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Als hoofdaannemer focust Renotec 
bewust op energetische renova-
tie- en restauratiewerken in en rond 
gebouwen, bouwconstructies en mo-
numenten. Uitdagende projecten die 
ambachtelijke kennis vragen zijn een 
kolfje naar onze hand. Met knowhow, 
innovatieve technieken en logistieke 
kracht lost Renotec elk complex en 
buitengewoon renovatieproject op.
 

Waar een alledaagse aannemer 
stopt, daar begint RENOTEC.
 
Renotec houdt vakmanschap bewust 
onder eigen vleugels. 
Onze 700 medewerkers, waarvan 500 
eigen arbeiders, maken van kwaliteit 
hun dagelijks handelsmerk.

RENOTEC NV  •   Winkelomseheide 229 • 2440 Geel   •  T 014 86 60 21 • F 014 86 60 16  •   www.renotec.be  •   info@renotec.be

We shape our buildings; 

thereafter they shape us.

Winston Churchill
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De afgelopen maanden is gebleken dat de bouwsector de economische 

conjunctuur recht houdt. De cijfers zijn goed, wat zorgt voor een pauze 

in de aanhoudende kritiek op problemen zoals oneerlijke concurrentie, 

kleine marges, de krapte op de arbeidsmarkt, enzovoort. Met een goed 

gevuld orderboek en wat cash op de rekening gaan bouwbedrijven en ar-

chitecten iets makkelijker om met bedreigingen. Door de roze bril gezien 

worden dat uitdagingen, die ze vol energie aangaan. 

Het is vooral die positieve spirit die we in het najaar moeten aanhouden. 

Investeringen, innovatie, opleidingen, samenwerkingsverbanden, digita-

le transformatie,... dat zijn de dossiers waar de sector zich op moet focus-

sen. Deze juiste ingesteldheid heeft nog een ander positief effect: door 

het dynamische en vooruitstrevende imago zullen meer jongeren zich 

aangetrokken voelen tot de bouw en zal het probleem van de beperkte 

instroom vanzelf verkleinen. We hopen dat jullie allemaal veel energie en 

positivisme tanken tijdens het welverdiende bouwverlof en er straks, de 

zonnebril met plezier opnieuw ruilen voor een roze werkbril... 

Diana & Heidi

Vanaf deze editie kan je de QR-codes bij een aantal projecten met een QR-reader 

inscannen en hiermee op onze website de time-lapse, drone-opnames en filmpjes 

bekijken. Je kan ook gewoon surfen naar onze website om de video’s te bekijken. 

www.dmotion.eu
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Jongeren in de bouw

Michael Penxten: “Ik volgde elek-
tromechanica. Dat sluit, toch op technisch vlak, wel 
meer aan bij wat we binnen het bedrijf doen. Ik speelde dus ook wel wat 
met het idee om hier te komen werken. Toch ben ik eerst nog even gaan verder studeren, 
voor ik hier ben komen werken in oktober 2016.”
John: “Terwijl Gillian vooral op de werf aan de slag is voor installaties, vind je Michael ook terug op kantoor. Hij zorgt voor keuringen, 
attesten, het opstarten van ketels, het afstellen van ventilatiesystemen, depannages en zelfs offertes. Hoewel ik zeker alles nauwgezet opvolg, geef 
ik hen ook de nodige vrijheid en zelfstandigheid.”
Michael: “Die afwisseling maakt het iedere dag opnieuw boeiend. En het is natuurlijk ook wel fijn om samen aan een bedrijf te bouwen. Naast 
papa en Gillian, werken ook onze mama en tante in het bedrijf. Hierdoor is het een echt familiebedrijf.”
Gillian: “Wat ik mooi vind, zijn de resultaten die je bereikt. Wat begint met het leggen van een leiding, eindigt een poosje later met water dat uit 
de kraan stroomt. Mooi toch?”

BF: Wat is er voor u veranderd met de komst van uw zonen?
John: “Hoewel ik hen nooit gepusht heb om in het bedrijf te komen werken, merk ik nu wel dat hun komst heel wat in beweging zet. Het geeft 
me nog meer voldoening om samen aan de kar te kunnen trekken. En dat lukt ook aardig, want ondertussen zijn we ook gegroeid tot een team 
van 18 Hoewel ik zeker nog niet aan uitblazen toe was, stel ik nu wel vast dat ik gemakkelijker investeer en dat we verdere stappen zetten. Dat zou 

Wat begint met het leggen van een leiding, 
eindigt een poosje later met water uit de kraan. Mooi toch?”
Met heel wat grote projecten op zijn conto én in de pijplijn, is John Penxten, zaakvoerder van de firma Penxten, er beslist niet rouwig om dat 
zijn zonen Michael (23) en Gillian (18) ervoor gekozen hebben om in het familiebedrijf te komen werken. Al meer dan 50 jaar levert het bedrijf 
uit Alken verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, een aanbod dat vandaag, met de uitbreiding naar zonne-energie, warmtepompen en 
ventilatie steeds complexer wordt. Maar net die afwisseling trekt de nieuwe generatie zo aan.

BF: John, hoe bent u ooit gestart in het bedrijf?
John Penxten: “Ik werkte een tiental jaar in het bedrijf dat mijn vader in 1961 had opgericht, toen hij plotseling overleed in 1992. De zaak alleen 
verderzetten was op dat moment de meest logische stap. Ik was opgegroeid in en met het bedrijf. Nadien kwam het ook in een volgende groei-
fase terecht, mede dankzij de toename van de appartementsbouw. Samen met mijn team ben ik me meer en meer gaan toeleggen op deze grote 
projecten. Tot op vandaag vind je ons op heel wat grote werven terug, al helpen we zeker ook particulieren. Onze klanten situeren zich vooral in 
Limburg en Vlaams-Brabant.” 

BF: Michael en Gillian, waarom hebben jullie ervoor gekozen om hier aan de slag te gaan?
Gillian Penxten: “Ik had aanvankelijk geen plannen in die richting (lacht). Op het middelbaar heb ik de richting houttechnieken gevolgd. Maar na 
een maandje bij een schrijnwerker te hebben gewerkt, wist ik dat het niets voor mij zou zijn. Het werk was me te eenzijdig, ik heb wat meer diver-
siteit nodig. Nadat ik vervolgens vakantiewerk had gedaan bij papa, besloot ik vorig jaar om hier aan de slag te gaan. Extra opleidingen heb ik niet 
gevolgd, al doende heb ik al heel veel geleerd, en leer ik nog bij.”
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zonder de jongens misschien minder snel gebeurd zijn.”
Michael: “En, niet onbelangrijk, papa kan nu al eens een half dagje vrij nemen. Dat was vroeger 
haast ondenkbaar. Altijd was hij op kantoor.”

BF: Hoe zien jullie de toekomst samen?
Michael: ““Ik denk dat we nog wel wat marge hebben om te groeien, al zal dat misschien niet 
op deze locatie gebeuren”
Gillian: “De bestelwagens staan nu al in een lange rij geparkeerd. Eigenlijk kan er geen meer 
bij (lacht).”
John: “We zien nog wel. Na enkele sterke jaren, verwacht men nu toch weer een terugval van 
de bouwsector. Laten we dus maar niet te snel op de zaken vooruitlopen.”

BF: Hoe gaat dat, zo samenwerken? Leidt dat nooit tot wrevel?
Gillian: “Neen, eigenlijk niet. We komen ook niet in mekaars vaarwater, omdat we elk onze 
eigen taken hebben, dat helpt misschien (lacht). Het enige dat moeilijk is? Als we dan toch 
eens een keer allemaal tegelijkertijd op kantoor zijn, moeten we uitmaken wie waar mag zitten 
(lacht).”
Michael: “Papa is nogal rustig van aard. Hij zal niet snel boos worden op de werkvloer. Al zal hij 
ons ook niet sparen. Als het goed is, weet je dat, als het slecht is, zal hij dat zeker niet verzwij-
gen. Maar er hoeft eigenlijk nooit iets te worden uitgepraat na de werkuren.”
John: : “Dat mogen we trouwens niet (lacht). Van ons gezin is onze dochter de enige die niet in 
het bedrijf werkt. Er was een tijd waarin we ’s avonds over niets anders dan het werk praatten, 
maar dat was niet leuk voor haar. Dus proberen we dat niet te doen.”

REDACTIE 

…

John, Michael & Gillian Penxten
…

BF: John, lijken uw zonen op u op het 
vlak van werken?
John: : “Ik ben blij te kunnen vaststel-
len dat ze haast net zo perfectionistisch 
zijn als ik. Ons team maakt al jarenlang 
het verschil op het vlak van kwaliteit. 
Als iets door omstandigheden niet 
behoorlijk is uitgevoerd, dan passen 
we het aan. Ook zij hechten veel be-
lang aan die kwaliteit. Samengevat: ik 
ben een tevreden werkgever en papa 
(lacht).”

…

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

 …
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Groep Bruyninx

Omvangrijk bouwprogramma 
maakt Groep Bruyninx klaar voor de toekomst
Autogroep Bruyninx was vroeger een lappendeken van vestigingen, verspreid over diverse panden in Hasselt en Alken. Om de eigenheid van 
het bedrijf te benadrukken, werd een strategische visie ontwikkeld door A2O Architecten. De versnippering van het patrimonium heeft nu 
plaatsgemaakt voor Autovillage Hasselt, een hypermoderne wijk waar alle merken en diensten van Groep Bruyninx met dezelfde ‘look & feel’ 
gecentraliseerd zijn. 

“We zaten vroeger zowat overal”, zegt CEO Bill Olivier. “Op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt, in de carrosserie in Alken, in een huurpand met onze 
‘used cars’, hier op het industrieterrein (Hellebeemden),... Afin, het was een onoverzichtelijk en onpraktisch geheel, zowel voor de klanten als de me-
dewerkers. We hebben dan beslist om uniformiteit na te streven, zowel in de naam Groep Bruyninx als in het patrimonium. Het geheel moest onze 
corporate identity uitstralen: een grote, sterke groep met daaronder diverse merken, gekoppeld aan een imposante dienstverlening.”

A20 koos voor een zwarte, strakke look 
als buitenzijde van ieder complex.
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1. 2.

Direct verkocht 

De opdracht voor het uitwerken van de architecturale visie werd toevertrouwd aan A2O. “We hebben 
van hen één voorstel gekregen en dat was meteen zoals we het graag wilden”, aldus de CEO. “De diver-
se merkengarages kregen zwart als hoofdkleur, met telkens als blikvanger de diverse inkom-monden.” 
Gaandeweg zijn er wel nog enkele aanpassingen gebeurd. “We hebben er de DS Store bijgekregen, 
waardoor we aan de zijde van de Grote Ring een extra verbouwing hebben gedaan. Daar is 8 meter bijge-
komen, zodat er nu 3 merken in passen. Voor 1 merk was het gebouw overgedimensioneerd, maar voor 
3 wel een beetje te klein. Vandaar...”

Daarna moest de visie van A20 verder worden uitgewerkt door de architect die was voorgeschreven door 
de invoerder, met name A-ID Architecten. “Zij hebben de transitie verder begeleid en de binnenafwerking 
uitgetekend aan de hand van de richtlijnen die de merken opleggen. Nee, we ervaren dit niet als een 
belemmering. Het is normaal dat er in heel Europa uniformiteit wordt nagestreefd om de merken op de-
zelfde manier te presenteren. De richtlijnen van hogerhand zijn eerder een houvast, anders wordt het een 
kakafonie.” De uitvoering gebeurde door ASK Romein (uit Malle). “Een fijne samenwerking. Zij wisten 
heel goed om te gaan met de deadlines en hadden onderaannemers ingeschakeld die het klappen van 
de zweep kennen. Daarnaast heeft onze moedermaatschappij Alcopa uiteraard een groot adressenboek 
met professionele aannemers die we altijd kunnen inschakelen als er ergens een mankement optreedt 
of tandje moet bijgestoken worden.”

Sterk signaal

De bestaande gebouwen op Hellebeemden moesten niet volledig onder de sloophamer. “Nee, want 
de vorige grondige renovatie dateert van amper 10 jaar geleden, dus was alles structureel nog in goede 
staat”, legt Bill Olivier uit. Aan de overzijde van de DS Store wordt de oude Peugeot-vestiging volgens 
een identiek concept momenteel omgetoverd tot de nieuwe thuisbasis voor de merken Jeep, Fiat, Alfa 
Romeo en Abarth. “Het wordt eigenlijk een spiegeling van het pand aan de overzijde van de straat”, aldus 
de CEO. “De merken die hier onderdak vinden, komen over van de Sint-Truidersteenweg, waar we de 
ruimte huurden.”

Ook elders op Hellebeemden werden enkele grondige herschikkingen doorgevoerd. “Naast de firma 
Lerobel is er een verloederd pand helemaal vernieuwd en klaargemaakt om onze selectie tweedehands-
wagens in onder te brengen”, aldus nog Bill Olivier. “De inrichting is een beetje soberder, maar wel 
stijlvol. Het heeft een industriële look, die past bij uitstekende de prijs-kwaliteit die we daar bieden. Een 
goed signaal voor onze klanten van dat marktsegment. We merken nu al een toename van 10% in onze 

1: Felle kleuren contrasteren met de zwarte muren. 
…
2: De wachtruimte heeft eveneens kleurrijke accenten die warmte 
uitstralen.
…

3: Door de grote glaspartijen is de verlichting van de wagens geen 
evidentie.
…
4: De diverse gebouwen zijn intern met elkaar verbonden door een 
witte gang.
…

4.4.3.

In transparante boxen kunnen klanten 
in alle discretie ontvangen worden.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
  Groep Bruyninx; Hasselt
…

Strategische visie: 
 A2O Architecten; Hasselt
Architect: 
 A-ID Architecten; Westmalle
Hoofdaannemer: 
 ASK Romein; Westmalle
HVAC: 
 Peeters & Zonen; Bree
Elektricieitswerken: 
 Electro Hasevoets, Stevoort
Diefstal- en brandalarm: 
 EMAB; Houthalen-Helchteren
Tuin: 
 Gebroeders Smets; Diepenbeek
EPB & veiligheidscoördinatie: 
 2Bsafe; Glabbeek
 
 

De combinatie van zwart en zilver 
zorgt voor een luxueuze uitstraling bij DS.
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A-ID Architecten tekende het interieur
 uit zoals internationaal wordt voorgeschreven.

verkoop op deze locatie, wat zeker aan 
de mooie presentatie en centralisatie is 
toe te schrijven.”

Opportuniteit

Als kers op de taart werd nog iets ver-
der een pand gehuurd waar vroeger 
Alva Verse Vruchten (en daarvoor nog 
Reuten Kaas) was gevestigd. “Een op-
portuniteit om heel wat ondersteunen-
de diensten onder te brengen. Het gaat 
concreet om 3 activiteiten, met name 
een bandenhotel, een pre-delivery unit 
waar de wagens tip-top worden klaarge-
stoomd voor aflevering bij de klant, en 
onze carrosserie-afdeling, die vroeger in 
Alken was gevestigd. Er zal nog een in-
tern pompstation geïnstalleerd worden, 
alsook kantoren voor enkele administra-
tieve diensten. We hebben zelf heel wat 
investeringen gedaan in dit pand van 
3.500 m2, zodat het functioneel is voor 
onze activiteiten en visueel past in de 
strategische visie van Groep Bruyninx. 
Enkele voorbeelden zijn de akoestiek 
van de carrosserie die verbeterd moest 
worden, de verwarming en elektriciteit 
die helemaal nieuw zijn, de binnenwan-
den die we verwijderd hebben en ook 
een aantal vloeren en plafonds die we 
in één keer vernieuwd hebben volgens 
onze moderne standaarden.”

Bill Olivier is heel tevreden van het 
omvangrijke project dat eind dit jaar zo-
wat rond moet zijn. “Het gaat om een 
investeringsbedrag van zo’n 5 miljoen 
euro, wat heel aanzienlijk is. In de plaats 
krijgen we nu een overzichtelijke site, 
met zowel zichtlocaties langs de ring, 
als een praktische en mooi afgewerk-
te invulling van gebouwen. Zowel naar 
dienstverlening voor de klanten als naar 
het werkplezier van onze mensen, is dit 
een grote verbetering. De uniformiteit 
is duidelijk zichtbaar en verhoogt de uit-
straling van onze groep. Groep Bruyninx 
is daarmee helemaal klaar voor de toe-
komst!”

…

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

… 
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ISOLEREN LOONT. DOE HET NU! 
Zowat 15 % van de Vlaamse woningen heeft nog geen geïsoleerd dak, en de helft heeft muren die nog niet geïsoleerd zijn. 
De Vlaamse overheid geeft premies om het isoleren aan te moedigen. En zo het aantal renovaties en dus energie-efficiënte 
woningen te verhogen. De hoogte van de premies daalt wel de komende jaren. Tegelijkertijd komen de deadlines voor de 
dakisolatienorm (2020), dubbelglasnorm (2023) en de BENOvatiedoelstellingen (2050) dichterbij.
De boodschap is dus duidelijk: isoleren loont en je doet het best nu.
 
Dat ombudsman Bart Weekers eerder deze week aan de alarmbel moest trekken voor het bedrijf Vlaanderen Isoleert (voor 
alle duidelijkheid: geen lid van Bouwunie), is dus erg spijtig. Het is niet omdat er één bedrijf producten gebruikt waarvan de 
Vlaamse overheid niet wenst dat ze worden gebruikt, dat dit een algemene praktijk is. Integendeel. “De meeste aannemers 
werken volgens het boekje. Ze volgen opleidingen en leven de normen na. Om bepaalde na-isolatiewerken te mogen uitvoe-
ren, moeten ze trouwens extra opleidingen volgen en slagen voor examens om erkend te worden”, zegt Mieke Bonnarens, 
energieconsulent van Bouwunie. Verschillende premies zijn gekoppeld aan specifieke kwaliteitseisen. Zo moet de aannemer 
voor bijvoorbeeld binnenmuurisolatie beschikken over een certificaat van bekwaamheid en wie spouwmuren vult, moet vol-
doen aan een strenge kwaliteitsnorm, in technische termen: de “STS 71-1”. De erkende bedrijven voor spouwmuurisolatie 
vind je op de website van het Vlaams Energie-agentschap.
 
