoeffaerts nog. “Waar we nu nog zitten, is er altijd een fantastische band geweest met alle 
buren. We verstaan elkaar goed en we doen waar mogelijk business met elkaar. Er wordt ook ieder jaar een kerstfeest gegeven. 
Het meest recente was bij ons, en zo schuift dat telkens door.” Op Dorpsveld 1 beschikken de meeste bedrijfsgebouwen over 
een privéwoonst voor de eigenaars. “Dat maakt dat we ook privé buren van elkaar zijn, wat de onderlinge relaties nog versterkt. 
Het draagt er tevens toe bij dat alle percelen netjes onderhouden worden. En dat er meer dan één handelaar in wijn gevestigd is, 
komt natuurlijk bij de feestjes goed van pas... Kortom, ik ben blij dat we hier op Dorpsveld kunnen blijven! (lacht)”

Personeel
Een laatste reden waarom Schoeffaerts graag in de buurt van het 
huidige hoofdkwartier wil blijven, is de nabijheid voor zijn mede-
werkers. “Er zijn nu eenmaal veel collega’s uit de directe omge-
ving. Het comfort om zo weinig mogelijk kilometers af te leggen 
voor woon-werkverkeer is een extra troef die we kunnen uitspelen 
om de beste mensen te houden en nieuwe aan te trekken. Op 
die manier draagt onze nieuwbouw dus ook bij tot de rooskleurige 
toekomst die we voor ons bedrijf willen uitstippelen.”

…

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Frank Gielen - Drone: VIewz 

… 
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DORPSVELD 2 

“Met enkele wijnleveranciers op 
ons industrieterrein is een feestje 
snel geregeld!”

“Diepenbeek is de ideale 
uitvalsbasis voor werven 

binnen en buiten de provincie”
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NELISSEN STEENFABRIEKEN 
EN ROEL VANDEBEEK WINNEN 
HENRY VAN DE VELDE AWARD 
CATEGORIE EFFICIENCY MET 
DESIGN BAKSTEEN

Nelissen Steenfabrieken is gisteren 
samen met designer Roel Vandebeek 
in de prijzen gevallen met de design 
baksteen Dubio, een baksteen met 
schaduwlijnen die de illusie van twee 
of drie dunnen gestapelde stenen 
wekt.

De DUBIO-baksteen vormt het resultaat 
van een samenwerking tussen product-
designbureau ‘Depot Roel Vandebeek’ 
uit Maasmechelen en Nelissen Steenfa-
brieken uit Kesselt-Lanaken. Schaduwlij-
nen in de steen wekken de illusie dat de 
gevel opgebouwd is uit bijzonder dunne 
stenen. “Gevels die opgebouwd zijn uit 
verlijmde stenen doen het enorm goed 
bij architecten”, klinkt het bij de fabri-
kant. “Ook blijft de vraag naar een ori-
gineel lineair lijnenspel toenemen.” Op 
die vraagt biedt Nelissen steenfabrieken 
een duurzaam antwoord met de DU-
BIO-steen, binnen de bestaande produc-
tiemogelijkheden. “Met de DUBIO ligt 
de focus niet alleen op de baksteen zelf, 
maar ook op de bredere context van de 
gevel. Vergelijk het met een tegelvloer 
en zijn talloze patroonmogelijkheden.”
 
Het onmogelijke mogelijk maken
Het innovatieve concept biedt talloze 
mogelijkheden. Ja kan deze steen in 
verschillende kleuren zowel verticaal 
als horizontaal plaatsen en ook wildver-
band behoort tot de mogelijkheden. De 
bouwsector kan met de DUBIO creaties 
verwezenlijken die met een standaard 
baksteen onmogelijk zijn. “Je krijgt één 
steen, maar ziet twee op elkaar gestapel-
de verbazend dunne stenen. Zo dun dat 
je ze in het handvormtype niet kan pro-
duceren: ze zouden kromtrekken tijdens 
het bakproces. Daarenboven zouden ze 
te duur zijn om te metselen omdat je er 
veel grotere aantallen van nodig hebt”, 
aldus de fabrikant.
 
