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Success isn’t 

about the amount

of money you make,

it’s about the difference 

you make in people’ lives.

Michelle Obama

Elke dag hebt u betrouwbare partners nodig om uw zaak te doen draaien. Of u dan kiest 
voor de Caddy Van of de Transporter Bestelwagen, u geniet altijd van de vakkennis, de 
betrouwbaarheid en het bijzondere rijcomfort van een Volkswagen. En dat is belangrijk. 
Want de kwaliteit van uw tools beïnvloedt direct uw efficiëntie.  
Kom ze nu testen bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler.

Al jarenlang de meest 
betrouwbare keuze.

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

Vraag raad aan uw Volkswagen-Bedrijfsvoertuigen-concessiehouder:

De Caddy Van en Transporter Bestelwagen.

Delorge Hasselt
Herkenrodesingel 8
3500 Hasselt 

Delorge Lommel
Gerard Mercatorstraat 1
3920 Lommel

Delorge Sint-Truiden
Spookvliegerlaan 1111
3800 Brustem

Deboutte
Blanklaerstraat 5
3290 Diest-Schaffen

Haesen
Grote Baan 20 
3540 Herk-de-Stad

Willems
André Dumontlaan 146
3600 Genk

Jaspers
Bruglaan 70
3960 Bree

Coox
Steenweg 102
3621 Rekem

Blanklaerstraat 5
3290 Diest-Schaffen
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design zeer mooi  

“Builders Facts is een magazine met een zeer mooie 
lay-out en goede kwaliteit. Het nodigt uit om te lezen. 

Bovendien is het design zeer mooi opgesteld, wat maakt 
dat het magazine niet zomaar op de stapel komt te liggen 

maar mooi uitgestald kan worden.
Het fijne bij Builders Facts voor ons als producent is dat je 

telkens een technische fiche kan terugvinden. Op deze manier 
kunnen wij van elk gebouw dat in the picture wordt gezet, 
zien wie welke zaken heeft uitgevoerd. Dit geeft een mooie 

referentie en een bron van informatie.”
_________________

Joyce Verhoeven
Preton

“

KWALITEIT

Ik vind Builders Facts een zeer kwalitatief magazine met een 
mooie lay-out, mooie grote foto’s en interessante interviews.
Na het lezen ervan heb ik telkens een goed overzicht van alle 

gerealiseerde projecten uit de regio.
Als adverteerder heb ik steeds een fijne samenwerking met jullie.

Proficiat alvast met de 25ste editie en doe zo voort!
_________________

John Penxten
Penxten c.v. en sanitair

“

professioneel  

“De aanpak van het Builders Facts-team is steeds persoonlijk, 
erg professioneel en correct.” 

“Het magazine is kwalitatief erg hoogstaand en uniek 
door zijn ongebondenheid en ruim doelpubliek.”

“De fotoreportages zijn verzorgd en erg mooi, de artikelen vlot 
leesbaar, zodat ook niet-professionals, zoals ikzelf, 

erdoor geboeid worden”.
_________________

Suzy Joris
Joris & Vanhoutvin advocaten

“

passie 

Het is fijn om te werken met mensen die iets met passie doen. 
Diana en Heidi hebben deze passie en men kan niet anders dan 

enthousiast hiervan te zijn.
Het magazine is gericht op inhoud en niet advertenties met soms 

wat inhoud. De basis, de techniek, de totaalwerking nemen zij 
onder hun loep en dat spreekt aan, kwaliteit.

De inhoudelijke dossiers spreken mij het meeste aan, omwille 
van de totaal verslaggeving over projecten.

_________________

Merlijn van Kan
Belisia

“

prachtige foto’s

“De vormgeving van Builders Facts is een plezier voor het oog. 
Doordat er veel aandacht is besteed aan sterke fotografie, wordt 

je aandacht vanzelf getrokken naar de artikels. Ik ben dan ook een 
fervente lezer van dit blad.”

_________________

Danny Werckx
EL-systems

“

nauwkeurig en correct 

Het team houdt rekening met de mening van de klant, zorgt 
er voor dat de presentatie en de bijhorende foto’s van een 

welbepaald project steeds van hoge kwaliteit zijn.
Afspraken die gemaakt worden omtrent de prijs van een 

advertentie worden steeds nauwkeurig uitgevoerd.
Artikels-rubrieken waar van af de start van het project reeds iets 
beschreven wordt-ruwbouwfase-met deze rubriek hebben wij 

natuurlijk de meeste affiniteit Cometal zijnde.
_________________

Andy Lurquin
Cometal

“

fijne samenwerking

Fijne samenwerking
Het is altijd prettig en correct samenwerken met 

de dames van dmotion.
Hun enthousiasme straalt af op alles wat ze doen.

Builders Facts magazine is voor mij een inspirerend blad waar
ik elke keer weer naar uit kijk met uitstekende fotografie en een 

leuke lay-out.
 _________________

Yves Theunissen
Kookhuis

“

innovatie  

In het verleden hebben wij vaak artikels geplaatst in Builders 
Facts, dit ging steeds op een vlotte manier. Ook de boodschap die 

we wilden overbrengen naar buiten toe was er steeds recht op 
met goede foto’s en juiste teksten, niks teveel of te weinig.

Voor de lancering van onze BLEUBLOCKS  deden we oa ook 
beroep  op Builders facts.

Een mooi magazine, goede lay-out, goed en vlot leesbaar 
met de klemtoon  op innovatie in de bouw

 _________________

Stefan Carmans
Carmans

“

Doe zo voort

“Sterke copywriting, prachtige covers! Diana en Heidi hebben 
een passie voor hun vak en dat merk je aan alles. Doe zo voort!”

_________________

Jo Berben
A2O

“

toffe madammen  

Een heel vlotte en fijne samenwerking.  Zeer professionele 
behandeling van onze advertentie.  Diane en Heidi zijn heel toffe 
madammen.  Altijd positief en correct. Zeer mooie opmaak van 

de tekst en de foto’s.  Dank aan dmotion-team. 
_________________

Tania Swennen
Bouw-Service

“

Een must

“Builders Facts is op de hoogte van het nieuws(te) in ons vak 
en daardoor is het een must voor iedere bouwprofessional. Het 

magazine biedt een prima evenwicht tussen redactionele en 
commerciële artikels.”