Hoe kan je weten wat kwaliteitsvol uitgevoerde isolatiewerken zijn? Informeer je en laat je adviseren!
In september organiseren het Vlaams Energieagentschap, Bouwunie en VCB een tweede Vlaamse Isolatiedag. Deze isolatie-
dag helpt om de kennis van de burgers over energie-efficiëntie bij te spijkeren en het belang van de isolatie van hun woning 
te onderstrepen. Tijdens de eerste succesvolle editie in november vorig jaar stelden aannemers hun werven open om diverse 
na-isolatietechnieken tot in het detail toe te lichten. De deelnemers kregen van specialisten te horen hoe ze hun huis best iso-
leren, welke keuzes, kwaliteitseisen en bijbehorende premies er zijn, hoe van start te gaan én waar ze een geschikte vakman 
kunt vinden. Erg nuttig. Vandaar de tweede editie op 22 september.
 Op zoek naar de meest geschikte aannemer, voor isolatie- of andere bouwwerken? De checklist “Hoe herken je een goede 
aannemer” helpt in je zoektocht. Een bouw- of renovatieproject is vaak complex en vraagt een serieuze financiële inspanning. 
Je gaat dus beter in zee met een vakman. Iemand die je kan vertrouwen en die zijn afspraken nakomt. De checklist is te vinden 
op de Bouwunie-website www.vinduwaannemer.be. 

…

BOUWUNIE WIL AANPASSING EUROPESE REGELS VOOR  
INNING VAN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN
Laat werkland sociale bijdragen innen en doorstorten naar het thuisland.
 
De Raad van Europese Ministers van Arbeid heeft vandaag in Luxemburg de herziening van de detacheringsregels officieel 
goedgekeurd. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek wordt realiteit.
Bouwunie is tevreden. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders ontwricht de Vlaamse bouwsector. De jongste 
jaren gingen hierdoor duizenden jobs verloren. Om precies te zijn, meer dan 18.000 bouwarbeidersjobs in de periode 2012-
2017, terwijl in dezelfde periode het aantal gedetacheerden in de bouw – arbeiders en zelfstandigen - meer dan verdubbelde 
tot bijna 130.000. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek is eerlijk en rechtvaardig. En voor Bouwunie het minimum 
minimorum. Want ook met een gelijke beloning blijven gedetacheerde werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen 
goedkoper omdat ze daar lagere sociale zekerheidsbijdragen betalen. Daarenboven kunnen de inspectiediensten de gelijke 
beloning moeilijk controleren. Bouwunie stelt daarom voor om de Europese inningsregels van de sociale zekerheidsbijdragen 
aan te passen. Het werkland zou de sociale zekerheidsbijdragen van de gedetacheerde werknemers moeten innen en doorstor-
ten naar het land van herkomst. De inspectie in het werkland kan dan gemakkelijk nagaan of de sociale zekerheidsbijdragen 
effectief betaald worden, en of de correcte lonen betaald zijn. Voor alle duidelijkheid: het gaat om het innen van de sociale ze-
kerheidsbijdragen van het thuisland. Dit impliceert niet dat de buitenlandse werknemers hier onmiddellijk rechten opbouwen. 

…

  Meer info: www.bouwunie.be

…

REDACTIE
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1. Hassalink City Hall - Hasselt   2. One Carlton - Knokke-Heist   3. Gateway & Passport - Brussels Airport   4. Quatuor Building - Brussels   
5. Nike European Logistics Campus - Laakdal

In cooperation with : Hassalink City Hall : UAU Collectiv - Architectenbureau Michel Janssen / One Carlton : E&L Architects / Gateway : A2RC Architects
Images © Jaspers-Eyers Architects - Photography : Philippe Van Gelooven
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Stadhuis Hasselt
Nieuw gebouw verbindt heden met verleden
Het nieuwe stadhuis van Hasselt, een ontwerp van Jaspers-Eyers architecten in samenwerking met UAU 
Collectiv (voorheen SAQ en MASS) en Architectenbureau Michel Janssens, is een landmark in de stad. 
Zichtbaar van op de Hasseltse kleine ring, maakt het volume wegwijzers overbodig. Een nieuw ge-
bouw van aanzienlijke omvang (25.000 m2) midden in de stad en tussen de bestaande gebouwen, 
het is geen evidentie.  Toch speelt het nieuwe stadhuis niet alleen zijn rol in het stadsweefsel, het 
is een kunstige en weloverwogen vereniging van oud en nieuw, een verbinding tussen toekomst en 
verleden, geïntegreerd in het hart van de stad. 

Behoud en vernieuwing, versterkende partners

Jaspers-Eyers, UAU Collectiv en Architectenbureau Michel Janssens wonnen de wedstrijd die de stad Hasselt voor het 
project had uitgeschreven. De nieuwbouw moest niet alleen één geheel vormen met het aangrenzende plein, maar ook met 
de naastgelegen oude rijkswachtkazerne, een gebouw uit 1879 in neoklassieke stijl. De tuin van de kazerne is beschermd, het 
gebouw zelf is pas sinds de beëindiging van de werken toegankelijk voor het publiek. Na een grondige renovatie biedt de kazerne 
ruimte voor horeca, verhuurbare kantoorruimte en vergaderzalen en de raad- en collegezaal.
Het nieuwe volume functioneert niet alleen als aanvulling, maar ook als versterking van het monumentale pand. 
Het telt drie (semi-)ondergrondse verdiepingen, een publieke zone van drie verdiepingen en een bovenliggend volume 
met vijf verdiepingen en een schuine gevel die de beweging in de stad en het onderliggende plein reflecteert. 

Stadhuis Hasselt

In de ondergrondse delen zijn de parking, 
de fietsenstalling en de technische ruimtes ondergebracht. 
De sokkel komt met zijn drie verdiepingen niet boven de omringende volumes uit – de drie 
verdiepingen komen overeen met het aanpalend stedelijk gabarit. 

De sokkel, met de balies van de stadsdiensten en het OCMW op de benedenverdieping, is volledig transparant in twee richtingen, voor een maximale 
inbedding in het stedelijke weefsel. 
De kantoren in het ‘huis van de burger’ zijn warm qua sfeer en vormgeving. Een vereiste opdat die burger zich er thuis en welkom voelt. Er is qua 
interieur geen onderscheid gemaakt tussen staddiensten en OCMW, die naast elkaar zitten. Een belangrijk aspect daarbij is de veiligheid van de  
medewerkers, die wonderwel samengaat met het open karakter van de inrichting. 
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Opvallend onopvallend

Bovenop de sokkel ligt, als een soort van transparante tussenverdieping, het personeelsrestaurant. Dat 
is omgeven door een uitgebreid groendak; een stukje natuur in de hoogte, dat het onderste van het 
bovenste volume onderscheidt. De uiteindelijke bedoeling van de daktuin is een link te leggen met de 
gebouwen ernaast, via een gaanderij langs waar het zomer en winter aangenaam kuieren is. 
Het volume erboven, waarin zich de kantoren bevinden, gaat volledig op in de stad. De rechte delen weer-
spiegelen zowel de lucht als de omgeving. Vooral vanuit de omgevende gebouwen is dat bepalend voor 
het uitzicht. Afhankelijk van waar men zich bevindt en het moment van de dag, is het volume soms bijna 
onzichtbaar uit de verte. De schuine gevel reflecteert dan weer het leven op het onderliggende plein, dat 
publiek toegankelijk is.
Om de relatie binnen het stedelijke weefsel nog te versterken, zijn ook in de nabije omgeving van het 
gebouw een aantal dingen aangepast. Zo is de achterkant van de Inno, die uitkomt op het nieuwe plein, 
uitgebreid met een extra ingang. Ook met de Koning Albertgalerij is er een rechtstreekse verbinding, via 
een wandelgang rond het stadhuis, die bijna doet denken aan een patio.  

Eerlijk in zijn eenvoud

Een van de frappante kenmerken van het gebouw is de eerlijkheid ervan, de eenvoud in materiaal en 
structuur, waarbij de structuur meteen ook de afwerking is. Het grootste deel van de betonnen plafonds 
binnenin is gewoon zichtbaar gebleven, behalve waar dat omwille van de akoestiek niet mogelijk was. 
Ook de staalstructuur kraagt binnenin verder uit. 
En voor wie zich afvraagt hoe een glazen volume het doet qua energieverbruik: het gebouw is bijna ener-
gieneutraal, met een energiepeil van 29. Daarvoor zijn weinig spectaculaire technieken gebruikt, maar is 
vooral aandacht besteed aan het mogelijk maken van de glasstructuur.    

Jaspers-Eyers en hun partners presenteren met het Hasseltse stadhuis een combinatie van erfgoed en 
moderne architectuur die maximaal is geïntegreerd in het bestaande stadsweefsel. Ze hebben daarvoor 
een niet-evidente spreidstand gemaakt tussen traditie en vernieuwing, gedurfd gericht op de toekomst 
maar met respect voor het verleden en het vertrouwde. 

…

® tekst : Jaspers-Eyers - foto’s : Philippe Van de Geloven

… 

Stadhuis Hasselt door UAU Architecten

De eerste media aandacht bij de plaatsing van de panelen op de schuine wand van het nieuwe stadhuis van Hasselt  hebben we achter 
de rug, momenteel is de omgevingsaanleg volop in aanbouw en wanneer het intensief groen zijn plaats heeft gekregen zal de beleving 
compleet zijn, klaar om dit openbaar gebied door de bewoners van Hasselt te laten claimen. Het gebouw zal zich meer en meer gaan 
gedragen als de regisseur van een nieuw stadsdeel. Het gaat mensen samenbrengen in en rond het gebouw. De eerste culturele  
activiteit staat al ingepland met “Theater op de markt”. 

’t Scheep, (de gekozen naam voor de nieuwbouw) neemt geen al te dominante plaats in de Hasseltse skyline. Zichtbaar vanop de  
St Truiderbrug en de brug over de Kanaalkom zie je het volume dat opgaat in de lucht door zijn subtiele reflectie. 

Vanuit de Toekomststraat is de gehele compositie het best zichtbaar. De connectie van de Groene Boulevard met het Limburgplein 
(naam van het verhoogde plein tussen het oud- en nieuwbouwgedeelte) gebeurd via de subtiele weerspiegeling in de schuine wand. 
s’ Avonds zal vanop het Limburgplein de nachtelijke stad weergegeven worden op de schuine wand wat voor een unieke sfeer zal zor-
gen. Het gelijkvloers is omgeven door groen: de tuin voor het monument , de St Jozefstraat en een groene patio achter de nieuwbouw 
die het mogelijk maakt om rond het stadhuis te wandelen en een verbinding maakt met de “Galerij Albert” als de “Inno”. 
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AXOR VIERT 25 JAAR MET MEEST 
PERSONALISEERBARE KRAAN OOIT

AXOR viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Een kwart eeuw opzienbarend high end design wordt bekroond met de lancering van 
MyEdition; de meest personaliseerbare kraan ooit. Daarmee blijft AXOR trouw aan wat het merk al altijd heeft gedaan: baanbre-
kend badkamerdesign ontwerpen. MyEdition komt kort na de introductie van de indrukwekkende ShowerHeaven en de geometri-
sche gevormde Uno collectie.

MyEdition: een kraan met persoonlijkheid
Het strakke en lineaire design van deze kraan, ontwikkeld door de Phoenix Design Studio, tilt personalisering naar een nieuw ni-
veau: afwerkingsplaatjes in verschillende materialen - van marmer tot hout en zelfs leer - geven elke kraan een andere look. Daarbij 
is er voor het materiaal van de kraan keuze uit vijftien exclusieve AXOR FinishPlus kleurvariaties, zoals geborsteld zwart chroom 
of gepolijst goud.
Vind je daar nog niet wat je zoekt, dan is er de Signature service. Die laat toe om andere kleuren te kiezen, de lengte en hoogte 
van de kranen op maat te maken, je naam te graveren of zelfs kristallen van Swarovski aan te brengen. MyEdition van AXOR is 
bovendien uitgerust met de PowderRain-technologie: microscopisch kleine waterdruppels zorgen voor een uiterst zachte ervaring.

REDACTIE

Elegantie en eenvoud: Uno
Voor wie daarentegen houdt 
van verfijnde eenvoud is er Uno: 
het kraanwerk bestaat uit twee 
rechte buizen die zich precies 
tot elkaar verhouden zoals de 
gulden snede voorschrijft. Deze 
minimalistische, subtiele kraan - 
afgerond of recht - oogt simpel 
en is dit ook in gebruik. Je be-
dient hem door de ‘Select’-knop 
in te drukken, te draaien aan de  
‘Zero’-greep of de traditionele 
beugelgreep te bewegen. 
Ook hier is extra personalisatie 
mogelijk door de keuze uit de 15 
verschillende AXOR FinishPlus 
kleurafwerkingen.

…

 Meer info:www.hansgrohe.be
…

De derde verdieping is de ontmoetings-
plek tussen het politieke bestuur en zijn 
administratie met het bovengelegen 
ambtelijke backoffice. Deze ruimte zal 
ook dienst doen als polyvalente ruim-
te met een groot dakterras en daktuin 
op gelijke hoogte met de gemiddelde 
kroonlijst van de binnenstad.

Geen enkele m2 van het dakoppervlak is 
onbenut, op de 7e verdieping ligt het dak 
vol met zonnepanelen dat samen met 
de geothermie installatie zorgt voor de 
hernieuwbare energievoorziening.

Het project zal op termijn als een kataly-
sator werken voor de verdere stadsver-
nieuwing in zijn directe omgeving en op 
de verlaten sites in de stad.

Het gelijkvloers niveau is het meest 
toegankelijk en is volledig beglaasd. Het 
verbind binnen en buiten door ze visu-
eel te linken door middel van street-art  
aan de zijde van de patio en de zicht-
relatie met het Limburgplein. Het inte-
rieur baadt in licht en ruimte. De cen-
trale balie wordt aangegeven door het 
kunstwerk van Rinus van de Velde. De 
loketten worden gestructureerd door 
een omgekeerde koepel. Een centrale 
hangende trap maakt de verbinding met 
de hoger gelegen functies. 

Laat de inwoners van Hasselt de publie-
ke ruimte innemen en de nieuwe werk-
omgeving inspirerend en bevrijdend 
werken om visionaire ideeën vorm te 
geven die de stad nodig heeft.

…

® tekst  : UAU Architecten
3D beelden : UAU Architecten, Jaspers-Eyers

…
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GSM-dekking in openbare gebouwen

 

“Geen extra bekabelingen door introductie van 
DAS-systeem” 
In het najaar van 2018 opent het nieuwe Hasseltse stadhuis ’t Scheep zijn deuren aan de TT-wijk. Alle 
stadsdiensten zullen er hun intrek nemen. Het Hasselts stadsbestuur zet zwaar in op de duurzaamheid 
van het gebouw. Net als in andere moderne gebouwen brengt dat uitdagingen door de nieuwe isola-
tienormen kunnen radiosignalen niet door ramen en muren dringen. De stad deed daarom een beroep 
op Adviesbureau Simag Consult om tot een oplossing te komen. 

Na de recente verbouwingen in het stadscentrum moest er ook ASTRID-dekking voorzien worden in het nieuwe 
stadskantoor. Bij nazicht van het opgestelde dossier stelde Simag Consult vast dat er verplicht dekking voorzien 
was voor de operator ASTRID. Deze dient sinds 1 mei 2014 verplicht aanwezig te zijn bij grote bouw- en infrastruc-
tuurwerken zodat politie, brandweer en andere hulpdiensten efficiënt kunnen communiceren. Via ASTRID kunnen 
zij de goede verloop van de operaties op het terrein en de veiligheid van de burger te verzekeren. Voor standaard 
gsm-operatoren geldt hier geen verplichting. 

Het spiksplinternieuwe stadhuis van Hasselt wordt een architecturaal hoogstandje. Het gebouw krijgt een hoge 
performante thermische isolatie. Onder meer dankzij de perfecte isolatie zal de stad sterk kunnen besparen op ener-
giekosten, maar het geeft wel als nadeel dat radiosignalen moeilijker het hele gebouw even effectief dekken. Simag 
stelde daarom voor om niet alleen één operator toegang te verlenen maar naar een Multi-operator oplossing te gaan. 
“Door de bestaande ASTRID-omgeving om te vormen naar de Multi-operator DAS of Distributed Antenna System 
konden er twee problemen ineens opgelost worden”, vertelt Simag-zaakvoerder Erwin Manshoven. “Enerzijds kan 
elke toekomstige operator gebruik maken van de nieuwe aangelegde structuur, en anderzijds dienden er geen extra 
bekabelingen te gebeuren per operator.” 

De architect van het gebouw zou latere bekabelingswerken ook vermoedelijk weigeren, gezien de afwerkingseisen 
van het gebouw. Omdat de stad en het OCMW een dossier hadden opgestart met Simag Consult  om een nieuwe 
gsm-operator te selecteren, was het nog niet duidelijk wie de GSM-operator zou worden en die vervolgens te ver-
plichten de dekking te voorzien.  Op elk moment was het dus een voordeel dat ook de niet-gegunde operatoren hun 
diensten konden aanbieden door aan te sluiten op het bestaande nieuw-aangelegde DAS-netwerk.

Om zo’n DAS-systeem te kunnen realiseren deed Simag beroep op het Belgisch Instituut voor postdiensten en 
telecommunicatie (BIPT), die de minimale technische specificaties voor indoorantennesystemen voorschrijft. Het 
BIPT oppert zich daarbij als partij om indoordekking voor alle operatoren mogelijk te maken. Een goede dekking voor 
mobiele diensten is dan ook cruciaal in het moderne werkveld en draagt bij tot het efficiënter werken van een bedrijf. 
Nadat uit overleg bleek dat een omgeving met een Multi-operator antennesysteem de beste oplossing was voor het 
nieuwe stadskantoor, werd de aannemer gevraagd om de omgeving zodanig uit te bouwen. 