Duurzaam rendement
De N70 baksteen van Nelissen vormt de 
basis van de DUBIO. Hij is drie centime-
ter minder diep dan een standaard bak-

steen waardoor hij ruimte schept voor 
extra isolatie in de buitenmuur of meer 
ruimte creëert in de woonoppervlakte. 
Gebruik je de Dubio bij een bouwproject, 
dan ligt het gewicht van de totale hoe-
veelheid benodigde stenen 30 % lager 
dan bij een standaard baksteen, wat
resulteert in een kostenreductie van 30 
% bij transport. De steenfabrikant biedt 
architecten zo de mogelijkheid om es-
thetiek en duurzaamheid te combineren. 
Doordat de steen even hoog is als een 
standaard steen is het rendement bij 
verwerking op de werf identiek, maar 
optisch lijkt het alsof er dubbel zoveel 
stenen gebruikt zijn.
 
Grote eer
Een product, project of dienst wint niet 
zomaar een Henry van de Velde Awards 
2017. Vorig jaar lanceerde Flanders DC 
een oproep gericht aan ontwerpers, 
bedrijven, overheden en organisaties. 
Voorwaarde: het moest gaan om een 
designproject met een Vlaamse link dat 
niet voor april 2016 op de markt geko-
men was. Meer dan 180 ontwerpers en 
designspelers grepen hun kans en stuur-
den hun realisatie in.
De Henry van de Velde Awards lauwe-
ren Vlaamse ontwerpers, bedrijven, 
producten, projecten en diensten die 
oplossingsgericht, vanuit design, een po-
sitieve impact hebben op de economie 
en de samenleving. Een internationale 
professionele jury beoordeelt alle nomi-
naties.
“Een esthetisch en kostenreducerend 
idee dat zowel metselaars als architec-
ten ten goede komt”, aldus de jury.

www.henryvandevelde.be/winnaar/effi-
ciency-award/dubio

•••

GROUP GL LANCEERT 
ASCENTRIUM IN CENTRUM AS

“Uniek aan onze eerstesteenlegging 
is het feit dat deze plaatsvindt nog 
vooraleer de verkoop van de apparte-
menten gelanceerd is”, aldus Ghislain 
Lenaers van Group GL. “Een gedurfd 
wapenfeit dat onderstreept hoe sterk 
het geloof in dit project én in As als 

groeiende woon- en leefgemeente is.” 
De officiële lancering van de verkoop 
gebeurde immers pas in het weekend 
van 24 maart.

Aan het Kerkplein en de Dorpsstraat 
staat het centrum van As een residen-
tiële en publieke groeispurt te wachten. 
Met 48 appartementen inclusief onder-
grondse parking wordt het woonaanbod 
in de gemeente danig uitgebreid. Als 
privaat-publieke samenwerking is het 
de bibliotheek die de openbare aanvul-
ling van het project vormt en onderdeel 
vormt van de eerste residentie met 18 
appartementen. Tom Seurs, burgemees-
ter As: “De nieuwe gemeentelijke biblio-
theek wordt als onderdeel van dit kern-
versterkingsproject in een hedendaags 
jasje gestoken. Ascentrium zal op die 
manier niet enkel een woonproject met 
drie bouwblokken vormen, maar ook een 
rol spelen in het openbloeien van hartje 
As als ontmoetingsplaats.” Daarbij horen 
natuurlijk ook diverse handelspanden om 
de economische boost die dit project be-
oogt te ondersteunen.

Unieke aanpak
In een zelfzekere breuk met traditie, 
kiest Group GL ervoor de eerstesteen-
legging te laten plaatsvinden voor de 
start van de verkoop van de appartemen-
ten. “Normaal gezien wachten wij als 
projectontwikkelaar tot een deel van de 
appartementen verkocht is om van start 
te gaan met de bouwwerken. Een inge-
burgerde vorm van garantie bij projecten 
zoals deze. Het feit dat we nu spoedig 
met de constructie beginnen, toont de 
kracht en ambitie van dit PPS-verhaal. 
Wij geloven erin. En dat doet As ook”, 
weet Ghislain Lenaers. “Samen bouwen 
aan een nieuw As, een nieuw centrum 
dat tot leven kan komen, is onze missie. 
Een win-winsituatie voor de gemeente, 
de maatschappij en de kopers.”
Wie interesse heeft in een appartement 
boven de bibliotheek van As of in één 
van de omringende woonblokken is er 
dus maar beter snel bij. Alle info over het 
project en de verkoop kan je vinden op 

www.woneninas.be

•••

REDACTIE

Fieuw Koeltechniek nv
Hoge-Barrierestraat 3
8800 Roeselare

T+32 51 209 073 
E info@fieuw.be
W www.fieuw.be

HVA Koeling BVBA
Zuiderring 22a,
3600 Genk (BE)

T  +32 89 364 192 
E aankoop@hvakoeling.be 

W www.hvakoeling.be

Less energy, more cooling
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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