_________________

Tom Decoster
Decoster nv

“

mooie uitstraling

Graag wil ik Diana en Heidi en de medewerkers van Builders 
Facts feliciteren met dit bijzonder moment. Mijn samenwerking  
met het Builders Facts-team, die nu toch al 10 jaar is, is altijd erg 

aangenaam en plezant maar zeker ook erg professioneel.
Naast de mooie uitstraling van het magazine geeft het een goed 

overzicht van meest recente realisaties en de laatste nieuwe 
trends in de bouwwereld. Dit vaak via een panel gesprek waar-

door je de visie van de specialist ter zake meekrijgt.
_________________

Marc Vanhees
Democo

“
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COLOFON

Laat de kurken knallen, want momenteel leest u de feestedite van 

Builders Facts! Inderdaad, voor u ligt al het 25ste nummer van ons 

magazine. En of we fier zijn op dit jubileum! We mogen gerust  

stellen dat doorheen de voorbije edities telkens de meest  

prestigieuze projecten van de Limburgse bouwsector de revue 

zijn gepasseerd. Soms heel gekende, grootschalige referentie- 

projecten, afgewisseld met kleine, maar toch erg vernieuwende, en 

dus interessante realisaties. 

We denken dat we in de voorbije edities telkens goed geslaagd 

zijn in onze doelstelling: het op een voetstuk plaatsen van aan- 

nemers en architecten die meegewerkt hebben aan al deze  

bijzondere projecten. Knappe ingevingen die tot de verbeelding 

spreken. Pientere bouwvakkers die hun vakmanschap met veel 

fierheid tentoonspreiden. Bedrijven die met gepaste trots hun 

exemplaar van Builders Facts tonen aan vrienden, kennissen en 

zakenpartners… Dat is waarom we het doen, en waarom hopelijk 

nog vele edities zullen volgen. 

Wij danken u van harte voor uw ondersteuning tijdens de realisatie 

van deze 25 nummers en hopen dat u met evenveel enthousiasme 

ook de volgende edites zal blijven lezen!

Diana & Heidi
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jongeren in de bouw 
Bouwen aan de toekomst 

Het Zweedse ingenieurs-, studie- en adviesbureau Sweco heeft vestigingen in 13 landen, maar is actief in projecten in maar liefst 70 landen. Ook 
in België werken er meer dan 1.000 mensen verspreid over diverse filialen, waarvan er eentje gevestigd is in het rijzige Delorge-gebouw aan de 
Herkenrodesingel in Hasselt. Hier ontmoeten we Noortje Vleminckx (24) en Kris Gielen (25), die nog maar onlangs als adviseur-ontwerpers in 
dienst zijn gekomen. Team Leader Marc Van Moorsel is daarbij niet alleen een mentor die een evenwicht probeert te creëren tussen zelfstandig 
werken en een goede begeleiding, hij zag het hr-landschap in zijn 26-jarige loopbaan bij het bedrijf ook ontzettend veranderen. 

Noortje en Kris, jullie kozen alle twee voor een technische opleiding. Waarom precies?
Noortje Vleminckx: “Ik sloeg op de middelbare school al een technische richting in, dus voor mij was het vrij logisch dat ik die weg zou verder- 

“Je eigen mensen zijn 
het belangrijkste dat je 
hebt. Een stageperiode

of studentenjob is ideaal 
om wat aan mekaar te 

snuffelen.”

zetten na het middelbaar. Dat interesseerde me ook het meest. Ik heb voor landmeter gestudeerd in Gent.”
Kris Gielen: “Hoewel mijn voorkeur tijdens het middelbaar uitging naar een wetenschappelijk parcours, was mijn latere, bouw-gerelateerde stu-
dierichting eerder toevallig.”

BF: Toevallig?
Kris: “Een aantal vrienden van me kozen ervoor, en gezien de grote werkzekerheid, leek het me zeker niet de slechtste keuze (lacht). Die werkze-
kerheid speelde toch wel mee in mijn studiekeuze.”
Noortje: “Ook ik heb voor een stuk in functie van de werkzekerheid gekozen.”
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1.

BF: Hoe zijn jullie daarna bij Sweco terechtgekomen?
Kris: “Eén van mijn studiegenoten liep stage bij Sweco. Tijdens mijn 
laatste jaar moest ik enkel nog stage lopen en mijn thesis afwerken, 
ik had dus nog wel wat tijd over om een centje te verdienen. Via een 
studiegenoot, die stage liep bij Sweco, kon ik een studentenjob bij 
Sweco doen in het halve jaar dat ik niet voltijds naar school moest. 
Dat beviel mij én Sweco, want daarna kreeg ik een contract aangebo-
den. Dat ik hier heb kunnen starten is zeker ook Marcs verdienste.”
Marc Van Moorsel: “Ik was de stagementor van zijn klasgenoot. Swe-
co is voortdurend op zoek naar jonge profielen. Daar zetten we sterk 
op in, onder andere door veel stageplaatsen, maar ook studentenjobs 
te bieden. Binnenkort beginnen er bijvoorbeeld weer acht stagiairs. 
Je eigen mensen zijn het belangrijkste dat je hebt. Een stageperiode 
of studentenjob is ideaal om wat aan mekaar te snuffelen. 
Wij krijgen een goed beeld van de talenten en sterktes van de student, 
hij of zij krijgt een goed zicht op ons bedrijf en wat het betekent om voor  
Sweco te werken. Klikt het, dan proberen we dat om te zetten in een 
contract. Wie zich kandidaat stelt voor een stage, krijgt bijvoorbeeld 
altijd eerst een uitgebreide rondleiding en inzicht in al onze activi- 
teiten. Zo ben je meteen op de hoogte van de mogelijkheden binnen 

het bedrijf. We horen vaak dat het beeld dat de kandidaten hebben 
van een studiebureau helemaal niet overeenkomt met wat ze hier 
zien tijdens zo’n rondleiding. Ons werk bestaat ook uit meer dan  
computerwerk, geloof me (lacht).”
Noortje: “Ik ben via een andere landmeter bij Sweco terechtge- 
komen. Hij liet me weten dat ze nog mensen zochten, even later kreeg 
ik een telefoontje van Sweco.”