“Er is wel een meerkost om het gebouw Multi-operatief te maken in plaats van enkel ASTRID-ready. Dat komt door 
de hogere densiteit van antennes aanwezig op de verschillende vloeren van het gebouw”, aldus Erwin Manshoven. 
Een groot voordeel in de constructie is dat de opbouwkost gedragen wordt door de bouwheer en bijgevolg ook  
eigendom blijft van de bouwheer, waardoor er geen afbraakwerken dienen te gebeuren bij wijziging van operator.

Bij opbouw van het bestek werd er ten gunste van de operatoren gekozen voor een point of injection waar de drie 
operatoren kunnen aansluiten. Tevens heeft de stad Hasselt de ruimte voorzien zodat de operatoren de benodigde 
technische ‘kasten’ kunnen plaatsen.

Proximus zit momenteel in de fase van aansluiting op het POI zodat stadsmedewerkers in augustus een perfecte 
mobiele dekking hebben in de stadskantoren. De twee andere operatoren, Telenet en Orange werden eveneens 
uitgenodigd tot aansluiting. Ze moeten zich hiervoor enkel aansluiten op het DAS-systeem en dienen geen extra 
infrastructuurwerken uit te voeren. 

interview
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De procedure om Telenet en Orange uit 
te nodigen werd eveneens door Simag 
uitgevoerd binnen het dossier en dit vol-
gens de procedure opgelegd door het 
BIPT. Erwin Manshoven stelt: “Er is op 
dit moment geen verplichting naar deze 
operatoren om dekking te voorzien in het 
nieuwe stadhuis. We rekenen wel op 
hun goodwill aangezien er ook voldoende 
gebruikers van hun netwerken aanwezig 
zijn binnen het gebouw. Simag is daarom 
blij dat ze in samenwerking met de Stad 
en OCMW Hasselt een toegevoegde 
waarde hebben kunnen leveren aan de 
mobiele dekking binnen het stadsge-
bouw, en dat dit volgens de laatste regels 
en nieuwste technologieën is kunnen ge-
beuren”, besluit hij. 

Over Simag Consult: 

Het Hasselts bedrijf Simag Consult is 
gespecialiseerd in ICT – en telecom ad-
viesverlening, maar biedt ook operatione-
le ondersteuning. Hun business bestaat 
uit het begeleiden van overheden om 
de brede ICT-omgeving te optimalise-
ren. “Wij verkopen zelf geen producten 
maar verkopen enkel onze ICT-expertise 
gecombineerd met onze kennis inzake 
overheidsaanbestedingen. Dit maakt ons 
uniek in de markt”, zegt zaakvoerder Er-
win Manshoven. “Ons team bestaat uit 
specialisten die hun weg kennen in de 
ICT-wereld en de overheidssector. Zij 
werken als consultant door hun expertise 
te verlenen aan onze klanten. Die klanten 
zijn  overheidsdiensten zoals steden, ge-
meenten, provincies, OCMW’s en politie-
zones.” Simag schrijft aanbestedingen 
en levert rapporten en de gunningsdo-
cumenten conform de wetgeving over-
heidsopdrachten. Geïnteresseerden kun-
nen op www.simag.be terecht voor meer 
info. 

…

® tekst  : Erwin Manshoven, 
 foto’s: Frank Gielen

…
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Simag Consult is gespecialiseerd in ICT- en telecom-
adviesverlening en staat tevens  in voor operatio-
nele ondersteuning. Als consultant begeleiden we 
overheden met het oog op een optimale brede 
ICT-omgeving.
Bij Simag Consult verlenen we onze expertise 
aan overheidsdiensten zoals steden, gemeentes, 
provincies, OCMW’s en politiezones. We schrijven 
aanbestedingen uit en leveren rapporten en vergun-
ningsdocumenten conform de wetgeving overheids-
opdrachten. Geïnteresseerd? Neem zeker een kijkje 
op www.simag.be.

ICT ADVIESVERLENING

Simag Consult begeleidt u , vertrekkende van een Telecom Audit, naar zowel vaste als 
mobiele telefonie-aanbestedingen, GSM dekkingsgarantie in gebouwen voor meerdere 
operatoren, volledig uitgewerkt

Simag Consult kiest mee uw nieuwe telefooncentrale : IP Based, Cloud Based,
Local Virtualised. Tevens nemen we de analyse mee van de “company collaboration 
tools” zoals Skype, Uc cliënts, … alles afgestemd om uw klantenbereikbaarheid te 
optimaliseren.
Op LAN niveau, verzorgen we de studie en aanbesteding van VOIP Netwerk 
switchen, WIFI gekoppeld aan uw LAN, Network Access Control (NAC)  (Security GDPR 
compliant), alles opgebouwd op een volledige vernieuwde gestructureerde bekabeling.

TELECOM ADVIESVERLENING

erwin.manshoven@simag.be  - tel. +32 486 88 30 89

CENTRALE VERWARMING - SANITAIR
VLOERVERWARMING -  ZONNE ENERGIE

WARMTEPOMP - VENTILATIE

www.penxten.be      info@penxten.be   
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03
Groenhof in Kumtich

Dethier enthousiast over
experiment met BIM-model

Groenhof is de naam van een opmerkelijk project dat bouwbedrijf Dethier uit Alken samen met architecten Zampone gerealiseerd heeft in  
Kumtich (bij Tienen). Het project bevat 30 assistentiewoningen in één complex en was voor Dethier de eerste werf die volledig volgens de 
BIM-methode werd opgebouwd.

De verschillende hellingsgraden van de daken 
zijn een opvallend kenmerk van dit project.
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1. 2.

“Het ging om een design & build-wedstrijd die werd georganiseerd door OCMW Tienen”, vertelt project-
leider Jeroen Saelen. “We hebben hiervoor een team gevormd met Zampone en al onze kennis, creati-
viteit en energie in het ontwerp gestopt. Met succes, want we zijn als winnaar uit de bus gekomen. We 
waren niet de goedkoopste, maar het ontwerp kon duidelijk bekoren.”

Dat had vooral te maken met de integratie van het project in het landschap. “Het gebouw staat in een 
landelijke omgeving en valt eigenlijk niet op in het bestaande straatbeeld. We hebben dus duidelijk geen 
hypermoderne blok neergepoot, maar gekozen voor een huiselijk, natuurlijk en sfeervol concept. Zo heb-
ben we als materiaal veel rubberwood gebruikt, wat warmte en gezelligheid uitstraalt.”

Dakhellingen

Groenhof moest, zoals alle assistentiewoningen, aan een aantal opgelegde vereisten voldoen. “De wo-
ningen, waarvan 24 met 1 slaapkamer en 6 met 2 slaapkamers, hebben een voorgeschreven minimale 
oppervlakte”, legt Jeroen Saelen uit. “Ook qua toegankelijkheid en gemeenschappelijke voorzieningen 
(ontmoetingsruimte, fitness,...) moesten we de regels volgen. Maar daarbuiten hebben we wel heel wat 
eigen accenten kunnen leggen. Het dak is bijvoorbeeld heel speciaal omdat het uit verschillende hellingen 
bestaat. Deze structuur komt ook terug in het atrium, dat centraal de diverse wooneenheden verbindt. 
Alle zijgangen leiden naar de inkomhal, waar ook de voorzieningen zijn. Het is eigenlijk alleen de hoog-
spanning die in een apart gebouwtje is ondergebracht.”

Inzichtelijk

Het bouwteam koos volgens de BIM-methode voor een virtueel model. “Het is de eerste keer dat we dat 
probeerden, wat uiteraard voor veel leermomenten heeft gezorgd. Het was mooi om te zien hoe iedereen 
overtuigd geraakte van deze innovatieve techniek. We hebben ook de onderaannemers meegekregen. Zij 
zijn zo enthousiast dat ze nu zelf hun ontwerpen in BIM aanleveren.”

Dethier heeft gemerkt dat de foutenmarge met BIM fors verlaagt. “De elementen die in BIM zijn uitge-
werkt, komen exact zoals gewenst op de werf toe. Vroeger moesten we regelmatig ter plaatse nog een 
aantal aanpassingen doen om aan de slag te kunnen. Bijkomend voordeel is dat alle betrokken partijen 
de 3D-voorstelling kunnen bekijken en zo veel sneller mee zijn in het verhaal. BIM geeft meer inzicht en 
maakt het dus makkelijker voor iedereen.”

1: Strakke interieur-accenten, zoals de verlichting, zorgen voor een 
moderne, jonge uitstraling.
…
2: De helling van het dak geeft binnen een aparte indruk.
…

3: De keuze voor hout zorgt anderzijds voor een warm gevoel. 
…
4: De binnenafwerking doet niet vermoeden dat het hier om as-
sistentiewoningen gaat.
…

5.3. 4. 5.3. 4.

 In de ruime badkamers 
zijn de hulpmiddelen vereist. 



Technische fiche
…
Bouwheer: 
 OCMW; Tienen
…

Architect: 
 ZAmpone architectuur; Brussel
Studiebureau:
  V2S; Genk
Optimalisatie rioleringsstelsel en keuring riolering: 
 Bureau Notermans; Hoepertingen
Hoofdaannemer: 
 Dethier; Alken
HVAC + Zonnepanelen: 
 Penxten cv & sanitair; Alken
Gevelstenen Oud Maasland: 
 Vandersanden Steenfabrieken; Bilzen
Grondwerken: 
 Croes; Geetbets
Buitenschrijnwerk: 
 ALU2+; Sint Truiden
Keukens: 
 Dea Plus Group; Zolder
Uitgewassen betonvloer: 
 Eerdekens Jos; Opglabbeek
Elektriciteit: 
 Electro Hasevoets; Stevoort
Schilderwerken: 
 Cox Schildersbedrijf; Hasselt
Prefab betontrappen, L-elementen: 
 Architon; Dessel
Plaatsing wandtegels + terrastegels: 
 Esy Invest; Beverlo
Thermogran: 
 Isola Belgium; Tongeren
Dakspanten: 
 Jonckheere Charpentes Spanten; Colfontaine  
Dakdichting tunnel, terrassen 
in vloeibare bitumenlatexemulsie: 
 Kimmenade; Opglabbeek
Plaatsbeschrijving, opmetingen 
en uitzettingswerken:
  Landmeterbureel Ludo Cuyt; Haacht
Uitzagen opening in kelderwand: 
 Langers Kris; Maaseik
Balustrades terrassen: 
 Mavaro; Tessenderlo
Stalen trap, leuning + terras leuning: 
 Metaalwerken Slegers; Opglabbeek
Dakwerken: 
 Michel Dethier; Waanrode
Consoles gevelmetselwerk: 
 Plakabeton; Ternat
Predallen: 
 Predalco; Lokeren
Lift: 
 Schindler; Brussel
Binnendeuren en vaste 
brandwerende binnenramen: 
 Valedro; Tongeren
Pleisterwerken: 
 Vanhees Afwerkingsbedrijf; Hechtel
Meubelplaten, brievenbusmeubel, 
keuken: 
 Geert Hex Interieur; Bilzen

De sterkte van het gebouw is de inpassing 
in het landelijke karakter van de omgeving.
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Repetitief

De projectleider looft de sfeer onder 
de diverse partijen tijdens de bouwfa-
ses. “Architect Joos Rousseau volg-
de namens de bouwheer de werf op 
en die samenwerking verliep erg vlot. 
Ook voor onze vaste onderaannemers 
was het een aangenaam project om te 
doen. Dat had zeker ook te maken met 
het repetitieve karakter van het bouw-
proces in de diverse woningen. Omdat 
we met één bouwheer te maken had-
den, moesten we geen maatwerk doen 
op basis van de wensen van iedere be-
woner. Daardoor ging het goed vooruit 
natuurlijk. Bovendien was er een vlotte 
bereikbaarheid vanuit Alken en konden 
we elke dag filevrij aan de slag.”

Foutloos

Problemen en tegenslagen zijn er niet 
geweest. “Het was een beetje zoeken 
in het begin door de toepassing van 
BIM, maar uiteindelijk is het heel vlot 
verlopen. De oplevering is gebeurd in 
april. Intussen is de opendeurdag achter 
de rug en kan de verhuur van start gaan. 
“Niet dat ik er al de leeftijd voor heb, 
maar mocht ik later naar een assisten-
tiewoning zoeken, zou ik dit mooie pro-
ject zeker in overweging nemen”, lacht 
de projectleider ter afsluiting.

…

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

… 

Grote glaspartijen zorgen 
voor voldoende lichtinval.

Modern metaalwerk 
maakt het gebouw uniek.

De gelijmde gevelstenen zijn in 
harmonie met het klassieke straatbeeld.

www.vandersanden.com
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BOUWSECTOR ZORGT WEER VOOR WERKGELEGENHEID 
VEILIGHEID OP HET WERK, PRIORITEIT NUMMER 1 
VOOR DE BOUW
De bouwnijverheid verkeert in een goede economische gezondheid, die wordt ondersteund door gunstige determinanten - be-
schikbaar inkomen van de gezinnen, werkloosheidsgraad, overheidsinvesteringen. Voor 2018 verwacht de Confederatie Bouw 
een groei van ongeveer 3,7 %, ruim boven de verwachte groei van de Belgische economie als geheel (1,6 %).

In 2018 zal de bouw worden ondersteund door een versnelling van het aantal bouwvergunningen als opmaat naar de aan-
scherping van de energie-efficiëntievereisten in Vlaanderen, door een budgettaire inspanning voor de renovatie van openbare 
gebouwen en door een duidelijke intensivering van de investeringen door lokale overheden.

Voor 2019 verwachten we een groeivertraging in de bouw, die niet meer dan 1% mag bedragen. De bouw van nieuwe wonin-
gen zal naar verwachting krimpen als gevolg van de sterke stijging in 2018; deze inkrimping wordt gecompenseerd door een 
herstel bij de nieuwe niet- woningbouw en door de burgerlijke bouwkunde.

Deze goede resultaten hebben de bouwsector in staat gesteld zijn rol als banenschepper te consolideren, een status die hij in 
2016 heeft herwonnen en in 2017 heeft geconsolideerd. Uit de INR-statistieken blijkt dat het aantal werknemers in de bouwnij-
verheid is gestegen van 201 000 in het eerste kwartaal van 2017 naar 203 000 in het eerste kwartaal van 2018, een stijging van 
1 900 eenheden. Dit ondanks de komst van gedetacheerde Europese arbeidskrachten naar onze werven, zij het in dalende lijn, 
en de aanwervingsmoeilijkheden.

In deze goede werkgelegenheidscijfers zien we, naast het hoge activiteitsniveau, het effect van de anticipatie van de bedrijven 
op de aan de sector beloofde vermindering van de loonkosten.
Wil de bouw zijn rol als banenschepper blijven spelen, dan is het belangrijk dat de regering en de sociale partners, net zoals 
voor de economie als geheel, hun inspanningen voortzetten om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in België beter op elkaar 
af te stemmen.

In een ander verband, hoewel nog altijd gelinkt aan de werkgelegenheid en de activiteit in de sector, betreurt de Confederatie 
ten zeerste dat het aantal arbeidsongevallen in de bouw nog steeds te hoog is, ondanks een al jaren durende gestage daling.

De Belgische bouw bevindt zich, inzake veiligheid, in een Europees gemiddelde, ver achter de goed presterende landen, zoals 
Zweden, Nederland of het Verenigd Koninkrijk, waar de minste arbeidsongevallen in de bouw gebeuren.

Het voorbeeld van de “model”-landen is er om ons eraan te herinneren dat het noodlot niet mag ingeroepen worden als argu-
ment voor het gebeuren van arbeidsongevallen en om alle bouwbedrijven aan te moedigen om een echt veiligheidsbeleid te 
ontwikkelen dat geïntegreerd is in hun dagelijkse bedrijfsvoering, zoals sommige bouwbedrijven al eerder deden.
De Confederatie zet zich vastberaden in voor de strijd voor een betere veiligheid op de bouwplaatsen, die zij tot 2020 tot een 
van de hoofdprioriteiten van haar actieprogramma heeft gemaakt, met als doel het aantal arbeidsongevallen te halveren en de 
Belgische bouwsector op het niveau van de meest doeltreffende Europese staten inzake preventie te brengen.

Van veiligheid een echte bedrijfscultuur maken, is natuurlijk bovenal de verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en het 
management van het bedrijf en vergt van hen een niet-aflatende toewijding daarvoor. Om de veiligheid te verbeteren is echter 
ook een grotere betrokkenheid van de andere spelers uit de bouwsector nodig, in het bijzonder van de opdrachtgevers die, 
door middel van bestekken en toezicht op de werkzaamheden, over belangrijke troeven beschikken om bouwplaatsen mee 
veiliger te maken.

De politici moeten zich aangesproken voelen door de zeer gemiddelde resultaten van België op het vlak van risicobeheer, die 
niet alleen van toepassing zijn op de bouwsector, maar op alle bedrijfssectoren. Overheden moeten ook investeren in een 
preventiecultuur door te handelen waar zij kunnen, onder meer in hun eigen bestekken, in het onderwijs en in opleiding.

…

 Meer info: www.confederatiebouw.be

…

REDACTIE

   

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.
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Het onderzoek naar de bouwfysische 
en bouwtechnische verschillen bij de gevelrenovatiesystemen: 
steenstrips, ETICS-systeem en traditioneel metselwerk
Deze bachelorproef gaat over de verschillen en problemen die zich voordoen bij het renoveren van een woning. Over ren-
overen is al veel bestaande kennis maar er doen zich nog vaak problemen voor. Het gaat daarbij zowel over bouwfysische 
problemen zoals vochtproblemen en bouwtechnische problemen bij bijvoorbeeld de aansluitingen tussen materialen. 

Het doel van dit onderzoek is het bekijken van de mogelijkheden om bouwtechnische en bouwfysische problemen in de toekomst 
zoveel mogelijk te vermijden, zodat er zonder problemen gerenoveerd kan worden. Voor het starten van het onderzoek, wordt in het 
eerste deel van deze scriptie in een literatuurstudie meer toelichting gegeven over de soorten systemen die bij de afwerking worden 
gebruikt. 

Hierna volgt een onderzoek naar de bouwtechnische problemen door het bekijken, bestuderen en opstellen van aansluitingsdetails. 
Er zal op deze manier gekeken worden hoe bepaalde situaties het beste kunnen worden uitgevoerd en welke blijvende problemen er 

Auteur: 
Thomas Vossen 

Promotoren:
Arno Moors - Gemoco

Eddy Janssen - Gemoco
Paul Vanhees - Hogeschool PXL 

zich hier voordoen. Problemen van opstijgend vocht worden onderzocht door het bekijken 
van de vochtopname van het soort materiaal dat er wordt gebruikt. 
Ook de dampdiffusie doorheen verschillende wandopbouwen zullen worden vergeleken 
door middel van berekening van het optreden van convectie. Voor deze berekening ge-
bruiken we de Glazer methode. Het onderzoeken van het effect van het opspuiten van 
de bestaande spouwmuur en de klimaatverandering zijn ook factoren die mee onderzocht 
worden. 

De resultaten laten zien waarop gelet moet worden bij de uitvoering van de renovatie, 
vooral de aansluiting van het gevelsysteem voor het vermijden van koudebruggen. Boven-
dien wijst het resultaat uit wanneer er zich eventueel een vochtprobleem voordoet door 
damptransport doorheen een wand of bij welk systeem dit probleem zich meer of minder 
zal voordoen. 

Thomas Vossen 
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Bij Groep Van Roey willen we het verschil maken in het leven van mensen. We willen het leven van 
mensen verbeteren door leefbare en duurzame omgevingen te creëren waar mensen graag wonen, 
werken, winkelen en sporten.

We denken vooruit en formuleren oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en 
morgen. Duurzaam bouwen is één van die uitdagingen waarvoor wij continu op zoek zijn naar oplossingen.

Voor het Nieuw Administratief Centrum in Leopoldsburg streven we naar een BREAAM-score Excellent, 
een zeldzaam resultaat voor openbare gebouwen. Het kantoor is bovendien ook een BEN-gebouw 
(bijna energieneutraal) en maakt gebruik van geothermie. Dankzij deze fossielvrije oplossing wordt een 
comfortabel binnenklimaat mogelijk gemaakt tegen een lage energetische kost. Het gebouw wordt 
immers in de zomer passief gekoeld door een koude en warmte opslag in de bodem (KWO).

Om dit innovatief project waar te maken is het belangrijk dat alle betrokken partijen samenwerken 
aan een slim ontwerp dat de gebruikers centraal stelt en maximaal gebruik maakt van onder meer 
duurzame materialen en energiezuinige technieken. Deze holistische aanpak sluit perfect aan bij onze 
bedrijfscultuur van kwaliteit, openheid, engagement, respect en samenwerking. Bij Groep Van Roey 
bouwen we met mensen.

www.groepvanroey.be  
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DE WONINGBOUWWET, OFTEWEL DE WET BREYNE
De Woningbouwwet (“Wet Breyne”), ook wel de wet ‘koop op plan’ genoemd, werd in 1971 in het leven geroepen om de 
kandidaat-koper bij koop op plan of de bouwheer bij een aanneming sleutel op de deur van een woning, bestemd voor 
huisvesting, te beschermen. Achterliggende gedachte was een uitgebreide bescherming te voorzien van particulieren tegen 
malafide bouwpromotoren. 

De koper of bouwheer van een in aanbouw zijnde woning wordt immers geconfronteerd met verschillende risico’s: onvolledige infor-
matie, gebrekkige uitvoering van de bouw, risico op insolvabiliteit van de aannemer(s)/promotor,…

Daarom voorziet de wet een aantal verplichte bepalingen die in het contract dienen opgenomen te worden tot bescherming van de 
koper/bouwheer, die volledige en correcte informatie moet krijgen, o.a. de aanvangsdatum van de werken, de uitvoeringstermijn en 
de schadevergoedingen in geval van vertraging in de uitvoering. De totale prijs van de woning en de manier van betaling moeten bij 
ondertekening van de overeenkomst bekend zijn. Deze bepalingen zijn van dwingend recht, wat betekent dat er niet contractueel van 
mag worden afgeweken. De wet verwacht  van de notaris en de architect, naast een algemene informatieverplichting, een bijzondere 
tussenkomst en controle.

Op wie is de wet van toepassing?

De wet kan zowel van toepassing zijn op koopovereenkomsten (bescherming van de koper op plan tegen de verkoper) als op aan-
nemingsovereenkomsten (bescherming van de bouwheer tegen de aannemer), waarbij de aannemer, promotor of verkoper zich ertoe 
verbinden een gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen. 

De woningbouwwet garandeert de toekomstige eigenaar onder meer:
• bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5 % van de totale prijs bedragen;
• strikte betalingsmodaliteiten: het saldo is opeisbaar in gedeelten die niet hoger mogen liggen dan de prijs van de al uitgevoerde
 werken;
• een vooraf vastgestelde totaalprijs;
• de oplevering gebeurt verplicht in 2 fasen: een voorlopige en een definitieve, waar minimum 1 jaar tussen moet liggen;
• er is een verplichte waarborg die kan gaan tot 100 %;
• strenge aansprakelijkheidsregels: de verkoper is niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook de tienjarige aansprakelijk-
 heid voor zware, zelfs zichtbare gebreken, rust op hem.

De koper/opdrachtgever is verplicht vóór de voltooiing van het gebouw één of meer stortingen te doen.

Aannemers en projectontwikkelaars die het kwaliteitslabel Charter van de woningbouwers dragen, verbinden zich ertoe de wet Breyne 
na te leven. 

…

 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
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04
Gemeentehuis Leopoldsburg

Een nieuw gemeentehuis voor Leopoldsburg
 
Tijdens het weekend van 5, 6 en 7 oktober wordt het nieuwe gemeentehuis van Leopoldsburg officieel geopend. Dat gebouw wordt een staaltje 
van moderne techniek waarbij sterk ingezet wordt op het reduceren van de ecologische voetafdruk ervan. Het gebouw zal als één van de eerste 
overheidsgebouwen een ‘BREEAM Excellent Score’ behalen. Bovendien verbindt het gebouw het verleden met de toekomst. Het karakteristieke 
historische gedeelte wordt prachtig weerspiegeld in het moderne nieuwe blok dat erachter verrijst.
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Het gemeentebestuur gaat de gemeentelijke en OCMW-dienstverlening centraliseren, zodat inwoners in 
de toekomst voor hun vragen zoveel mogelijk op één adres terechtkunnen. Om dit te realiseren, wordt 
het gemeentehuis grondig verbouwd en wordt er een gloednieuw gedeelte achter de karakteristieke 
gevel opgebouwd.

Het opvallendste aan het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis is de grote, monumentale inkomhal. 
Het oude gedeelte van het gemeentehuis wordt hiervoor binnenin volledig aangewend. Achter het oude 
gedeelte komt een nieuwe constructie met veel glas, zodat het oude gedeelte erin weerspiegeld wordt. 
De zijvleugels van het oude gebouw worden mee in het kantoorgedeelte opgenomen.

Het nieuwe gemeentehuis is op vele vlakken een bijzonder toekomstproject. Veel belangrijker nog dan 
het nieuwe gebouw is de nieuwe visie die erachter zit. Met deze visie willen we immers aantonen dat we 
toekomstgericht, klantvriendelijk, toegankelijk en duurzaam willen werken.
• Het gebouw verbindt het verleden met de toekomst. Het historische gedeelte blijft behouden en 
 wordt een grote patio waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daarachter komt een nieuw, modern 
 blok waarin alles uitgetekend is om de klant centraal te stellen.

• Diensten die tot nog toe op verschillende locaties zitten, zullen samengebracht worden in één  
 gebouw, zodat men niet meer van de ene naar de andere plaats moet doorverwezen worden. De  
 samensmelting van gemeente en OCMW wordt hiermee ook definitief georganiseerd, want zij zullen  
 in de toekomst in het nieuwe gemeentehuis één dienstverlening uitmaken.

• Tegelijk met een nieuwe bouw wordt er ook gewerkt aan een nieuwe manier van werken die de klant 
 vriendelijkheid van onze dienstverlening nog verder moet versterken. Zo kan men nu al van thuis uit  
 (online) verschillende documenten aanvragen die digitaal ondertekend en dus volledig rechtsgeldig zijn.  
 In het nieuwe gebouw zal men ook ter plekke documenten online kunnen opvragen. Daarnaast zal 
 er veel meer op afspraak gewerkt worden, waardoor men minder moet wachten en waardoor elk  
 dossier persoonlijker behandeld kan worden.

• Het gebouw zal ook bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Dit wil zeggen: voorzien in de eigen productie van  
 warmte (d.m.v. een koude-warmte-opslagsysteem) zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.  
 Via geothermie wordt alle warmte ter plaatse uit de grond gehaald. Door de manier van bouwen wordt  
 het energieverbruik teruggebracht tot 25 % van het verbruik in de oude gebouwen.

• Het gebouw zal als één van de eerste overheidsgebouwen een ‘BREEAM Excellent Score’ halen,  
 waarbij veel aandacht is gegaan naar de ecologische voetafdruk van het gebouw: de hele prefab- 
 constructie en de welfsels van het gebouw zijn gemaakt en geleverd door bedrijven uit Lommel en  
 Houthalen-Helchteren om het aantal transportkilometers tot een minimum te beperken.

5.4.

• Ook zal in het nieuwe gemeentehuis het Huis van het Kind worden ondergebracht.

Voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis werkt het gemeentebestuur samen met bouwfirma Van 
Roey. Het ontwerp is van UAU Collectiv en ABT verzorgt de integrale adviesdiensten voor stabiliteit en 
technieken. Probam begeleidt het gemeentebestuur doorheen het volledige proces.

Enkele cijfers:

- Totale kantooroppervlakte: 3.146 m²
- Investering: 7,4 miljoen euro, inclusief meubilair

…

® tekst & beelden: Gemeente Leopoldsburg

… 
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Gemeentebestuur Leopoldsburg
…

Architect:
 UAU Collectiv; Hasselt
Stabiliteit en technieken: 
 ABT; Arnhem NL 
Projectmanagement: 
 Probam; Erembodegem
Hoofdaannemer: 
 Van Roey; Rijkevorsel
Rookkoepels: 
 Decorit; Nazareth
Regenwaterput: 
 Wijckmans bouwmaterialen; Ham 
Sanitaire installatie: 
 Vliegen; Bree 
Kantelpoort: 
 AB-Matic; Sint Truiden
Aluminium muurafdekprofiel: 
 Aluservice; Dessel
Betonboringen: 
 Cibor; Meerhout
Torenuurwerk: 
 Clock-o-matic ; Holsbeek
Liftinstallaties: 
 Coopman Orona; Waregem
Elektrische installatie: 
 Fabricom; Aartselaar
Trapleuning + handgrepen: 
 Fe2; Bilzen
HVAC-installatie: 
 Hooyberghs HVAC; Turnhout
Balustrade: 
 Ima Creaties; Tessenderlo
Rioleringswerken: 
 Jacky Knoops Kässinger; Opglabbeek 
Houten voorzetramen: 
 Peeters Algemene schrijnwerkerij; Beerse
Geïsoleerde hellingsbeton: 
 Thiers-Horizon; Schoten
Schilderwerken: 
 Van Gompel ; Leopoldsburg
Binnenschrijnwerk:
 Vernibouw Campens; Hoogstraten
Aluminium buitenschrijnwerk:
  Vorsselmans; Loenhout
Dakwerken: 
 Zolderse Dakprojecten; Lummen 
Betonwanden: 
 Prefaco; Houthalen
Gipskarton + pleisterwerken: 
 Poels Romain; Zelem

Inkomhal gemeentehuis
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Willy Withofs, 
senior projectleider
Van Roey:

“Bij Groep Van Roey willen we het ver-
schil maken in het leven van mensen. 
We willen het leven van mensen verbe-
teren door leefbare en duurzame omge-
vingen te creëren waar mensen graag 
wonen, werken, winkelen en sporten.
 
We denken vooruit en formuleren op-
lossingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen van vandaag en morgen. 
Duurzaam bouwen is één van die uitda-
gingen waarvoor wij continu op zoek zijn 
naar oplossingen.
Voor het Nieuw Administratief Centrum 
in Leopoldsburg streven we naar een 
BREAAM-score Excellent, een zeld-
zaam resultaat voor openbare gebou-
wen. Het kantoor is bovendien ook een 
BEN-gebouw (bijna energieneutraal) en 
maakt gebruik van geothermie. Dankzij 
deze fossielvrije oplossing wordt een
comfortabel binnenklimaat mogelijk 
gemaakt tegen een lage energetische 
kost. Het gebouw wordt immers in de 
zomer passief gekoeld door een koude 
en warmte opslag in de bodem (KWO).
 
Om dit innovatief project waar te maken 
is het belangrijk dat alle betrokken partij-
en samenwerken aan een slim ontwerp 
dat de gebruikers centraal stelt en maxi-
maal gebruik maakt van onder meer
duurzame materialen en energiezuinige 
technieken. Deze holistische aanpak 
sluit perfect aan bij onze bedrijfscultuur 
van kwaliteit, openheid, engagement, 
respect en samenwerking. Bij Groep 
Van Roey bouwen we met mensen.”
zelfde keuze in de omgeving van de aan-
grenzende Breugelweg.”

“Wat ik het meest geslaagd vind aan 
het project? Misschien is het een aty-
pisch antwoord, want het gaat niet met-
een over het gebouw, maar ik vind de 
samenwerking met de bouwheer een 
succes. 

…

® tekst: Van Roey

… 

scan mij en bekijk via een timelapse 
de afbraak en opbouw van het
 gemeentehuis!

Daglicht  /  RWA installaties  /  Daktoegang

Roombaardstraat 34, 9810 Nazareth  /  tel. +32 9 385 40 94  /  info@decorit.be

www.decorit.be
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FAMILIEDAGEN 
BIJ CARMANS
 
Op de warmste zaterdag van mei hield Carmans nv een 
familiedag op het bedrijfsterrein in Lummen. Personeel 
en familie werden getrakteerd op een geanimeerde na-
middag.

Het werd een perfecte organisatie, met een uitmuntende 
catering van de Zwaan Hasselt, animatie met een Tv-
Carmans reporter,  ludieke obers , kinderanimatie en de 
nodige achtergrond beats.

In één van de vergaderzalen kon je een presentatie 
zien van dit innoverend bedrijf, want dat is Carmans 
wel. We recycle today for a better world tomorrow!

In het labo kon je zien op welke wijze Carmans om-
gaat met alle inkomende (afval) bouwmaterialen 
van flottatie- tot pulsatietesten werden er in het 
klein gedemonstreerd Met een miniatuur machine 
en opstuwende waterkracht worden de verschil-
lende materialen van elkaar gescheiden en klaar 
gemaakt voor ofwel recyclage ofwel transport.
Indrukwekkender werd het na een bezoek van 
de fabriek met een treintje.  Het imposante be-
drijfterrein is immers niet zo snel te bezoeken 
te voet. Met een gids aan boord van het treintje 
werd het cradle to cradle principe en de wer-
king van het bedrijf op een leuke safari-achti-
ge-wijze uitgelegd. Opmerkelijk was het trans-
port van de betonblokken via het water en de 
eigen stroomvoorziening via eigen windmo-
len.   De Blue-Economy theorie toegepast 
op alle mogelijke manieren in het bedrijf! 
Zo kwamen we in de fabricage hal van de 
lego-blokken.  Met 3 operatoren worden er 
deze blue-blocks volautomatisch gepro-
duceerd met de recyclage grondstoffen.  
Een imposante transport-baan brengt de 
grondstoffen naar de persmachine en 
dan is het een hoog staaltje technolo-
gie wat deze blue-blocks produceert, in 
de droogruimte stapelt en naar buiten 
transporteert.  

Overigens even uitleggen wat het 
Blue-economy principe is wat  
Carmans hanteert: het is een com-
binatie van ecologische, sociale en 
economische duurzaamheid. Met 
andere woorden: duurzaamheid 
die ook goed is voor mens en  
portemonnee!
…
www.carmans.be
…

REDACTIE
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“Floralux Ham kent droomstart 
ondanks ongunstige weergoden ”

Aan de afrit van de E313 in Ham, op de locatie waar vroeger ’t Serreke stond, prijkt sinds dit voorjaar een markant 
tuincentrum. Uitbaatster Marleen Theys ging in zee met Floralux. Dat betekent niet enkel een ruimer aanbod en 
een grotere winkelruimte, maar ook een meer intense beleving voor klanten. Dat de bezoekers van bij de start 
toestromen, is een mooie beloning voor het harde werk in vaak uitdagende omstandigheden. 

05
Floralux 

Door onvoorziene weersomstandigheden opende Floralux één maand 
later dan gepland de deuren, maar het resultaat mag er zijn. 



5.
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“Van bij de start van de werken in september 2017 waren de weergoden ons slecht gezind,” herinnert archi-
tect Luc Schepens zich. “Er ging geen week voorbij of we kregen wel met hevige regen of vrieskou te ma-
ken. We hebben alles uit de kast moeten halen om de bouw tijdig klaar te krijgen. Dat de winkel uiteindelijk 
slechts één maand later opende dan oorspronkelijk voorzien, heeft alles te maken met de fijne samenwer-
king en de inzet van alle betrokken aannemers.” 

Regen, modder en vrieskou 

Peter Snoeks, technisch directeur van Group Ivo Gijbels, kan dat zeker beamen. Zijn team stond in voor het 
optrekken van de loods achter het serregedeelte, waarin het magazijn en een deel van de winkel gevestigd 
zijn. “De overvloedige regenval zorgde ervoor dat het terrein één grote modderpoel was. Regelmatig moes-
ten we mensen en machines uit de modder lostrekken. We hebben bijna halsbrekende toeren moeten uitha-
len om het gebouw recht te krijgen. Toen het begin december zeven dagen aan een stuk vroor, moesten we 
net een schuin dak leggen, wat zeker geen droomscenario was. We hebben dan ook voortdurend zorgvuldig 
over de veiligheid van onze mensen gewaakt. Het dak moest er echter zo snel mogelijk op liggen, zodat de 
vloerplaat gegoten kon worden. Op die manier kon de loods gedurende de rest van de werken gebruikt wor-
den als opslagruimte voor de producten van de oude winkel en het nodige bouwmateriaal.” 