BF: Je hebt dus zelf geen sollicitatiebrief hoeven te sturen?
Noortje: “Dat klopt. Een luxe, hè? Ik mocht meteen beginnen.”
Marc: “Dat zou vroeger niet waar zijn geweest (lacht). Was je tien jaar 
geleden komen solliciteren, dan had je het gevoel dat je voor een 
tribunaal moest verschijnen om je te bewijzen. De war for talents is 
ook ons niet vreemd. Op dit moment hebben we 125 openstaande 
vacatures … Alle bouwbedrijven vissen in dezelfde vijver. 
En veel visjes zijn er niet. Er is een enorm tekort aan wetenschappelijk 
opgeleide mensen. Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver dat ze de 
student al een contract laten tekenen nog voor hij/zij is afgestudeerd 
en de bedrijfswagen alvast meegeven. Zo gek maken wij het niet, en 
voor alle duidelijkheid, we nemen niet zomaar iedereen in dienst. 

We geloven stuk voor stuk in het potentieel van wie hier start.”

BF: Waarom kozen jullie als pas afgestudeerden voor Sweco en niet 
voor een ander studiebureau?
Noortje: “Ik zie vele voordelen. Sweco is een groot studiebureau, 
met dito projecten. Zelfs als starter krijg je hier de nodige verant-
woordelijkheid om daaraan mee te werken. Van routine is hier ook 
geen sprake. Iedere opdracht is weer anders. Dat is enorm leerrijk. 
Zo ben ik onlangs de grens van Wijnegem Shopping Center gaan 
bepalen, zoiets doe je niet iedere dag.”
Kris: “Die variatie aan projecten is inderdaad boeiend. De structuur 
bij een groot bureau als dit zorgt er ook voor dat je goed wordt be-
geleid en opgevolgd. En ondanks de grootte heerst er een gemoe-
delijke sfeer. De communicatielijnen zijn kort. Verder vind ik het een 
grote meerwaarde dat je hier enerzijds wordt aangemoedigd om je 
verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig te werken, en ander-
zijds word je niet voor de leeuwen geworpen. Je bent altijd goed 
omringd.”
Marc: “De tijd dat je ‘meneer’ tegen de baas moest zeggen is ook al 
een poosje voorbij. De structuur binnen Sweco is heel horizontaal. 
We streven een filosofie na: laat mensen daar werken, waar ze zich 
goed voelen. Dan volgt het rendement sowieso.”
Kris: “We behoren tot een Zweedse groep. Zij voeren een progres-
sief hr-beleid, dat voel je wel. Dankzij bijvoorbeeld de glijdende uren, 
kan ik perfect vanuit Maaseik met de fiets naar het werk komen. 
Dan kies ik of ik net vroeger of later begin te werken. Ook worden er  
regelmatig, over de verschillende vestigingen heen, activiteiten zoals 
een sportdag of werfbezoek of meerdaagse trips georganiseerd voor  
onder andere de jongere werknemers. Fijn en leerrijk! Starters  
mogen daarnaast ook altijd een keer gaan dineren met de directie.”
Marc: “Dat Zweedse zie je ook terug in het grote belang van duur-
zaamheid. Zo willen we ons wagenpark volledig elektrisch maken, 
zijn er bedrijfsfietsen, enz.”

BF: Hoe zien jullie de toekomst binnen Sweco?
Noortje: “Ik denk niet dat ik het in me heb om projectleider te  
worden, maar heb op dit moment nog wel vrij veel ondersteuning 
nodig – grensbepaling is een ontzettend secure job. Ik kijk er al naar 
uit om dit volledig zelfstandig te kunnen uitvoeren binnen twee tot 
drie jaar.”
Kris: “De structuur binnen Sweco maakt ook wel duidelijk wat je  
volgende stappen kunnen zijn. Of je moet al een heel andere kant 
uitgaan. Ik zie mezelf wel projectleider worden.”
Marc: “We motiveren onze mensen om door te groeien, maar willen 
dat liever niet te snel zien gebeuren. Iedereen heeft dingen te leren; 
ook als je hier al 20 jaar werkt leer je nog iedere dag. 

…

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

 …

“Iedere opdracht is anders. 
Dat is enorm leerrijk.

Zo ben ik onlangs de grens 
van Wijnegem Shopping 

Center gaan bepalen, 
dat doe je niet iedere dag.”
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Thys bouwprojecten fungeert 
als algemene aannemer en wil 

maximaal de expertise van 
de verschillende bedrijven 

gebruiken waarin groep Thys 
participeert:

Dit bedrijf levert en plaatst CLT (cross 
laminated timber) en andere “massie-
ve” houtconstructies. Het gebruik van 
CLT kent alleen maar voordelen: van 
duurzaam, circulair en CO2 negatief 
bouwen, een kortere bouwtijd, energie-
besparing, géén koude bruggen … 
tot het luchtdicht bouwen.
Het materiaal kan in alle typen van 
gebouwen toegepast worden: scholen, 
woningen, kantoren, industriële gebou-
wen, appartementen,…
Het uitgekiende productie- en bouwpro-
ces heeft ervoor gezorgd dat de monta-
ge zeer precies, snel en eenvoudig is.

www.clt-s.be

Een realisatie bij Arte interieur is een 
combinatie van creativiteit, vakman-
schap en hoogwaardige materialen. 
Een stijlvolle keuken, badkamer, maat-
kasten, inrichting van kantoor, winkel, 
een totaalproject ... alles is mogelijk! 
Het gebruiksgemak, de duurzaamheid 
en esthetiek van de leef- en werkruimte 
worden hierbij nooit uit het oog verloren.
Arte interieur fungeert ook als een one 
stop shop waarbij de klant een uitge-
breide keuze heeft van tegels, deuren, 
sanitair,… tot keukens. Alle materialen 
kunnen op afspraak in de toonzaal be-
zichtigd worden.