30.000 m³ grond 

De strakke planning en weersomstandigheden dwongen alle partijen om heel goed samen te werken. Peter: 
“In de samenwerkingsovereenkomst waren een aantal strakke deadlines opgenomen. Door die na te leven, 
zorgden we er steeds voor dat de planning van de andere bedrijven niet in het gedrang kwam. Gelukkig heb-
ben we een ruime ervaring met dit soort projecten. Ons eigen personeel steekt graag een tandje bij indien 
nodig en dat geldt ook voor de onder- en nevenaannemers, met wie we vaak al jarenlang samenwerken.” 
Ook architect Luc Schepens merkte dat de samenwerking vlot verliep. “Wij zijn gevestigd in Dadizele en 
werken meestal met West-Vlaamse aannemers. De samenwerking met Limburgse bedrijven was voor 
ons een sprong in het onbekende, maar ik kan met tevredenheid terugblikken omdat de realisatie van het  
project ontzettend goed is verlopen. Het was tevens de eerste keer dat architectenbureau Schepens met 
een BIM-model werkte. Het licht hellend terrein en de Fluxys-gasleiding die het terreinprofiel volgde, nood-
zaakte ons om het lager gelegen stuk te verhogen. We gaven landmeter Beuckx de opdracht om de nodige  
metingen uit te voeren en een 3D-model uit te werken. Op basis van dit model en na integratie van het 
project was het mogelijk om te bepalen hoeveel grond we moesten verzetten om het niveauverschil te over-
bruggen. Daar bleek maar liefst 30.000 m³ grond voor nodig te zijn!” 

1.1.

Dat het dak van de serre open- en toe
 kan schuiven, komt zowel de planten 

als de klanten ten goede! 

2.

1: Het gebouw van Floralux Ham is een echte blikvanger, die je vanaf 
de autostrade ziet liggen. 
…
2: Om het niveauverschil op het terrein te overbruggen was 30.000 m³ 
grond nodig.  
…

3: Group Ivo Gijbels kreeg te maken met extreme regenval bij het 
optrekken van de loods achter het winkelgedeelte. 
…

2. 3.



Builders Facts -  59 

Beleving staat centraal in de nieuwe winkel. 

De totale winkeloppervlakte bedraagt 
maar liefst 15.500 m². 

Klanten kunnen inspiratie opdoen 
dankzij de sfeerboxen. 

Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Floralux; Ham
…

Architect: 
 Architectenbureau Schepens; Dadizele
Studiebureau: 
 BTA ingenieurs; Hasselt
Veiligheidscoördinator: 
 Macobo engineering; Tessenderlo
Aannemer Serreconstructie: 
 Deforche Construct; Izegem
Aannemer loodsconstructie: 
 Group Ivo Gijbels; Hechtel-Eksel
Aannemer ruwbouw kantoor: 
 Postelmans-Fredrix; Beringen
Grondwerken: 
 Boons; Geel
Elektriciteitscabine: 
 CKS; Dilsen Stokkem
Aannemer bevloeringswerken: 
 Arte-Floor; Scherpenheuvel
Aannemer elektriciteitswerken: 
 Geenard Electro; Lanaken
Vloer: 
 Bomarbre-Marbralys; Harelbeke
Brandbeveiliging: 
 Ardovlam; Roeselare
Sprinklerinstallatie: 
 Benvitec; Beringen
Poorten, docklevellers en 
brandwerende rolpoorten: 
 L-Door Industrial; Liedekerke
Toegangscontrole: 
 EM Group; Sint Niklaas
Liften: 
 Coopman-Orona; Wilrijk
Zonnepanelen: 
 Ministry of Solar; Beernem
Buitenschrijnwerk in aluminium: 
 Haki; Izegem
Luchtbehandeling: 
 Maes industries; Herentals
HVAC: 
 Theo Boons; Arendonk

File voor de deur 

Bij de bouw werd ook aandacht besteed aan het aspect duurzaam-
heid, met oog voor een goede isolatiewaarde, zonnepanelen op het 
dak en het gebruik van ledverlichting. Regenwater wordt zoveel mo-
gelijk gerecupereerd en overtollig water wordt gebufferd in infiltra-
tiebekkens. “We voorzien ook zonnepanelen op het dak en op de 
parking komt een laadpaal voor elektrische auto’s en laadpunten voor 
elektrofietsen,” zegt Fien Ternest, marketing manager bij Floralux. 
Uiteindelijk opende Floralux Ham met één maand vertraging de deu-
ren. De opening was meteen een schot in de roos en haalde zelfs 
het nationale nieuws omdat de grote toestroom voor files zorgde aan 
de afrit en de aanpalende wegen. “We hadden een bepaalde toe-
loop verwacht, waarvoor we veel publiciteit gevoerd hebben, maar 
de opkomst overtrof onze stoutste verwachtingen,” glundert Fien. 
“De winkel blijft veel mensen aantrekken en, wat we nog belangrijker 
vinden, de reacties zijn heel positief. We hebben sterk ingezet op be-
leving, want het is niet eenvoudig om zo’n grote winkelruimte op een 
gezellige manier in te richten.” 

Beleving voor het hele gezin  

De totale winkeloppervlakte bedraagt maar liefst 15.500 m², waarvan 
een deel in een overdekt gebouw en een deel in een cabrioserre werd 
ondergebracht. Die serre kan haar dak openen bij gunstige weersom-
standigheden. “De beleving begint al aan de inkom met een etalage 
waar we de bezoeker het gevoel van het seizoen meegeven,” licht 
Fien toe. “Vervolgens komt de bezoeker  vooraan in de winkel aan 
een aantal huisjes: lichte, houten constructies waar ze door kunnen 
lopen en waar ze volop kunnen ontdekken, kijken en voelen. Verderop 
in de winkel hebben we sfeerboxen ingericht waar klanten inspiratie 
vinden voor het gebruik van onze planten en decoraties in verschillen-
de kamers, zoals de eetkamer, woonkamer, badkamer en het terras. 
Zo willen we klanten helemaal in de juiste sfeer brengen en een idee 
geven van de vele mogelijkheden.” 

Ook aan kinderen werd gedacht. “We trekken veel gezinnen aan en 
wilden ook de kinderen prikkelen,” aldus Fien. “Voor hen richtten we 
acht belevingspunten in, waar ze op een speelse manier over de na-
tuur leren. Elk belevingspunt heeft haar eigen thema, zoals insecten 
of bijen. In de winkel vinden ze ook een flyer met acht blaadjes. Aan 
elk belevingspunt kunnen ze één gaatje perforeren, waarna ze de flyer 
aan de kassa kunnen omruilen voor een leuk cadeautje. Dit concept 
slaat goed aan bij kinderen en ouders en we willen het in de toekomst 
nog uitbreiden.” 

Eyecatcher  
Bij de inrichting werd rekening gehouden met mensen met een be-
perking, met aangepaste parkeerruimte en toiletten. “De winkel is ui-
teraard volledig toegankelijk voor rolstoelen, de tafels waarop de pro-
ducten staan uitgestald, zijn laag genoeg voor rolstoelgebruikers en er 
zijn aangepaste winkelkarren, die je aan een rolstoel kan vastklikken.” 
Naast de winkel- en stockageruimte, werden in het gebouw ook 
kantoren voorzien. Deze vormen zelfs een bijzondere blikvanger, die 
al zichtbaar is vanop de autostrade. Door de kantoren in een soort 
torengebouw onder te brengen en de gevel van reclamepanelen te 
voorzien, vormt Floralux Ham een echte eyecatcher in de omgeving. 
Fien, Peter en Luc zijn het er alvast roerend over eens: “We zijn heel 
blij met het resultaat!” 

…

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

… 
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06
Renotec

Totale verbouwing in 5 dagen:
weldra een standaard-formule?

SEen volledige verbouwing in amper 5 werkdagen? Yes, we can! Bouwonderneming Renotec uit Geel heeft zopas bewezen dat het kan. Meer 
nog, het proefproject dat voor sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning werd uitgevoerd, voldoet volledig aan de EPB-eisen van 2050. 
Ziehier het relaas van een huzarenstuk, dat weldra standaard zal worden toegepast.

“Het is duidelijk dat er op de renovatiemarkt veel in beweging is”, zegt John Van Vooren, directeur Renovatie bij Renotec. “Alle daken moeten tegen 
2020 aan de nieuwe isolatienormen voldoen, tegen 2023 dient enkel glas vervangen te zijn door dubbel glas, enzovoort.
Het is onder druk van deze bepalingen en de vraag van de woonmarkt naar meer comfort en energiezuinige oplossingen, dat er volop wordt gezocht 
naar nieuwe, betere renovatietechnieken. Er bestaan al diverse ‘proeftuinen’ waarin innovatieve concepten worden uitgetest. Als vooraanstaand be-
drijf in renovatietechnieken denken we daar uiteraard in mee.”
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E-peil 60

Het concept dat Renotec heeft bedacht, is gebaseerd op 2 doelstellingen. “Het eerste is om het project 
zo snel mogelijk uit te voeren”, aldus nog John Van Vooren. “Huurders willen bij ingrijpende verbou-
wingswerken alleen de woning verlaten als het echt nodig is. Daarom hebben we onszelf 5 dagen de tijd 
gegeven om de klus te klaren, zodat de bewoners vrijwel direct hun totaal gerenoveerde woning opnieuw 
kunnen betrekken. Die zeer strakke timing is uiteraard ook een voordeel voor de verhuurder, omdat het 
verlies aan huurinkomsten op die manier beperkt wordt.”
Het tweede doel waar het nieuwe verbouwingsconcept van Renotec aan voldoet, is de enorme ener-
giebesparing. “Er zijn uiteraard de normen die steeds strenger worden en ingrijpende oplossingen verei-
sen”, zegt de directeur Renovatie. “Denk maar aan de BENOvatiedoelstellingen van de Vlaamse regering. 
Daarenboven hebben zowel huurders als verhuurders er alle belang bij dat de energiefactuur zo laag 
mogelijk blijft. Zeker als in de toekomst de huurprijs kan gekoppeld worden aan de energiekost, zodat 
bijvoorbeeld sociale huisvestingsmaatschappijen mee kunnen genieten van de investeringen die ze in 
energiezuinige toepassingen doen.” Renotect legde voor dit proefproject de lat meteen hoog: een E-peil 
van 60, of de norm die tegen 2050 zou moeten gehaald worden.

Heel concreet ging Renotec de uitdaging aan om in eerste instantie een sociale woning van huisvestings-
maatschappij De Ideale Woning volledig volgens de nieuwe formule aan te pakken. “De voorbereidingen 
zijn eind vorig jaar gestart en begin 2018 in een stroomversnelling geraakt”, weet John Van Vooren nog. 
“Samen met onze ontwerpers en de architecten (Groep Archo uit Antwerpen) zaten de projectleider en 
de assistent mee aan tafel. Er werd gewerkt met een BIM-model, zodat alle details op voorhand goed 
uitgewerkt en gevisualiseerd konden worden. Alle kritische factoren wilden we al in de voorbereiding 
gedetailleerd in kaart brengen. Dat is zeker een meerwaarde gebleken, anders was het onmogelijk om 
per uur een planning op te stellen.”

Dakrand

Vooraleer de tijdsperiode van 5 dagen aanbrak, werd alvast een stelling geplaatst en kregen de materialen 
een plekje in de buurt. Intussen had Jonckheere al in het atelier de isolerende HSB-wanden gefabriceerd, 
die later kant-en-klaar tegen het binnenspouwblad konden gemonteerd worden. Deze wanden waren 
tevens voorzien van nieuwe ramen en steenstrips.
“In feite is alles verlopen zoals gepland”, evalueert John Van Vooren. “Het pand werd eerst gestript tot 
op de ruwbouw, waarna de wanden werden geplaatst en het dak geïsoleerd. De vloeren, binnenmuren, 
plafonds, badkamer, keuken... eigen alles werd helemaal vernieuwd. Vervolgens werd de centrale ver-
warming, sanitair en elektriciteit volgens de geldende eisen geplaatst.” Er waren slechts enkele tegen-

1:De woning werd eerst tot het karkas herleid.
…
2:  De afbraak verliep vlot, al moest er een extra team worden 
bijgezet.
…

3: Ook binnen werd alles gestript, tot de vloeren toe.
.…

3. 4.2. 3.

 Het was even zoeken hoeveel mensen 
er precies nodig waren op de werf.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 sociale huisvestingsmaatschappij DIW
  (De Ideale Woning); Antwerpen
…

Hoofdaannemer: 
 Renotec; Geel
Stalentraprenovatie: 
 Trap Care; Hamont-Achel
Buitenschrijnwerk: 
 Profel; Overpelt
Prefab houtskeletbouw:  
 Jonckheere projects; Asse
Bouwmaterialen: 
 Wijckmans bouwmaterialen; Ham
Stellingen: 
 Kontrimo; Temse
Binnenafwerking: 
 Deruco; Antwerpen
Elektriciteit: 
 Luvarel elektro; Ranst
Sanitair en verwarming: 
 Wim Bossaerts; Nijle
Kranen: 
 Kranen Michiels; Wijnegem
Betonboringen: 
 Vankempen betonboringen; Kapellen
Poorten: 
 Garagepoorten Vloemans; Lille
Schilder- en interieurwerken: 
 Franco Cruysberghs; Hechtel-Eksel
Dakrandprofielen en dakafwerking: 
 Claerhout aluminium; Harelbeke
Kunststof bouwmaterialen :
 Plastiek van Wauwe; Deurne
 Keukens: 
 Kozina Keukens; Lier
Dumawall XL muurbekleding: 
 Dumaplast; Maldegem
Metalen deuren:
 VBH; Oosterhout NL
Natuursteen: 
 Kempische steenkapperij; Laakdal
Natuursteen, marmer: 
 Bourgondisch huis; Geel
Vloeren en wanden: 
 RAK ceramics; Laarne
Voorbereidingen van vloeren: 
 Weber; Beveren
LPU-poort:
 Hörmann; Tongeren

Exact een week moesten 
de bewoners hun huis verlaten.
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vallers. “Er moest bijvoorbeeld een dak-
rand worden afgebroken waar we niet 
op gerekend hadden. Daarom hebben 
we tijdelijk 6 mensen extra naar de werf 
gestuurd anders konden we de timing 
niet halen.” 

Gelukkig

Eind goed, al goed? “Zeker, we hebben 
veel opgestoken van dit proefproject”, 
zegt de directeur van Renotec. “Door 
onszelf te verplichten om goed na te 
denken over de planning, kwaliteit, vei-
ligheid en materiaalkeuze, zijn we tot 
nieuwe inzichten gekomen. Zo weten 
we dat orde en netheid onontbeerlijk is 
als je met zoveel mensen op korte tijd 
op een kleine ruimte moet werken.” 
Renotec is fier dat het experiment is ge-
slaagd. “Het was fijn om vast te stellen 
dat het team, zowel dat van onze eigen 
mensen als van de onderaannemers, ui-
terste gemotiveerd was om het concept 
tot een goed einde te brengen. Het en-
gagement heeft wonderen gedaan. De 
bedoeling is nu om hier een standaard-
pakket van te maken, zodat we op grote 
schaal dit huzarenstukje kunnen herha-
len. Iedereen is heel enthousiast voor 
de beperkte doorlooptijd en de hoge 
kwaliteit naar comfort en energiever-
bruik. Als we nu nog de voorbereidings-
tijd kunnen inkorten en de laatste details 
kunnen verfijnen, hebben we zeker ene 
concept in handen waarmee we nog 
vele jaren vele mensen gelukkig kunnen 
maken.”

…

® tekst: Kurt Meers
 foto’s: Renotec

… 

De keuken, de badkamer,… 
alles werd totaal vernieuwd.

Een draaitrap bespaart 
veel binnenruimte.

John Van Vooren, 
directeur Renovatie bij Renotec.

scan mij of bekijk via 
www.dmotion.eu/buildersfacts
en bekijk via een timelapse 
de renovatie.

UW RAMEN EN DEUREN 
VERDIENEN HET 
VAKMANSCHAP VAN
EEN EXPERT.

Reken voor uw ramen en deuren in hout, pvc of 

aluminium op Belgisch maatwerk en expertise sinds 

1948. Zo bent u zeker van glasheldere beloften, 

perfecte afwerking en correcte opvolging. 

Ramen en deuren met glasheldere beloften.

PVC  |  ALU  |  HOUT

Meer weten over onze alu, pvc en houten ramen en deuren?
Ontdek meer op Profel.be

 

  

 

 

Wij zijn gespecialiseerd in het renoveren van metalen 
draaitrappen met houten traptreden. Onze specialiteit 
is het verlengen van de traptreden tot aan de muur. 

Trap Care | info@trapcare.nl |T: +31 495 842 150  
www.trapcare.be 

 

VOOR NA NA 

Bedrijfs-, werkplaats- en magazijn inrichting

Kantoor- en projectmeubilair 

Design meubilair

Sport en recreatie inrichting

TBB Totaal  I  L. von Bönninghausenstraat 26  I  7651 AB Tubbergen
T. 0031 (0)546 - 6235 87  I  E. info@tbbtotaal.nl  I  I. www.tbbtotaal.nl

TBBToaal.indd   1 26/06/18   11:50

Brandweer Hasselt
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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



Builders Facts -  71 70  - Builders Facts

07

 

Group GL legt eerste steen 
van tweede appartementsblok tussen de bomen
Stad Genk is een vastgoedproject in het groen rijker. Er werd immers de eerste steen van Franse Bos Blok B gelegd in aanwezigheid van  
Genks burgemeester Wim Dries. “De aftrap is gegeven, nu is het grote publiek welkom om ons unieke woonbos te bezichtigen”, vertelt Ghislain  
Lenaers van Group GL. 