www.arteinterieur.be

BIM Build is gespecialiseerd in de 
opmaak en de coördinatie van het uit-
voeringsdossier tussen de verschillen-
de bouwpartners. Samenwerking en 
open communicatie zijn hierin van groot 
belang. Alle gegevens worden verwerkt 
in een centraal 3D/BIM-model om zo uit-
eindelijk tot een perfect project te komen 
dat reeds éénmaal virtueel gebouwd is.
Op deze wijze worden fouten op de werf 
tot een minimum herleid, zullen bouw-
kosten dalen en wordt de uitvoeringster-
mijn ingekort

Om de hedendaagse uitdagingen en 
steeds stijgende normeringen in de 
bouwwereld het hoofd te bieden, wenst 
Thys bouwprojecten bij voorkeur met 
vernoemde partners samen te werken. 
Thys Bouwprojecten werkt als general 
contractor in het bouwteam en voert 
de coördinatie uit van alle diverse on-
derdelen van het bouwproject tijdens 
bouwfase. Deze synergie levert altijd de 
mooiste resultaten op waarbij de bouw-
heer ten alle tijden centraal blijft staan.

www.thysbp.be

Alg_bouw_Thys_adv..indd   1 27/09/18   19:00

Met BouwOffi ce vNext heeft KPD een volledig vernieuwd pak-
ket klaar. Dankzij onze jarenlange ervaring in de bouwsector en 
voortdurend overleg met onze klanten is BouwOffi ce vNext hét 
programma dat u nodig hebt voor een optimaal beheer van uw 
projecten.

Slimmer, sneller, gebruiksvriendelijker
Voor BouwOffi ce vNext, startten we opnieuw van 0. Met een nieu-
we achterliggende technologie die ons toelaat vandaag én morgen 
op verschillende schermen software aan te bieden waarop u kan 
vertrouwen.

Klaar voor BIM
KPD koos resoluut voor een integratie met BIM. Hierdoor staat 
BouwOffi ce vNext in de toekomst nog meer garant voor tijdswinst. 
Zodra u het BIM-project importeert zijn heel wat posten automa-
tisch gekoppeld. Zowel bij prijsvorming als tijdens de uitvoering 
ziet u onmiddellijk de gewijzigde hoeveelheden en prijzen bij elke 
wijziging aan het model.

Binnen een groter geheel
Aangevuld met de andere BouwOffi ce oplossingen voor 
projectopvolging, fi nancieel beheer, logistiek beheer en tijdsregis-
traties vormt vNext één geheel voor de volledige administratie van 
uw projecten. Van het importeren van de meetstaat tot en met de 
oplevering van het project.

Snel up and running
Werkt u vandaag met BouwOffi ce Pro-
ject dan kan u al na een halve dag 
opleiding aan de slag met BouwOffi ce 
vNext. Voor nieuwe klanten voorzien we 
een intensieve training van een dag.

BOUWOFFICE VNEXT THE NEXT LEVEL
FUNCTIONALITEIT IN EEN NIEUWE VERPAKKING

kpd_adv.BF25.indd   1 19/09/18   12:32

WORD EEN ‘BIMMER’ EN BEKIJK DE WERELD IN 
3D MET CONFEDERATIE BOUW

Bekijk de bouwwereld in 3D met BIM of Building Information Modeling. U stapt in een virtuele wereld en krijgt via een virtueel model 
zicht op alles wat met een bouwproject te maken heeft. Alle info over het project zit vervat in dit model: technische plannen, design, 
info over gas- en waterleidingen … Stap mee in het digitaliseringsproces als BIM-professional. Hoe? De Confederatie Bouw Limburg zet 
u graag op weg met deze opleiding van de toekomst. Schrijf u nu in. Bekijk deze film en stap mee in de bouwwereld in 3D.

Meer info: www.confederatiebouwlimburg.be
…

REDACTIE
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01

LABIOMISTA

Architect schept ruimte voor de kunstenaar

Adelaars in een kooi die wel tot de hemel lijkt te reiken, een gigantische glazen serre van waaruit de geluiden van toekans, toerako’s en neus-
hoornvogels je tegemoet gefladderd komen. Een dierentuin? Neen, hoor. Dit is de nieuwe biotoop van kunstenaar Koen Vanmechelen, al werd 
die wel opgetrokken op het domein van een voormalige dierentuin. Waar kon hij, met zijn werk dat zo focust op de relatie tussen mens en dier, 
immers beter neerstrijken dan op het verlaten terrein van de zoo van Zwartberg? De droom van de kunstenaar was groots. Gelukkig vond hij in 
de Zwitserse toparchitect Mario Botta, Dirk Thys van Thys Bouwprojecten en Rob Gijsenberg van architectenbureau BURO B verwante zielen die 
zijn droom begrepen én mee wilden realiseren. Vanaf mei 2019 kunt u zelf op ontdekkingstocht in Zwartberg, tot dan moet u ons maar op ons 
woord geloven: dromen zijn niet altijd bedrog.  

Er is even sprake geweest van een atelier in Antwerpen en zelfs New York 
passeerde de revue. Toch koos de kunstenaar uiteindelijk voor Genk.
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We ontmoeten Koen Vanmechelen, Dirk Thys en Rob Gijsenberg in het 
statige, zwarte gebouw waarin de kunstenaar onlangs zijn intrek nam 
en dat zijn nieuwe studio- en werkruimte is. Terwijl er even verderop 
fruit wordt versneden, schuiven we aan aan een immense tafel in ruw 
marmer. Dat fruit is overigens niet voor de bezoekers, wél voor de vo-
gels – van zebravinken tot toekans – in de grote glazen serre waarop je 
uitkijkt van aan deze tafel, één van de eyecatchers in het gebouw. L’art 
pour l’art? Neen, beslist niet. Ieder hoekje, iedere naad in het beton, 
past in de filosofie van de kunstenaar. En de ontwerpende architect? 
Die stelde zich nederig op. Dit moest geen Botta-gebouw worden, maar 
een plek waar kunst kan staan en ontstaan …

Jarenlang resideerde u met uw atelier in Hasselt. 
Wat heeft u naar Genk doen uitwijken?

Koen Vanmechelen: “We hadden net behoorlijk geïnvesteerd in ons 
atelier aan de Hasseltse Kanaalkom, in de gebouwen van de voormali-
ge Gelatinefabriek, toen bleek dat we op termijn ruimte zouden moe-
ten maken voor een grootschalig bouwproject. Zodra ik dat wist, was  
Hasselt voor mij al een afgesloten hoofdstuk. Alleen … waar moesten 

we dan naartoe? Mijn werk is de voorbije jaren zo geëvolueerd dat ik 
nood heb aan een grote atelierruimte. In Hasselt beschikten we over 
zo’n 2.500 vierkante meter ruimte. Bovendien waren we er gevestigd 
op een fantastische plek. Onze nieuwe uitvalsbasis moest dus zeker 
nóg beter worden om die verhuizing de moeite waard te maken.”

Wilde u in Limburg gevestigd blijven?

Koen Vanmechelen: “Niet per se. Er is even sprake geweest van een 
atelier in Antwerpen en zelfs New York passeerde de revue. Toch was 
het een ontmoeting dichter bij huis, met de burgemeester van Genk, 
die me het meest overtuigde. Waarom? Hoe klein misschien ook in 
vergelijking met een wereldstad als New York, ik ervaar Genk als een 
kosmopolitische stad. Hier ervaar je, op microniveau, dezelfde proble-
men als op macroniveau. Wil je een visie uitzetten die iets in beweging 
zet? Dan moet je die op microniveau uittekenen om een inspiratie te 
zijn voor het macroniveau. Dat is, kort samengevat, waarom ik gekozen 
heb voor Genk en niet voor New York (lacht). Al waren de opties niet 
meteen duidelijk toen Wim Dries me in zijn kabinet ontving. Tot hij aan 
het eind van ons gesprek terloops vermeldde dat er wel nog een site 

was, waar ze niet meteen raad mee wisten. Dat bleek het terrein van 
de zoo van Zwartberg te zijn, dat al 20 jaar braak lag. Mijn belangstelling 
was meteen gewekt: als kleine jongen was ik er nog vaak geweest. Ik 
had het terrein al jarenlang niet meer bezocht, maar voor mij was het 
meteen duidelijk dat onze toekomst hier zou kunnen verdergaan. Nu, 
Wim dacht wel dat het zou volstaan om me onder te brengen in de 
voormalige directeurswoning op het terrein, maar na een nachtje slapen 
zag ik het toch helemaal anders (lacht).”

Het plan dat u in uw hoofd had, zag er, afgaande 
op waar we nu zitten, duidelijk anders uit …

“Ja, dat klopt, maar Wim Dries was wel meteen mee met mijn verhaal: 
‘Als dat je droom is, dan gaan we voor die droom’, zei hij. Aan zulke 
momenten denk ik nog vaak terug nu het project al zo ver gevorderd is.”

“Goede projecten zijn altijd gestoeld op de magie van de puzzelstukken 
die samenvallen. Dat was niet meteen het geval … Het project kreeg 
niet echt vorm, of toch niet de vorm die ik wilde. Een ontmoeting met 
architect Mario Botta, bij de opening van het Botta-gebouw hier in Genk 

- ook een samenwerking met BURO B - bracht alles in een stroomver-
snelling. Het klikte meteen op die receptie, hij bleek mijn werk goed te 
kennen, had zelf werk van me. Als het met iemand zou kunnen lukken, 
dan wel met hem, dat voelde ik meteen. Ik besloot voorzichtig te polsen 
of hij geen kijkje wilde komen nemen. Opnieuw een magisch moment 
… Wist je dat niemand met wie we de directeurswoning daarvoor had-
den bezocht, de deur wist te openen? Toen we het gebouw met Mario 
gingen bezoeken, stak hij de sleutel echter zonder aarzelen in het slot, 
maar niet voor hij zei: ‘Als ik de deur kan openen, dan is het project voor 
mij.’ Als bij wonder ging de deur meteen open. En zo geschiedde. Geef 
toe, het klinkt bijna als een sprookje … Zo voelde het ook aan.”

“Sprookje of niet, ik sta natuurlijk ook met mijn beide voeten in de wer-
kelijkheid. Het financiële plaatje rondkrijgen was beslist geen sinecure, 
het leek haast onmogelijk. Dat het project er gekomen is, is te danken 
aan al die mensen die erin geloofden en er hun schouders onder heb-
ben gezet. Maar, hoe ‘zot’ we ook waren, we waren ook zeker van wat 
we gingen doen. Grote projecten zijn wel vaker zo ontstaan (lacht).”
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Met welke aanwijzingen ging Mario Botta aan de 
slag?
Koen Vanmechelen: “Zijn ontwerp is vertrokken van een link tussen 
kunst en architectuur, waardoor er iets nieuws is ontstaan. Hij voelde 
aan dat dit een fabriek moest worden, waar allerlei projecten tot leven 
komen, geproduceerd worden. De grote, doorlopende ruimte heeft dan 
ook iets industrieels. Voor hem was het trouwens een primeur. Niet al-
leen was het het eerste zwarte gebouw dat hij ontwierp – een logische 
keuze, gezien de link met het steenkoolverleden van de streek –  het 
was ook zijn eerste gebouw voor mens én dier.”

“Rob Gijsenberg van Buro B en Dirk Thys van Thys Bouwprojecten 
maakten de puzzel voor mij compleet. Rob kende ik al langer, Dirk 
kwam ik tegen op een van mijn expo’s. Bleek dat hij een liefhebber was 
van mijn werk én dat hij in zijn bedrijf een vergaderzaal had vernoemd 
naar Mario Botta. Meer hadden we niet nodig om dit avontuur samen 
aan te gaan … En het resultaat mag er zijn, vind je niet?”