Franse Bos
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Met 3 hectare bos en twee woonvolumes is er in Franse Bos ruimte voor 57 stijlvolle luxeappartementen. In een latere fase 
komen daar nog eens drie extra woonvolumes bij, maar op de persconferentie was het gebouw B dat de show stal. Hiermee 
ontwikkelt Group GL een heus woondomein tussen de bomen van de Genkse stadsrand. “Een residentieel aanbod waar nood 
aan blijkt te zijn, gezien 40% van de appartementen inmiddels verkocht is”, aldus Group GL.
Ook burgemeester Wim Dries, die de eerstesteenlegging van het tweede gebouw bijwoonde, is tevreden dat dit vastgoedproject 
zich in zijn stad vestigde: “De huidige woonnormen motiveren compact en milieuvriendelijk wonen en daarvan zijn ook wij in 
Genk voorstander. Echter kan je zuinig energieverbruik dankzij een project als Franse Bos nog prima combineren met weidse rust, 
ongerept groen en een aangenaam ruimtegevoel.”

Idyllisch privéwoonbos

Zo denkt ook projectontwikkelaar Ghislain Lenaers van Group GL erover: “Je zit hier omgeven door natuurschoon en toch woon 
je in een appartement aan de stadsrand. Deze unieke locatie leende zich perfect tot een ecologisch verantwoorde en luxueus 
afgewerkte residentie van dit kaliber.” Het privéwoonbos pronkt dan ook met heel wat uitzonderlijke troeven om kopers te over-
tuigen: “Bewoners verkrijgen toegang tot het domein via een statige houten toegangspoort, ingebed in een natuurstenen wand. 
Want een eerste indruk maak je maar één keer. De aangelegde oprijlaan geeft extra cachet aan de omgeving terwijl de stijlvolle 
appartementsblokken in zicht komen.”

Architectuur in lijn met de natuur

De appartementen kan je als koper trouwens zelf vormgeven dankzij de afwerkingsmogelijkheden naar keuze. Voor een lichtinval 
die iedereen bekoort, zijn er de grote glaspartijen en glazen borstweringen. Want ook het uitzicht mag er meer dan zijn, en dat is 
geen toeval. d&d architecten zorgde met oog voor esthetiek voor een mooie inpassing van de appartementen in hun natuurlijke 
omgeving. “De woningen zijn allemaal voorzien van een zonnig terras tussen de kruinen en prachtige uitzichten op de bomen. 
Dat was voor ons een must”, aldus het architectenbureau. “In de open staalstructuur creëerden we ruimte voor verticaal groen, 
waardoor de grens tussen woning en bos vervaagt. De groene daken maken de integratie met de natuur compleet.”

met het gemak van ondergronds parkeren. “Op die manier werden de aanwezige, waardevolle bomen - onder andere eiken, 
lindes, berken, dennen - zo veel mogelijk bewaard in hun schoonheid”, weet Wim Dries nog. Voorts is er ook nog een gemeen-
schappelijke fietsenstalling en zijn er individuele bergingen voorzien.

2.

Wooncomfort troef
Uiteraard is er niet alleen gedacht aan de esthetische kant van het verhaal, maar ook aan maximaal wooncomfort. Dat uit zich ten eerste in de ruime, 
aangename woonoppervlakte: je kan in Franse Bos een appartement kopen van 73 tot 108 m² in combinatie met het gemak van ondergronds parkeren. 
“Op die manier werden de aanwezige, waardevolle bomen - onder andere eiken, lindes, berken, dennen - zo veel mogelijk bewaard in hun schoonheid”, 
weet Wim Dries nog. Voorts is er ook nog een gemeenschappelijke fietsenstalling en zijn er individuele bergingen voorzien.

5.3. 4. 5.2. 3.3. 4.
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Technische fiche
…
Bouwheer: 
 Group GL; Houthalen
…

Architect: 
 d&d architecten; Hasselt
Stabiliteit: 
 BTA; Hasselt
EPB/veiligheidscoördinatie: 
 Enerdo; Lummen
Hoofdaannemer: 
 Bouw-Service; Kermt Hasselt
Projectontwikkelaar: 
 Group GL; Houthalen
Gevelstenen: 
 Wienerberger; Kortrijk
Vloeren: 
 Linea; Paal Beringen
Buitenschrijnwerk: 
 Diliën Metaalwerken; Houthalen
Sanitair: 
 Alsan Bastiaens; Bilzen
Elektriciteit: 
 N.E.A. group; Houthalen Helchteren
Tijdelijk personeel: 
 Vivaldis construct; Genk
Deuren: 
 Nassau door; Oudenaarde
Betonnen kelder: 
 Cuub; Maaseik
Dakwerken: 
 V.Dak; Paal Beringen
Daktuin: 
 Ibic; Aartselaar
Bitumineuze dakbedekking: 
 De Boer Waterproofing Solutions; Schoten
Grondwerken:
 Decoster Dominique; Helchteren
Personeel: 
 Actief construct; Lummen
Vloeren: 
 Floor Concept; Oostende
Vloerisolatie: 
 Isola Belgium; Tongeren
Isolatie:
 Isotom; Bilzen
Personeel:
 Randstad; Sint Agatha-Berchem
Deuren: 
 Porta Nova; Hasselt
Elektriciteit:
 V.G. Elec; Diepenbeek
Betonboringen: 
 Group DM; Hasselt
Lichtkoepels: 
 Brakel Aero; Melle
Isolatiewerken: 
 Muermans Maarten; Riemst
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Sneller, beter en efficiënter bouwen
Wienerberger introduceert met Porotherm Dryfi x 
een baanbrekende techniek voor bouwen met PLS 
lĳ mstenen. Met de Porotherm Dryfi x extra spuitbus kan 
het voortaan nog sneller, beter en effi ciënter. 

www.porotherm.be

Drie maal tĳ dswinst
Jelle Bekaert ziet nog voordelen: “In de overgang naar de winter 
kan het plots gaan vriezen en dan worden de werken stilgelegd. 
Nu kan er tot -5°C verder gewerkt worden. Met warme 
handschoenen natuurlĳ k.”

“Bĳ  de opstart moet geen lĳ m meer gemaakt worden.
Geen rolbakken die steeds opnieuw gevuld moeten worden. 
Dat betekent een behoorlĳ ke tĳ dswinst en ook werkcomfort. 

Moet er even gepauzeerd worden, even de spuitmond reinigen 
met Dryfix cleaner en je doet gewoon verder, zonder tĳ dverlies. 
Plug & Spray…”

En er is nog tĳ dswinst, zegt Jelle Bekaert: “Geen afwas meer 
op het einde van de dag en minder materiaal op te bergen. 
Afwassen doen we alleen nog thuis, na het avondeten.” 

Aannemer Jelle Bekaert
(Algemene Bouwwerken 
Jelle Bekaert)

Geïnteresseerd om een gecertifi ceerde Porotherm Dryfi x aannemer te worden? 
Voor meer info contacteer ons: T 056/24 96 27, opleidingen@wienerberger.com

Porotherm Dryfi x
Plug & Spray

128444-ADV-PLS-DRYFIX-205x130-NL.indd   1 25/06/18   10:53

bouwservice.indd   1 3/07/18   09:04

Moeilijk gaat ook
Het project Franse Bos in Genk werd door bouwheer Group GL toe-
vertrouwd aan Bouw-Service. De ervaren onderneming, opgericht 
door Lode Weygers, werkt hier volgens het principe van sleutel-op-
de-deur. Een hele klus, als je weet dat er in eerste instantie 57 appar-
tementen worden gebouwd.

“Het klopt dat we al heel wat ervaring op de teller hebben,” lacht Lode 
Weygers. Bouw-Service werd opgericht in 1988. Sindsdien hebben we 
een brede waaier van activiteiten uitgebouwd, zoals appartementsbouw, 
industriebouw, openbare werken, betonwerken, sleutel-op-de-deur 
projecten, utiliteitsbouw en verbouwingswerken. 
Ons werkgebied situeert zich vooral in Limburg, Antwerpen, Brussel 
en Vlaams-Brabant.”Het mag dan ook niet verbazen dat Group GL voor 
het project Franse Bos in Genk kwam aankloppen bij Bouw-Service. 
“Sinds augustus 2017 treden wij op als algemene aannemer voor dit  
project,” vertelt Lode Weygers. “Het gaat om een formule van sleutel-
op-de-deur, in eerste instantie goed voor 57 appartementen. De ruw-
bouw is vrij traditioneel opgetrokken, met beton, predallen, binnenmu-
ren in kalkzandsteen, gevel in paramentsteen en  gevelbekledingen in 
thermowood. De grote terrassen worden gebouwd uit een voorzetcon-
structie van gelakt staal. Daarnaast wordt het project gekenmerkt door 
grote glaspartijen, groendaken en fotovoltaïsche panelen. Bijkomend is 
dat vele appartementen worden voorzien van vloerverwarming, wat een 
grote invloed heeft op de droogtijd en dus op de planning.”

Complex
Voor de afwerking zijn alle opties open gelaten. “De inrichting van ieder 
appartement gebeurt door de individuele keuzes en wensen van de klan-
ten en de opdrachtgever,” aldus de zaakvoerder van Bouw-Service. “Dat 
maakt het voor ons als uitvoerder erg complex, op alle vlakken. Er zijn 
dan ook goede afspraken en een strikte voorbereiding nodig. Met een 
vooraf doorgesproken scenario worden klanten individueel begeleid bij 
hun materiaalkeuzes, waarna de afstemming met de administratie wordt 
geregeld.” Dat is niet de enige uitdaging in dit project, en bij uitbreiding 
ook op andere werven. “Dagdagelijks dient er met heel veel aspecten 
rekening gehouden te worden om het gebouw gerealiseerd te krijgen,” 
weet Lode Weygers. “Een hele waslijst, denk maar aan de gemeen-
telijke richtlijnen, de bouwvergunning, de lokale brandweer, epb-studie, 
stabiliteitsstudie, studies van speciale technieken, veiligheidscoördina-
tie, technische lastenboeken, verkoopslastenboeken, verzuchtingen van 
de kopers, de eisen van de projectontwikkelaars en hun architecten, en-
zovoort. Bijkomende zorg is de aansluiting krijgen op de openbare nuts-
voorzieningen zoals water, elektriciteit, gas en glasvezel. De gebouwen 
van dit project liggen immers op meer dan 100 meter van de openbare 
weg. Voortdurende interactie met de nutsmaatschappijen is nodig,  doch 
niet altijd vanzelfsprekend. Er is dan ook een elektrische hoogspannings-
kabine geïntegreerd in het project, wat de nodige zorgen en opvolging 
met zich meebrengt.”

Garage
Tot dusver zijn de werken prima verlopen. Met hier en daar een kleine 
aanpassing die enige flexibiliteit vereiste. “Inderdaad. Zo heeft de brand-
weer een CO2-afvoer voor rook en warmte opgelegd. Dit is een installatie 
met autonome nood-stroomgenerator. De keuze van de inplanting hier-
van heeft ervoor gezorgd dat er intussen een bijkomende ondergrondse 
uitbreiding van de parkeergarage van circa 280 m2 gestart werd.” Voor 
Bouw-Service was dat geen probleem. “Dat komt omdat alle werken 
worden uitgevoerd deels door ons eigen team en dit aangevuld met 
zorgvuldig geselecteerde onderaannemers die allemaal gespecialiseerd 
zijn in hun vakgebied,” legt Lode Weygers uit. “Proberen samen te wer-
ken, ieders engagement en pro-actieve kennisuitwisseling zorgen ervoor 
dat uiteindelijk het project tot een goed einde gebracht wordt.”

…

® tekst: Lode Weygers - foto’s & 3D beelden: d&d Architecten 

… 
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08
Albertkanaal

Gecombineerde pomp- en waterkrachtcentrale 
verhoogt bedrijfszekerheid van het Albertkanaal 
en levert stroom voor 1.500 gezinnen
Aan het sluizencomplex van Hasselt langs het Albertkanaal bouwt De Vlaamse Waterweg nv een gecombineerde pomp- en waterkrachtcentrale. 
Er werden enorme Archimedesschroeven geplaatst die het hart van deze centrale uitmaken. Met de bouw van dergelijke installaties op de slui-
zencomplexen kan De Vlaamse Waterweg nv een vlotte en veilige scheepvaart onder alle omstandigheden garanderen. Met een diameter van 
4,30 meter en een lengte van 22 meter zijn dit wellicht de grootste vijzels ter wereld voor een dergelijke toepassing.
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is enthousiast: “Dit is een win-win. We maken het Albertkanaal nog betrouwbaarder als watersnel-
weg: ook tijdens droge periodes zullen we geen diepgangbeperkingen moeten opleggen. Bovendien kunnen we 1.500 gezinnen van groene 
stroom voorzien. Dit is geweldige reclame voor onze waterwegen”.

Het Albertkanaal wordt uitsluitend ge-
voed met Maaswater en bij langdurige 
droogte levert de rivier onvoldoende 
water om het Albertkanaal van voldoen-
de water te voorzien. Dat maakt dat De 
Vlaamse Waterweg nv dan genoodzaakt 
is om waterbesparende maatregelen te 
nemen die een negatieve impact heb-
ben op het rendement van de scheep-
vaart. De geleidelijke klimaatwijziging 
zal bovendien maken dat periodes van 
langdurige droogte frequenter zullen 
voorkomen.

Om de bedrijfszekerheid van de binnen-
vaart op het Albertkanaal te verhogen 
besloot De Vlaamse Waterweg nv om 
gecombineerde pomp- en waterkracht-
centrales te bouwen op de zes slui-
zencomplexen (Wijnegem, Olen, Ham, 
Hasselt, Diepenbeek en Genk) van het 
Albertkanaal. De installatie in Hasselt is 
de derde concrete realisatie, na Ham in 
2011 en Olen in 2013. Het zijn spreken-
de voorbeelden van de inspanningen 
van De Vlaamse Waterweg nv om eco-
nomie en ecologie hand in hand te laten 
gaan.

In periodes van watertekort pompen 
deze installaties het water van onder 
aan de sluis terug naar de boven-
kant van de sluis, zodat dezelfde 
hoeveelheid water opnieuw kan 
worden gebruikt om schepen 
door de sluis te laten varen. 
Hierdoor moet De Vlaamse Wa-
terweg nv geen of minder maatregelen 
nemen om het waterverbruik van de ka-
nalen te beperken.

Dankzij het concept van een gecombi-
neerde pomp- en waterkrachtcentrale 
kunnen de installaties in periodes dat 
er voldoende water beschikbaar is, 
worden gebruikt om stroom te produ-
ceren uit waterkracht voor ongeveer 
1500 gezinnen. De installatie draagt op 
die manier bij tot het realiseren van de 
Vlaamse doelstellingen op vlak van de 
productie van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen.

In de volgende jaren zullen ook op de 
sluizencomplexen van Diepenbeek, 
Genk en Wijnegem dergelijke installa-
ties worden gebouwd om zo het glo-
bale waterverbruik van het Albertkanaal 
in droge periodes met ongeveer 50% 
te beperken. Andere waterbesparende 
maatregelen kunnen zo meteen uitge-
steld of zelfs overbodig worden.
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“Zodra al deze pompen operationeel 
zijn zullen we, letterlijk en figuurlijk, over 
zeer krachtige instrumenten beschikken 
om de waterhuishouding op het Albert-
kanaal optimaal te beheren en om zo, in 
het belang van binnenvaart en waterge-
bonden bedrijven, een vlotte en veilige 
scheepvaart onder alle omstandigheden 
te kunnen garanderen,” vertelt ir. Chris 
Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De 
Vlaamse Waterweg nv. “De bouw van 
deze installaties past uitstekend binnen 
het beleid dat de Vlaamse Regering voor 
ogen heeft. Een beleid dat erop gericht 
is om onze waterwegen op het vlak 
van mobiliteit, duurzaamheid, innovatie 
en inschakeling in het maatschappelijk 
weefsel nog beter te laten renderen dan 
nu al het geval is.”

Het ‘hart’ van de centrale bestaat uit 
drie enorme vijzels die elk in een vijzel-
goot geplaatst worden. Deze vijzels be-
horen met een diameter van 4,3 meter 
en een lengte van 22 meter tot de groot-
ste schroeven ter wereld. Elke combina-
tie vijzel en vijzelgoot weegt 95 ton. De 
vijzels zijn in staat om 5 m³ water per 
seconde over een hoogte van meer dan 
10 meter op te pompen.

De installatie in Hasselt wordt gebouwd 
door de Tijdelijke Handelsvereniging Eu-
reka (Engie-Hye). De schroeven worden 
gebouwd door de firma Vandezande uit 
Diksmuide.

ENGIE Fabricom is verantwoordelijk 
voor de elektromechanische en tech-
nische uitrusting van de installatie, 
waaronder het leveren en plaatsen van 
de drie Archimedesschroeven of vijzel-
pompen.

Er werd gekozen voor een ecologische 
technologie. Dankzij de grote waterka-
mers en de tragere rotatie van dit type 
schroeven wordt de schade aan het  
visbestand tot een minimum beperkt.

“Dit project sluit naadloos aan bij de  
ambitie van ENGIE Fabricom om op-
lossingen te bieden voor een wereld 
in transitie. Enerzijds op vlak van mo-
biliteit, dankzij het stimuleren van de 
binnenvaart. Maar ook op vlak van her-
nieuwbare energie, dankzij de produc-
tie van groene stroom,” belicht Filip 
Cocquereaux, Division Manager Infra bij 
ENGIE Fabricom.

… 

® tekst:Liliane Stinissen/ De Vlaamse Waterweg 
foto’s : SoundQ

… 

Technische fiche
…
• Lengte schroef : 22 m
• Lengte schroef + assen : 28 m
• Diameter : 4,30 m
• Gewicht : 95 ton
• Min Debiet : 3 m3/sec of 3000 l/sec
• Max Debiet : 5m3/sec of 5000 l/sec
• Elektrisch vermogen : 800.000 watt.
…

Doel:
De pompinstallatie-waterkrachtcentrale 
is gebouwd om in de waterregeling van 
het kanaal te voorzien, voornamelijk om 
water te kunnen terugpompen ingeval 
van droogte. De waterpeilen in het  
kanaal moeten steeds een minimum 
niveau hebben om de scheepvaart  
(diepgang) te kunnen garanderen. Deze 
WKC is opgebouwd met ‘Archimedes-
schroeven’, het  zijn  wereldwijd de groot-
ste in hun soort ! Ze hebben tevens een  
‘visvriendelijk’ karakter: de kuip waarin de 
schroeven draaien sluit zeer nauw aan bij 
de schroeven waardoor er geen negatief 
‘mes-effect’ optreedt voor de vissen. 