Dat resultaat werd LABIOMISTA, een plek die zich bevindt op de 
overgang tussen de bewoonde wereld waar mensen wonen en wer-
ken enerzijds, en het Nationaal Park anderzijds, op het spanningsveld 
tussen cultuur en natuur. Het imposante, statige gebouw staat even 
verderop dan de directeursvilla, die ook nog volop gerenoveerd wordt. 
Ondanks de grootte van het gebouw, domineert het de omgeving niet. 
De komende maanden krijgt het omliggende park meer en meer vorm. 
Zo komt er onder andere een soort amfitheater, LABOVO, naar een ont-
werp van Van Belle en Medina. Dit wordt een dierenverzorgingsruimte, 
ontmoetingsplek en polyvalente ruimte. Allemaal passend in de filosofie 
van Koen Vanmechelen.

LABIOMISTA

Meneer Botta, hoe bent u tot dit ontwerp 
gekomen?

Mario Botta: “LABIOMISTA moest een plek worden waar kunst, biolo-
gie en ecologie mekaar ontmoeten én mekaar wederzijds beïnvloeden: 
een plek waar de grenzen tussen de verschillende disciplines worden 
opgezocht en aanleiding geven tot nieuwe vragen en kunstvormen. Het 
volledige project is een lineaire opeenvolging van bouweenheden ge-
worden, die zich over drie verdiepingen verspreiden, en zo werkruimtes 
creëren die als verschillende ateliers met mekaar verbonden zijn.”
Rob Gijsenberg: “De betonconstructie loopt over de volledige breed-
te van het perceel en staat bijna volledig op poten. De natuur loopt 
daardoor niet alleen onder het gebouw door, door het symmetrische 
ontwerp kan je ook door het gebouw heen kijken. Naar de bewoonde 
wereld, of net naar de natuur. Het is een gebouw geworden dat kunst 
toelaat, dankzij weldoordachte nissen die ruimte bieden om kunst te 
exposeren of te maken. 

De architectuur wil niet imponeren, maar ruimte scheppen voor de kun-
stenaar.”
Dirk Thys: “Die nabijheid van de natuur wordt verder geaccentueerd 
door twee lichtkokers die over de volledige hoogte van het gebouw 
lopen. Het regent en het sneeuwt als het ware door het gebouw.”
Rob: “Hoewel de link met het industriële er, door de indeling en het 
gebruik van beton, zeker is, ontdek je toch verschillende sferen. Aan 
de ene zijde van het gebouw bevindt zich de glazen serre, het andere 
uiterste van het gebouw loopt uit op de lokale industrie. Aan deze zijde 
werd de toegang voor de aan- en aflevering voorzien, op de beneden-
verdieping werd een ondergronds atelier ondergebracht. Daartussen 
ligt een immense openheid, het is een heel transparant gebouw. En op 
de kruising tussen de twee vleugels ligt de 27 meter hoge arendskooi. 
Overal vanuit het gebouw heb je een zicht op deze kooi.”
Mario Botta: “Voor die open structuur hebben we bewust gekozen. 
Gezien de publieke aard van de kunst van Koen, kunnen bezoekers 
doorheen het hele gedeelte onder de kantoren, die zich een verdieping 

 “Het financiële plaatje rondkrijgen 
was beslist geen sinecure,
het leek haast onmogelijk. 

Dat het project er gekomen is, 
is te danken aan al die mensen die 
erin geloofden en er hun schouders 

onder hebben gezet.”

scan mij of bekijk via 
www.dmotion.eu/buildersfacts 

de drone opname
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Technische fiche
Studio Koen Vanmechelen

…
Bouwheer: 

  Koen Vanmechelen; Meeuwen
…

Architect: 
Buro B; Genk / Mario Botta; Zwitserland

Hoofdaannemer: 
Thys Bouwprojecten; Westerlo

Grondwerken: 
De Coster D.; Houthalen

Prefab, metaalconstructie: 
MTS; Sint-Truiden

Gevelstenen: 
Verheyen; Maasmechelen

Gevelstenen Ferro WV50 : 
Nelissen steenfabrieken; Lanaken

Veiligheidscoördinatie en EPB verslaggeving: 
Buro Conform; Bilzen
Buitenschrijnwerk: 

Glas Ceyssens group; Heusden-Zolder
Sanitair, ventilatie en vloerverwarming: 

Rob Air; Genk
Duravit, Overijse

Serre: 
De Clercq Serrebouw; Lochristi        

Groenaanleg serre en kooi:
Ludo Dierckx tuindesign, Westerlo

Liften: 
Thyssenkrupp; Brussel

Bewapeningsstaal: 
Frangema staal; Geel

Grondwerken: 
Kurt Van Thielen; Olen

Poorten: 
L-DOOR  industrial; Liederkere

Dakwerken: 
Tectum Group; Genk

Elektriciteitswerken:
Welec; Westerlo
Vriesinstallatie

Arco, Lokeren
Arco, Lokeren 

“LABIOMISTA moest een 
plek worden waar kunst, 

biologie en ecologie mekaar 
ontmoeten én mekaar 

wederzijds beïnvloeden”
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hoger bevinden, wandelen. Er werd 
ook een klein auditorium voorzien, een 
mooie keuken … Overal is er een visu-
ele link tussen de ruimte en het omlig-
gende park.”

Dirk, wat was voor jullie 
aannemersbedrijf de 
grootste uitdaging aan het 
project?

Dirk: “Mijn team is in staat tot straffe 
dingen, en we hebben het materieel om 
aan hoge eisen te voldoen. We zijn dus 
wel wat gewoon, maar dit was toch wel 
erg uniek, niet alleen door de bijzonde-
re samenwerking. De omstandigheden 
waren niet zo evident. De ondergrond 
was slecht, zo botsten we nog op beton 
dat ooit tot een berenkooi behoorde, en 
beton storten op een hellingsgraad van 
45°, dat is een technisch hoogstand-
je. Ook de betonarchitectuur was zeer 
complex.”
Rob: “De adelaarskooi rust bijvoorbeeld 
op een betonnen sokkel van maar liefst 
negen ton. Alleen al die steunberen zijn 
een sculptuur op zich.”
Dirk: “Het was in alle opzichten een 
bijzonder project en het is geweldig 
dat we de samenwerking ook kunnen 
verderzetten voor onder andere het 
poortgebouw en het amfitheater. Toen 
het gebouw klaar was, en Mario Botta 
een kijkje kwam nemen, knielde hij, om 
te bedanken voor de samenwerking. Ik 
heb dan maar hetzelfde gedaan (lacht), 
want mijn dankbaarheid was minstens 
even groot.”

Meneer Botta, wat was 
er zo uniek voor u aan dit 
project?

“De rode draad doorheen dit hele project 
is de zoektocht van Koen Vanmechelen 
naar een volledig evenwicht tussen de 
mens en zijn omgeving. Om zijn werk 
te kunnen begrijpen, is het belangrijk 
dat je als bezoeker kennismaakt met de 
dieren die hem inspireren. In die zin is 
LABIOMISTA opgevat als ontmoetings-
plaats tussen mens en dier. Het is een 
plek waar verschillende levensvormen 
een plaats hebben in een soort artistiek 
laboratorium. Uniek in al zijn opzichten.”

…

® tekst: Hilde Neven  
foto’s: Philip Van de Gelooven

 …
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BOUWUNIE PRESENTEERT PRIORITEITEN VOOR VERKIEZINGEN 
  5 speerpunten van de Vlaamse bouwondernemer
 
Op 26 mei 2019 trekken we met zijn allen naar de stembus. Zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau moeten we keuzes maken. 
En belangrijke beslissingen nemen om ons land, regio en sectoren op de rails te zetten naar een voorspoedige toekomst.

De bouw is een belangrijke sector, in het midden van het economische landschap. En dus met tal van uitdagingen. Bouwunie wil de bij 
haar aangesloten bouwondernemingen wapenen om deze vertrouwensvol aan te gaan.

In de aanloop naar de verkiezingen lijst Bouwunie de voor de bouwondernemers belangrijkste aandachtspunten op. Om het overzichte-
lijk te houden, staan ze gegroepeerd in 5 speerpunten.

Cruciaal is een goed en loyaal bouwondernemersklimaat. Dit vergt onder meer een kordate aanpak van de oneerlijke concurrentie – in 
al zijn vormen - én een drastische vermindering van de overregulering en van de administratieve rompslomp.
Daarnaast zijn dringend meer overheidsinvesteringen nodig om onze infrastructuur opnieuw op het niveau te brengen dat een modern, 
vooruitstrevend land kenmerkt.
Tot slot vragen we voldoende aandacht voor het haalbaar, en vooral betaalbaar houden van het bouwen en het renoveren voor de 
doorsnee Vlaming.
 
“De partijen zijn momenteel hun verkiezingsprogramma aan het opstellen en wij willen dat daarin rekening wordt gehouden met onze 
aandachtspunten”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “De Vlaamse bouwbedrijven zijn immers van 
grote waarde voor de Vlaamse en Belgische economie”.

U vindt het Bouwunie-Memorandum Verkiezingen 2019 op www.bouwunie.be/verkiezingen

…

BOUWUNIE REAGEERT POSITIEF OP INVESTERINGSPLANNEN 
IN VLAAMSE SEPTEMBERVERKLARING
Vlaams minister-president Geert Bourgeois legde in zijn Septemberverklaring veel nadruk op de investeringen die de Vlaamse regering 
al deed en nog wil doen.

Meest opvallend is de premie van 7.500 euro voor wie een woning afbreekt en een nieuwe bouwt op plaatsen waar geen 6% btw maar 
21% btw geldt.

Dat verlaagde btw-tarief is nu enkel van toepassing in 32 welbepaalde steden en gemeenten, waarvan 13 Vlaamse. Bouwunie pleit al lan-
ger voor een uitbreiding van het toepassingsgebied. Dit is een federale bevoegdheid waarvoor het fiat van Europa nodig is. De Vlaamse 
regering wacht niet op de federale en Europese collega’s om overal sloop- en heropbouw te steunen, en past daar nu zelf een mouw aan. 
Bouwunie juicht deze beslissing toe. “Het is een goede maatregel om verkrotting tegen te gaan, de vernieuwbouw te stimuleren en het 
energieverbruik te laten dalen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. In afwachting dat Europa groen licht 
geeft om het verlaagde btw-tarief van 6% te veralgemenen tot het ganse Belgische grondgebied, want dit zou uiteraard eenvoudiger en 
duidelijker zijn.

Daarnaast plant de Vlaamse regering extra te investeren in een hele resem domeinen waaronder ook scholenbouw, sociale huisvesting, 
onderzoek en ontwikkeling, het versneld verwijderen van asbest en het energiezuiniger maken van gebouwen. Ook dat is positief.

Meer info: www.bouwunie.be

…

REDACTIE
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GROUP BREPOELS DOET AAN OBJECTDETECTIE
Een bouwbedrijf in Hechtel-Eksel gaat binnenkort camera’s plaatsen op bouwwerven, om te controleren of de bouw-
vakkers steeds hun helm dragen. In de bouwsector gebeuren op dit moment namelijk duizenden ongevallen per jaar 
en dat cijfer moet naar beneden. Ook andere bouwbedrijven hebben interesse in het systeem, de vakbond vreest dan 
weer voor de privacy van de arbeiders.
 
Verschillende aannemers willen de veiligheid op hun werf verhogen door te controleren of iedereen steeds de verplichte 
veiligheidshelm draagt. Daarmee willen aannemers bekomen dat het jaarlijkse aantal ongevallen in de bouw, voorlopig 
zijn dat er 15.000, naar beneden gaat. België scoort met dat hoge aantal slecht tegenover andere Europese landen. 