Deze pompinstallatie-waterkrachtcentrale 
heeft 2 werkingsmodi en kan dus in 2 
richtingen water verplaatsen: 
• Pompen: water oppompen van een laag
 naar een hoog kanaalpand door de
 schroeven aan te drijven met motoren 
• Turbineren: water laten afvloeien van
 een hoog naar een laag kanaalpand
 waardoor de schroeven aangedreven
 worden door het water en hierdoor
 groene stroom produceren 

In beide werkingsmodi bedraagt het 
minimum debiet van de installatie 3000 
liter per seconde of 3 kubieke meter per 
seconde, het maximale debiet bedraagt 
maar liefst 15000 liter per seconde of 15 
kubieke meter per seconde! Door 1 of 
meerdere schroeven in te schakelen kan 
men dus debieten tussen 3 of 15 kubieke 
meter per seconde verplaatsen.

Werkingsprincipe van de archimeds-
schroeven 
Als de schroef draait wordt er water 
meegenomen en ontstaan er als het ware 
‘bakjes’ met water die door de draaiende 
beweging naar boven (pompen) of naar 
beneden (turbineren) worden getrans-
porteerd. aan het eind van de schroef 
loopt het water vervolgens uit de schroef. 
pompen en turbineren gaan gepaard met 
een tegengestelde draairichting. 

Technische fiche
…

Bouwheer: 
 de Vlaamse Waterweg; Hasselt

…

Hoofdaannemer: 
 THV Eureka Hye/ Fabricom; 

Zwijndrecht
Beton: 

Interbeton; Brussel
Grondwerken:

 Baldewijns; Hasselt
Constructie schroeven: 
Vanderzande; Diksmuide
Elektrische installaties:

Engie/Fabricom; Aartselaar
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Pompen: 
bij het pompen worden de schroeven 
aangedreven door een motor. elk toeren-
tal komt overeen met een bepaald debiet 
aan water dat omhoog verplaatst wordt. in 
pompwerking wordt elektriciteit verbruikt. 

Turbineren: 
Bij het turbineren worden de schroeven 
aangedreven door het water dat er bo-
venaan instroomt. De hoeveelheid in-
stromend water wordt geregeld via een 
grote klep. Om de schroeven op een vast 
ingesteld toerental te houden is er rem-
ming nodig, zoniet  zouden de schroeven 
blijven versnellen en ‘op hol slaan’. De 
rem-energie wordt door de motor, die dan 
als generator fungeert, omgezet in elektri-
sche energie waardoor er groene stroom 
geproduceerd wordt. Deze groene stroom 
wordt op het openbaar elektriciteitsnet 
geïnjecteerd. 
Aan het maximaal debiet van 15 m3/sec 
kan er 1 megawatt aan groene stroom 
geproduceerd worden… Dit is maar liefst 
1 miljoen watt! dit is voldoende om gedu-
rende 1 jaar circa 1500 gezinnen van elek-
triciteit te voorzien!

scan mij of bekijk via
 www.dmotion.eu/buildersfacts
de drone opname.

PXL-tech leerling Jan Kriekemans, 
stagiar bij Hye. 

Ik ben Jan Kriekemans, student laatste jaar bouwkunde aan de PXL-tech 
in Diepenbeek. De afgelopen 4 maanden heb ik stage gelopen bij de firma 
HYE nv. Onder leiding van projectleider Pol Michels heb ik meegewerkt aan 
de bouw van de waterkrachtcentrale in Hasselt. 

HYE nv. is gespecialiseerd in waterbouw. Deze over het algemeen ruwere 
stiel is me zeker bevallen. Zo heb ik zeer veel bijgeleerd over betonwerken, 
in bijzonder dan tijdens het storten van een schuine plaat met een hellings-
hoek van 38° die fungeert als steun voor de 3 Archimedesschroeven. Ook 
ben ik in contact gekomen met verschillende nieuwe technieken specifiek 
gericht op waterbouw. Zoals het baggeren van de kanaalbodem of het plaat-
sen van damwanden.

Tijdens deze stage werd nog eens bevestigd dat er een groot verschil is 
met de theorie op de schoolbanken en de praktijk op het werkveld. Zo is het 
communiceren met en het coördineren van verschillende partijen iets dat 
niet op school kan aangeleerd worden maar enkel door het te doen.

Bij deze wil ik dan graag HYE nv. en in bijzonder Pol Michels bedanken voor 
deze leerrijke periode. 

Het werken met beton heeft me zeker en vast aangesproken. Mede hier-
door begin ik dan ook in september te werken op de afdeling betonrenova-
tie bij Group Renotec.  

www.cordeel.eu

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

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

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

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

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

Wijckmans_BuilderFacts.indd   1 14/01/13   15:35
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09
TONGEREN OOST

Eerst spadesteek uitbreiding 
Tongeren-Oost
SOPREMA, dé uitgesproken partner voor de bouwsector, bouwt als eerste op de nieuwe site een hoogtechnologische isolatiefabriek en 
centraal distributiecentrum – meteen meer dan 100 nieuwe werknemers verworven.

“Het bestaande bedrijventerrein Tongeren-Oost van 180 hectare kent een bezetting van 98 procent. Eind 2015 gaf het provinciebestuur 
groen licht voor het PRUP ‘afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Tongeren’. Hiermee werd het bedrijventerrein Ton-
geren-Oost uitgebreid met circa 50 ha,” aldus Schepen van Economie Guy Schiepers. “Vandaag voerden we samen met de private 
partner CORDEEL de eerste spadesteek uit van de uitbreidingszone van het industrieterrein. Met de uitbreiding van Tongeren- Oost 
creëren we ook de nodige aantrekkingskracht voor potentiële investeerders. Die extra economische groei levert in Tongeren opmerkelijk 
veel nieuwe jobs op. Dat kunnen we als Stad Tongeren enkel maar toejuichen.” De algemene bouwonderneming CORDEEL, met onder 
andere een vestiging in Hoeselt, is eigenaar van de gronden. “Wij zullen instaan voor de financiering en aanleg van de publieke infra-
structuur waaronder de wegenis en riolering, met inbegrip van een rechtstreekse verbindingsweg, vertrekkende vanaf het op- en afritten 
complex aan de E313 dat zeer recent nog heringericht werd,” aldus CEO Dirk Cordeel. “CORDEEL zal tevens instaan voor de verkoop 
van de gronden, waarbij nieuwe potentiële bedrijven steeds voorgelegd worden aan een paritair samengesteld overlegcomité zoals in de 
samenwerkingsovereenkomst met de stad Tongeren werd vastgesteld.”

Primeur: eerste bedrijf is bekend
Burgemeester Patrick Dewael: “Door de centrale ligging in de euregio, de nabijheid van de luchthaven van Luik en Maastricht en de recht-
streekse ontsluiting op de E313 is er veel interesse van bedrijven om zich in deze uitbreidingszone te komen vestigen. Vandaag mochten 
we meteen ook in primeur het eerste bedrijf aankondigen dat zich in de uitbreidingszone zal vestigen: SOPREMA. De gerenommeerde 
producent van hoogkwalitatieve materialen voor waterdichting en isolatie zal bestaan uit 12 hectare en zal als ‘Ambior-site’ benoemd 
worden. Een mooie ode aan onze Ambiorix.” “De komende drie tot vijf jaar investeert SOPREMA 50 tot 60 miljoen euro voor de bouw 
van een duurzame isolatiefabriek en een centraal distributiecentrum voor België,” bevestigt de CEO van SOPREMA Noord-Europa – 
Leo Hoekstra. “Onze nieuwe site, Ambior, verrijst in Tongeren naast de E313, en wordt de professionele thuisbasis voor 100 tot 150 
werknemers. Momenteel werken wij met bouwonderneming CORDEEL zeer intensief in bouwteam samen.”

Op zoek naar jong en ervaren talent
In de Tongerse fabriek zullen XPS-isolatiematerialen worden geproduceerd. XPS is een innovatief alternatief voor klassieke isolatie en 
kent in ons land een steeds groter succes. De 100% recycleerbaarheid van deze isolatiematerialen is geen detail, maar een wezenlijk 
onderdeel van de circulaire filosofie van SOPREMA. Wanneer in het derde kwartaal van 2018 de eerste palen in de grond geheid worden, 
begint meteen ook de zoektocht naar jong én ervaren talent. Zowel jonge afgestudeerden als ervaren professionals krijgen een jaar 2/3 
lang een doorgedreven opleiding in Spanje en Frankrijk. Daar leren SOPREMA-collega’s hen de knepen van het vak. Die kennis brengen 
ze mee naar Tongeren om er de hoogtechnologische XPS-isolatiefabriek vanaf het prille begin mee op te bouwen.

Dé ideale locatie, het beste talent
“Tongeren is voor SOPREMA om tal van redenen de perfecte plaats voor de nieuwe fabriek en het distributiecentrum. Dankzij de uit-
stekende logistieke ligging, creëert de Ambior-site de noodzakelijke voorwaarde om nog sneller en flexibeler te leveren aan de klanten 
binnen Noord-West Europa. Het talent en de gedrevenheid van de toekomstige medewerkers vormen daarbij een grote troef, want de 
Ambior-site heeft de ambitie om hét referentiepunt en de innovatieve kennishub te worden voor isolatie in België,” aldus Leo Hoekstra.

Mammoet ontmoet Ambiorix
De stad Tongeren en SOPREMA delen hun respect voor de geschiedenis. Tongeren heeft Ambiorix. SOPREMA heeft een symbool dat 
verder in de tijd terug reikt: de mammoet. Anno 2018 ontmoeten de mammoet en Ambiorix elkaar in de historische stad Tongeren – het 
begin van een mooie toekomst samen. Daarbij hoort een nieuwe naam en een nieuw logo voor deze site van SOPREMA. Leo Hoekstra: 
“Ambior brengt een ode aan de locatie en draagt in zich de ambi(tie) om talentvolle mensen samen te brengen als totaalaanbieder van 
waterdichtings- en isolatieoplossingen. Wie het logo bekijkt, herkent al snel een gestileerde mammoet in de speelse ‘m’.

…

® Contact: Kristien Olaerts – Commerciële Directie – kristien.olaerts@cordeel.eu - +32(0)486 64 29 53

… 
foto van l. naar r.: Guy Schiepers (Schepen Economie Tongeren), Leo Hoekstra (CEO North-Europe Soprema), Marc Geerts (Commercial 
Director Belux Soprema), Timmy Melotte (Plant Manager Soprema), Kristien Olaerts (Commercieel Directeur Cordeel), Patrick Dewael 
(Burgemeester Tongeren), Paul Ivens, (bestuurder Cordeel), Marc Cordeel (Cordeel), Peter Gijsen (Geotec)

Technische fiche
…

Bouwheer/eigenaar: 
 Cordeel; Hoeselt

…

Opdrachtgever voor de 
infrastructuurwerken en 

de bouwwerken: 
Cordeel; Hoeselt 

Studiebureau: 
Geotec; Bilzen 



Builders Facts -  87 86  - Builders Facts

10

 

Nieuwe landmark versterkt fietsroutenetwerk
‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk krijgt navolging. De Raad van Bestuur van Toerisme Limburg vzw wees de ontwerpopdracht voor het project 
‘Fietsen door de Bomen’ toe aan architectenbureau De Gregorio & Partners. Met de financiële steun van provincie Limburg, Toerisme Vlaanderen 
en de gemeente Hechtel-Eksel en in partnerschap met agentschap Natuur en Bos, realiseert Toerisme Limburg een iconische fietsbrug in het 
Pijnven (Bosland) in Hechtel-Eksel. “Fietsen door de Bomen kadert in onze strategie om een extra belevingslaag op ons fietsroutenetwerk te leg-
gen. Dat doen we met landmarks die een hefboom zijn voor de ontsluiting van landschappen en regio’s. Het succes van ‘Fietsen door het Water’ 
bewijst dat die visie werkt”,  zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed en ook voorzitter van Toerisme Limburg vzw.

Binnen het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) reserveerden Toerisme Limburg en Toerisme Vlaanderen de nodige middelen om de 
beleving op het Limburgse fietsroutenetwerk te verhogen. ‘Fietsen door de Bomen’ maakt deel uit van de visienota ‘Cycling Synergie’. Met unieke en 
spraakmakende fietsprojecten blijven we bouwen aan het fietsroutenetwerk van de toekomst. Deze ‘fietslandmarks’ versterken niet alleen de fietsbele-
ving voor jong en oud, ze leggen ook krachtige verbindingen met het aanwezige erfgoed, het landschap en de natuur.

Igor Philtjens: “Elke nieuwe fietsbeleving moet op zichzelf een hefboom zijn voor de toeristische ontsluiting en ontwikkeling van de betrokken regio. Met 
alle fietsprojecten samen zetten we héél Limburg meer dan ooit internationaal op de kaart als innovatieve fietsprovincie. 
De knooppunten waren meer dan 20 jaar geleden onze uitvinding. Ze worden nu overal gekopieerd, in binnen- en buitenland. Met deze uitzonderlijke 
fietsbelevingen voegen we een nieuwe dimensie toe aan het fietsroutenetwerk. Zo blijven we trendsetter én koploper in fietstoerisme.”

Fietsen door de bomen

Keuze voor De Gregorio & Partners

Zes architectenteams uit België en Nederland namen deel aan de openbare aanbesteding voor ‘Fietsen door 
de Bomen’. Die verliep volgens een onderhandelingsprocedure mét bekendmaking. De jury – samenge-
steld uit experts – koos unaniem voor het ontwerp en de visie van De Gregorio & Partners. Het Limburgse 
architectenbureau vormt voor dit project een team met Burolandschap en het Ingenieurs- & Studiebureau 
Peeters. De jury oordeelde dat het project van De Gregorio perfect beantwoordt aan de voorop gestelde 
gunningscriteria. Zowel op vlak van landschappelijke en ecologische integratie, esthetiek als financiële haal-
baarheid.
Igor Philtjens: “De voorgestelde fietsconstructie is een strakke dubbele cirkel met iconische allures. Het pad 
stijgt geleidelijk tot een hoogte van 10 meter en is 700 meter lang. De diameter van de brug is 100 meter. 
Een uitzonderlijk landmark in de omgeving dus. Bovendien is het voor jong én oud een sensationele én 
veilige fiets- en wandelbeleving. Het gekozen bureau heeft ook een duidelijk onderbouwd bosbeheerplan 
uitgewerkt. Op die manier zijn we zeker dat de bossen in topconditie blijven. Een ideale duurzame synergie 
tussen toerisme en natuurbeheer.” 
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Groot multiplicatoreffect

Voor de realisatie van ‘Fietsen door de Bomen’ is een budget voorzien van 2.200.000 euro. De financiering gebeurt grotendeels 
met middelen die het SALK toewees aan Toerisme Limburg en Toerisme Vlaanderen. Ook de gemeente Hechtel-Eksel levert 
een bijdrage. Igor Philtjens: “Net zoals bij ‘Fietsen door het Water’ is er ook nu weer een hechte samenwerking tussen diverse 
partijen. Zo komt ‘Fietsen door de Bomen’ tot stand in nauw onderling overleg tussen Toerisme Vlaanderen, Toerisme Limburg, 
het Agentschap Natuur en Bos én de gemeente Hechtel-Eksel.

Peter de Wilde, administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen: “Bij Toerisme Vlaanderen promoten we Vlaanderen als unieke 
fiets- en wielerregio in heel de wereld. En met succes want voor 40 procent van de recreatieve verblijfstoeristen is fietsen dé 
belangrijkste motivatie om met vakantie te komen naar onze Vlaamse regio’s. Maar al die mensen moeten natuurlijk ook waar voor 
hun geld krijgen, ze verdienen met andere woorden een fietsproduct dat kwalitatief zeer goed ontwikkeld is. Deze investering is 
daar een prachtig voorbeeld van. Ik kan haast niet wachten om deze unieke fietsbeleving zelf uit te proberen.” 

Eind 2018 zouden de eerste toeristen in Bosland al door de bomen moeten kunnen fietsen. “We rekenen op een enorm multipli-
catoreffect voor héél Limburg, eens al deze projecten in gebruik zijn genomen. ‘Fietsen door het Water’ was op nog geen 2 jaar 
tijd goed voor meer dan 370.000 fietsers en nog eens een veelvoud aan wandelaars. Dergelijke toeristische magneten versterken 
onze economie van de vrije tijd, zorgen voor extra omzet bij onze lokale ondernemers wat niet-delokaliseerbare jobs oplevert. 
Bovendien verzekeren deze fietslandmarks ook op lange termijn onze status als hét Fietsparadijs van de Euregio”, besluit Igor 
Philtjens.

Praktisch

Op 10 meter hoogte tussen de kruinen van de bomen fietsen? Dat kan weldra in Bosland. Een totaalervaring die alle zintuigen 
prikkelt. ‘Fietsen door de Bomen’ komt ter hoogte van knooppunt 272 aan het Pijnven, in Hechtel. Bosland is gelegen in Noord-
west-Limburg en valt samen met de gemeentegrenzen van Hechtel-Eksel, Overpelt en Lommel. Het gebied omvat meer dan 
4.500 hectaren bos en is daarmee het grootste aaneengesloten bosgebied van Vlaanderen.
Het project Fietsen door de Bomen is een SALK project van Toerisme Limburg vzw, met de financiële steun van Provincie Lim-
burg, Toerisme Vlaanderen en de gemeente Hechtel-Eksel. Het project komt tot stand in nauwe samenwerking met voorgaande 
partijen samen met agentschap Natuur en Bos. 

…

® tekst / foto’s:  Toerisme Limburg

…

Schepen Hechtel-Eksel Nele Lijnen, Gedeputeerde van Toerisme Igor Philtjens, 
burgemeester Hechtel-Eksel Jan Dalemans, schepenen Hechtel-Eksel  Theo Martens en Raf Truyens
…

Bed and Breakfast ‘Sasput’ 
Sasputvoogdijstraat 79A - 3500 Hasselt  

 +32 11 189 189 - www.sasput.be - info@sasput.be

Op het hoogste punt van Hasselt, midden 
tussen het groen en op een boogscheut 
van het centrum, ligt B&B Sasput.  
Met 16 slaapgelegenheden, een unieke 
vergaderzaal met een supergroot smartboard 
en een uitmuntende sasserie is Sasput de 
ideale locatie voor een teambuilding/work-
shop meerdaagse! 

Investeerders Dirk Peeters (oprichter van 
Cooltech), Tania Bex en Frank Jordens van 
Woww-innovatie slaan de handen in elkaar 
en brengen de Sasput-Academy. 
Een combinatie van brainstormen, opleidin-
gen en ontspannende activiteiten, met als 
doel de persoonlijke effectiviteit en effi ciëntie 
in organisaties en bedrijven te verhogen.

Opleidingen zoals “Out-of-the-box denken”, 
“Sales meets Creativity” en “Personal 
Effi ciency Talk” worden gecombineerd met 
buiten activiteiten.  Met als partners Kokima 
Eventkasteel, Vesparoute.com en Kingo.bike 
worden buitenactiviteiten op maat 
uitgewerkt. 
 
Als eerste kennismaking organiseert de
Sasput-Academy deze zomer de 
SUMMER-Academy!
2-daagse trainingen in augustus die je moraal 
een boost geven.
Heel veel bedrijven draaien in de zomer op 
halve kracht!  
Voor vele medewerkers komkommertijd, 
tijd genoeg dus voor een aantal skills bij te 
schaven en ondertussen toch te bezinnen, te 
onthaasten en tot gemoedsrust te komen.

Ontdek met deze qr-code wat de 
SASPUT-Academy kan betekenen voor jouw 
bedrijf of organisatie!

www.sasput-academy.be

ONTHAASTENONTHAASTEN

TEAMBUILDINGTEAMBUILDINGTEAMBUILDINGTEAMBUILDING

OPLEIDINGENOPLEIDINGEN

BRAINSTORMENBRAINSTORMEN

sasput_heidi.indd   1 2/07/18   16:31
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www.de-cock.be

DE COCK E & C n.v.
ZWEMBADEN - WHIRLPOOLS - STOOMBADEN - SAUNA’S - SWIMSPAS

HAARBEMDENSTRAAT 2, 3500 HASSELT, 
TEL. 011 25 04 92, FAX 011 25 43 91

DE ZWEMBADEN- EN WELLNESSPROJECTEN 

VAN DE COCK zijn niet alleen een lust voor het 

oog. Ze beantwoorden aan de allerhoogste 

bouwkundige en technologische eisen. Veiligheid, 

comfort en exclusiviteit staan hoog in ons 

vaandel. Onze binnen- en buitenbaden zijn al 

bijna 50 jaar een referentie in Limburg en ver 

daarbuiten. Kom vrijblijvend eens praten over 

uw droombad en laat u grondig informeren over 

de ontelbare mogelijkheden. In onze toonzaal 

vindt u tevens een collectie van ’s werelds beste 

whirlpools, swimspas, sauna’s en stoomcabines.

The Art of
Relaxation 

DeCock-ADV-RSW-Modern.indd   1 29/04/15   13:47

11

 

Rentmeesterij uit 17de eeuw 
wordt een viersterrenhotel

In juni ging in Bilzen hotel Martin’s Rentmeesterij open voor het grote publiek. Alden Biesen is nu volledig gerestaureerd.

De rentmeesterij krijgt een tweede leven. Het historisch pand maakt nu deel uit van de Martin’s Rentmeesterij, een viersterrenhotel. “Een echte meer-
waarde voor de stad en de regio.”
Twaalf jaar geleden kocht het toenmalig stadsbestuur de rentmeesterswoning, een geklasseerd gebouw vlakbij Alden Biesen. Vervolgens liet de stad het 
pand restaureren voor zo’n 6,3 miljoen euro. Een parel aan de kroon van Alden Biesen en Bilzen. Stad en LRM effenden de weg voor het hotel, waarmee 
een blinde vlek inzake hotelaanbod in de stad ingevuld wordt. Private investeerders Vestio en Groep GL staken 7 miljoen euro in het hotel, en de Martin’s 
Groep 1,7 miljoen euro. Drie suites zijn ondergebracht in de rentmeesterswoning en in een nieuw hotel met 69 kamers.

MARTIN’S RENTMEESTERIJ
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Hefboom

Ed Somers van Vestio overtuigde z’n 
vennoot en de Group GL om het hotel 
te bouwen. “Ik ben in de buurt opge-
groeid”, vertelde hij. “In Alden Biesen 
worden veel activiteiten georganiseerd. 
Hiervoor moeten bezoekers in hotels 
uit de omgeving logeren. Daarvoor biedt 
Martin’s Rentmeesterij nu een oplossing. 
Hier is potentienteel voor een hotel met 
wellness, zwembad, vergaderzalen en 
een restaurant. Wat opvalt is de warmte 
van het hotel, dat past in de natuurlijke 
omgeving en in het verhaal van Alden 
Biesen. Toen John Martin (de man achter 
de hotelgroep) de locatie bezocht was 
hij meteen verkocht.” Dat de Martin’s 
Rentmeesterij een hefboom zal zijn voor 
fietsers, wandelaars, bedrijven en bezoe-
kers aan events die doorgaan in Alden 
Biesen, blijkt al uit de eerste boekingen. 
“We hebben 40 aanvragen voor bruilofts-
feesten”, liet hoteldirecteur Michael Van-
de Velde weten. “Bedrijven hebben heel 
wat meetings en seminaries geboekt .”

Die verbinding met de natuur in de om-
geving komt tot uiting in het interieur van 
het hotel.
”We brengen ‘de buiten’ naar binnen”, 
zei Evy Ceunen van de architiectengroep 
PCP. “Zo is veel hout in het hotel ver-
werkt. Niet enkel de houten schil aan de 
buitenkant, maar ook in het hotel komt 
veel hout voor. Op meerdere plekken in 
het hotel heb je een prachtig zicht op de 
Demervallei, de hoogstamboomgaarden 
en de tuin. Het hotel is een mooi voor-
beeld van het samengaan van de authen-
tieke rentmeesterswoning en het nieu-
we hotel. 

 

SPANPLAFONDS & WANDDECORATIES
PROJECT: ALDEN BIESEN - BILZEN / ARCHITECT: PCP 

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONZE SHOWROOMS
Genkersteenweg 433 - 3500 Hasselt - 011 91 14 83 - hasselt@monavisa.be

Oostnieuwkerksesteenweg 3 - 8800 Roeselare - 051 74 77 54 - info@monavisa.be
www.monavisa.be

Technische fiche
…

Bouwheer: 
 Stad Bilzen, Vestio; Hasselt, Group GL; 

Houthalen, LRM, Martin’s 
…

Hotels; Genval
Architect: PCP Architects; Genk

Architect: 
 DELTA Vander Avort architecten; Leuven

Architect renovatie:
 RE-ST-Origin; Hasselt

Studu stabiliteit: 
Yuvico; Leuven

Stubu technieken: 
Enerdo; Lummen

stubu buitenaanleg: 
Geotec Studiebureau; Bilzen

Afwerking: 
Building Group Janssen: Meeuwen

Hoofdaannemer: 
Bouwbedrijf Janssen; Mopertingen

Spanplafonds: 
Mona visa; Hasselt

Keukens: 
Mertens-Faema; Hasselt

Zwembad: 
De Cock E&C; Hasselt

Los meubilair: 
Belisia; Bilzen

Terrasstoelen:
 Tribu; Bilzen

Buitenschrijnwerk: 
Alu Corswaremgroup; Tongeren

Behang: 
Arte; Zonhoven

Tapijten: 
Desso; Dendermonde

Tuinarchitect: 
Buro Landschap; Tongeren

Tuinarchitect:  
Daenen Pieter Ontwerpbureau

Restauratie: 
Verstraete & Vanhecke; Wilrijk

Aannemer buitenaanleg: 
Slegers (APK); Bilzen

Sanitair en HVAC: 
Spie; Geel

Elektra: 
Vangronsveld electro; Bilzen

Liften: 
Schindler; Brussel

Keukenliftjes: 
Zzed; Hasselt

…
® tekst: dmotion - foto’s: Martin’s Hotels

…
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Traditie in een nieuwe stijl…

Maastrichterstraat 426, 3740 Bilzen 
T. +32(0)89 62 97 70 
www.bouwbedrijf-janssen.be

Een viersterrenhotel kan natuurlijk niet zonder een sterrenkeuken.

Een eerste stap werd al gezet met de samenwerking met FAEMA-Mertens uit Hasselt, de referentie als het gaat om 
grootkeukens.
Er werd gekozen voor een keuken met de professionele grootkeukentoestellen van Angelo Po.  Hoogstaande technolo-
gie en kwaliteit om een sterrengerechtjes op het bord te toveren. Met een goed georganiseerde service, 7 dagen op 7 
staat FAEMA garant voor een uitstekende dienst na verkoop!

ADV_FAEMA_E71_A4.indd   1 06/03/17   09:30

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

Showroom Antwerpen
Bataviastraat 7
2000 Antwerpen
T +32 (0)13 225 08 46
www.mertens-faema.be
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Ga jij mee de strijd aan in seizoen 18-19? Kies nu je seats en geniet samen 
met je klanten of relaties van topvoetbal én een unieke business ervaring. Je 
krijgt maar liefst 20 matchen (competitie + play o s), een parkeerkaart en een 
topplaats in de Luminus Arena. Business doen we samen. Samen zijn we Genk!
 
Surf naar krcgenk.be en koop je seats nu.

BUSINESS
SEAT
vanaf

€995

GEBOREN
EN GETOGEN 

#SAMENGENK

Wij hebben met veel plezier en liefde meegewerkt aan de realisatie van dit hotel. Daarvoor danken wij de 
Martin´s Rentmeesterij voor hun vertrouwen en de �jne samenwerking. Hopelijk kunt u als gasten met evenveel 
plezier genieten van het resultaat.

De gebruiker staat bij al onze professionele inrichtingen altijd centraal: Inspired by people! Naast het functionele 
gebruik wordt er verder gekeken naar sfeer, beleving en budget. Vanuit al deze diciplines maken wij voor de klant 
een passend totaal plaatje voor de inrichting. Belisia is sinds 1921 een begrip in Limburg op het gebied van inrich-
ten. Niet alleen als doel voor de eindklant maar ook bij Belisia zelf werken wij onder ons motto: Happy People At 
Work. De passie en de liefde voor �jne omgevingen is iets dat bij ons in het DNA zit verweven en zo zien wij dan 
ook iedere vraagstelling als een uitdaging. Of het nu gaat om kantoren, bibliotheken, openbare gebouwen, 
hotels of kinderdagverblijven wij gaan graag de uitdaging aan met u. Doordat Belisia werkt met een uitgebreid 
aanbod van leveranciers en partners hebben wij altijd de perfecte vertaling voor uw project. Door de jarenlange 
ervaring van onze eigen fabriek kunnen wij ook perfect de match tussen standaard, niet-standaard en unieke 
oplossingen voor u maken en zorgen wij voor een totale ontzorging in uw project. Bent uzelf bezig met een 
nieuwbouw, verbouwing of gewoon geïnteresseerd over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust 
contact met ons op en wij komen graag bij u om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.
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BESCHERMDE VISDIEFJES BROE-
DEN OP GRINDDEPOT KINROOI

Enkele weken geleden werden er op 
een grinddepot in de ontginningsplas 
van Kinrooi acht koppels broedende 
visdiefjes gespot. Steengoed Projec-
ten, die alle grindproducenten van het 
Maasland verenigt, doet er nu alles 
aan om deze gevleugelde bezoekers 
te beschermen van verstoring: “We 
hebben de productie in het gebied 
prompt stilgelegd, zodat de vogels in 
vrede kunnen broeden”, aldus direc-
teur Frank Liebens. “Rond juli vliegen 
de kuikentjes uit en kunnen we weer 
aan de slag.”

Het depot in Kinrooi betekende voor de 
baggermolen nog ongeveer een maand 
productie. Maar die is nu dus vervroegd 
tot een halt geroepen. Frank Liebens, 
directeur Steengoed Projecten: “Via 
het Agentschap voor Natuur en Bos 
werden wij op de hoogte gebracht van 
de Europees beschermde vogels die bij 
ons broeden, namelijk de visdiefjes. We 
schoten snel in actie om te verzekeren 
dat we de vogels niet zouden storen.” 
Visdiefjes zijn immers beschermd in 
Vlaanderen.

Verhuis
Een verhuis was dus aan de orde, al 
brengt dat heel wat met zich mee: de an-
kers van de baggermolen werden gelicht 
en met behulp van sleepboten werd deze 
drijvende fabriek van 160 meter lang 
naar een andere locatie gebracht, ruim 
een kilometer verderop in de plas. “Na 
1 juli, wanneer de broedperiode van de 
visdiefjes voorbij is, zullen wij onze werk-
zaamheden daar hervatten en het depot 
opbaggeren”, vertelt Frank Liebens nog. 
“De natuur krijgt nu even prioriteit.”

Eilandje
Vorig jaar al werd er in de onmiddellijke 
omgeving van deze ‘toevallige’ broed-
plaats een eilandje aangelegd, in samen-
spraak met Limburgs Landschap vzw. Dit 
zou een goed broedalternatief moeten 
bieden in de toekomst. “Volgend broed-
seizoen weten we alvast meer, maar 
voorlopig delen we het grindontginnings-
gebied graag met deze beschermde vo-
gelsoort.” Het in het verleden ontgonnen 
en heringerichte gebied Kollegreend is in 

beheer bij Limburgs Landschap vzw.

www.limburgs-landschap.be

•••

VAN DE KREEKE PROMOVEERT 
TROUWE SOLDAAT TOT 
ADJUNCT

Laurent Habets (38) is zopas benoemd 
tot adjunct-directeur voor de wegen-
bouwactiviteiten bij zowel de Belgi-
sche als Nederlandse tak van aan- 
nemer van de Kreeke. De ingenieur 
was amper 21 toen hij bij het bedrijf 
begon, en klimt nu op tot directie- 
niveau.

Laurent deed bij van de Kreeke eerst 
ervaring op als calculator, werkvoor-
bereider, projectleider en manager. Hij 
bouwde tegelijk een stevig netwerk op 
in Belgisch en Nederlands Limburg. Nu 
stijgt hij nog een trapje op de ladder.
Bas van de Kreeke: “Laurent is oprecht 
en geeft zijn team alle ruimte om te ont-
wikkelen. Hij werkt graag met opdracht-
gevers en partners samen op basis van 
vertrouwen. Deze waarden behoren tot 
ons DNA. Laurent zal dan ook een voor-
name rol spelen in de strategische keu-
zes die we als bedrijf zullen maken. We 
zijn verheugd dat we deze belangrijke 
functie intern hebben ingevuld en wen-
sen Laurent alle succes toe.”
Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke 
vormen samen een groep bedrijven ac-
tief in de wegenbouw, bouw, leiding- en 
betontechniek en vastgoedservice. De 
groep heeft 200 medewerkers in dienst 
en zet 50 miljoen euro om, ongeveer ge-
lijk verdeeld over België en Nederland. 

www.habenu-vandekreeke.com

•••
MACOBO DOET BELANGRIJKE 
OVERNAME

Macobo Group uit Tessenderlo heeft 
ingenieursbureau Stabo uit Leuven en 
de dochteronderneming Engineers In 
Management overgenomen. Met 110 
medewerkers wordt de groep 1 van 
de grootste Belgische bouwkundige 
ingenieursbureaus in Vlaamse han-
den.

De groep rond het ondernemersduo 
Davy Macquoi en Natalie Vanderschae-
ghe neemt het aandelenpakket van  
Patrick Desutter over. Die blijft nog min-
sten 5 jaar actief als bestuurder terwijl 
de algemene leiding van Stabo en EIM 
in handen komt van Natalie Vanderschae-
ghe.

Beter bouwmarkt bedienen
Natalie Vanderschaeghe, gedelegeerd 
bestuurder Macobo Group: “Met de 
aanvulling van Stabo en EIM en hun 55 
medewerkers kunnen we nu nog bre-
der en dieper de bouwmarkt bedienen. 
Naast onze hoofdzetel in Tessenderlo en 
ons kantoor in Antwerpen (Jan Van Aelst 
Stabiliteitsingenieurs) hebben we nu met 
onze nieuwe zetel in Leuven een mooie 
driehoek gecreëerd en kunnen we alle 
Vlaamse provincies vlot bedienen.”

Stabo is een gewaardeerde partner voor 
het ontwerpen van complexe gebouw-
technieken in de ziekenhuis- en zorgsec-
tor. Het bedrijf vierde recent zijn 45-jarig 
bestaan. “We zijn heel blij dat we ons 
jonge bedrijf kunnen versterken door de 
aanvulling met een diepgaande expertise 
en ruime ervaring.”

Patrick Desutter benadrukt dat hij het 
bedrijf overlaat aan 2 ambitieuze onder-
nemers. “Voor het personeel is niet al-
leen continuïteit van hun tewerkstelling 
in Leuven gegarandeerd maar ook die in 
de bedrijfscultuur eigen aan een familie-
bedrijf.”

www.macobo.be

•••

REDACTIE

BEDRIJFS-
VASTGOED

COMMERCIEEL
VASTGOED HOSPITALITY

Group GL
Centrum-Zuid 3053 | 3530 Houthalen
013 220 300 | www.groupgl.be

JOUW PARTNER VAN 
PROJECTONTWIKKELING 
TOT HOTELUITBATING

Group GL  transformeert je commerciële ambit ies en 
residentiële dromen naar een project om trots op te zi jn. 
Daarbi j  gaan we alt i jd duurzaam én doordacht te werk, 
want meerwaarde creëren is  onze ambit ie.  Zo slapen 
onze klanten alt i jd op beide oren. Of dat nu in een eigen 
pand of op hotel  is . 

RESIDENTIEEL
VASTGOED

2018-0770 GroepGL Adv HBVL Juni.indd   1 26/06/18   17:53
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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