Dubbele technologie
“De software in de camera doet aan objectdetectie”, legt softwareontwikkelaar Stijn Brepoels uit. “Om te beginnen kan 
de camera zien of er mensen lopen op de werf. Daarnaast wordt er ook een technologie gebruikt die de afmetingen 
en kenmerken van een helm meet. Die technologie wordt met de eerste techniek gecombineerd, waardoor een match 
tussen een persoon en een helm ontstaat. Als die match verdwijnt, weet men dat iemand zijn helm heeft uitgedaan. 
Bijgevolg gaat er een alarm af op de smartphone van de werkgever.”

De Privacycommissie heeft geen probleem met het systeem, zolang het voldoet aan de arbeids-
overeenkomst rond camerabewaking en er overleg is met de werknemers. De Confederatie Bouw 
juicht het zelfs toe. “Veiligheid gaat voor op privacy”, zeggen ze. De federatie start trouwens een 
campagne om het aantal ongevallen in de bouwsector tegen 2020 te halveren.

Meer info: www.groupbrepoels.com
…

REDACTIE

Dé Limburgse bouwtandem.
  

Je ziet ze steeds vaker: de knappe bouwprojecten in Limburg die de signatuur van Houben-STRABAG dragen. Ook de 
T2-campus in het Thor Park in Genk is een prachtig voorbeeld van deze samenwerking. Meer dan 350 technologische 
opleidingen zullen hier georganiseerd worden voor jong en oud. Een project gerealiseerd op amper 18 maanden!

STRABAG Belgium is een algemeen aannemer klasse 8 met 50 jaar ervaring 

in de bouwsector. Het projectportfolio omvat diverse domeinen van de bouw: 

industriebouw, utiliteitsbouw, burgerlijke bouwkunde, residentiële bouw, renovatie- 

en restauratiewerken en milieuprojecten. 

Houben is een Limburgs klasse 8D aannemersbedrijf gespecialiseerd in de 

degelijke realisatie van grote (en complexe) projecten voor overheid en 

professionele bouwheren. Houben biedt de activiteiten bouw, schrijnwerk, 

interieur, afwerking, renovatie, vastgoedontwikkeling en duurzame 

bouwconcepten aan.

14
0

7-
3

8
9

/2
0

18
10

0
1

Houben nv
Prins Bisschopssingel 36b5

3500 Hasselt

T +32 11 26 96 00 F +32 11 26 91 01

info@houbennv.be 

www.houbennv.be

STRABAG (Regio Genk)
IncubaThor  - Thor Park 8300 - Poort Genk 8300

3600 Genk

T +32 89 35 05 35 F +32 89 35 17 23

genk@strabag.com

www.strabag.be 
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T2 Campus - Thor Park

Paleis voor technische revolutie staat in Genk

Een gloednieuw gebouw met de looks van de opgelapte buur Thor Central… Dat is de splinternieuwe thuishaven van de T2 Campus, waar Syn-
tra en VDAB Limburg een ruim aanbod van technische opleidingen aan de man brengen. Theorie, maar vooral praktijk in een fris, hedendaags 
jasje:  een knap ontwerp van Kempe-Thill en Osar, dat netjes binnen de zeer strakke deadline én budget werd gerealiseerd door de combinatie 
Strabag en Houben.

De strakke architectuur straalt de moderniteit uit 
die binnen wordt onderwezen.
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“We moeten terug naar 2012 toen Ford Genk de sluiting aankondigde”, 
herinnert Marc Cloostermans zich. “De noodzaak aan technische scho-
ling om de alternatieve tewerkstelling mogelijk te maken, werd toen 
meteen duidelijk. Vlak daarna is het SALK-plan opgesteld, waarbij een 
aanzienlijke som voor de reconversie van de regio werd vrijgemaakt. 
Een budgettaire opportuniteit, want gelijktijdig hebben Stad Genk, 
VDAB en Syntra Limburg gesprekken opgestart om samen een tech-
nologiecampus op poten te zetten. De terugvallende instroom in het 
technisch onderwijs kon maar beter met vereende krachten aangepakt 
worden.” Na heel wat vijven en zessen, geraakte de financiering rond. 
Syntra, VDAB, het AGB van Genk, SALK en Europa (EFRO) legden sa-
men 57 miljoen euro op tafel voor de infrastructuur. Als bouwheer werd 
door de partners de cvba T2-campus opgericht.

Plaza

“We zijn in binnen- en buitenland een aantal soortgelijke projecten gaan 
bekijken als inspiratiebron voor het nieuwe gebouw”, blikt Marc Cloos-
termans terug. “Wat we zeker niet wilden was een schoolse omgeving, 
met gangen en klaslokalen. Het moest een transparant gebouw worden, 

waar techniek zichtbaar zou zijn. We vinden dat mensen die technische 
opleidingen volgen daar fier op mogen zijn en de buitenwereld mag zien 
dat hier geen vuil werk bij komt kijken. Andere vereisten waren dat de 
opleidingen die bij elkaar aansluiten, zich in dezelfde omgeving zouden 
situeren. Op ons wensenlijstje stond een grote agora of plaza, waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen plaatsvinden. 
Hierdoor hadden we wel enige bezorgdheid over de akoestiek.”

Het ontwerp dat het meest aan de vereisten van de bouwheer voldeed 
en op esthetisch vlak tot de verbeelding sprak, werd getekend door 
Oliver Thill van het befaamde Atelier Kempe-Thill, in THV met het Ant-
werpse bureau Osar. De gelijkenissen met het klassieke Thor Central, 
dat vlakbij ligt, zijn treffend. Ook daar zie je in het midden een grote 
plaza, met veel natuurlijke lichtinval. T2 is dan de nieuwe, moderne ver-
sie van het overigens knap gerestaureerde hoofdgebouw van de steen-
koolmijn. 
“Kenmerkend voor de stijl van deze architecten zijn de heel strakke 
lijnen”, aldus Kris Delbaere, hoofdprojectleider bij Strabag, dat in com-
binatie met Houben, instond voor de uitvoering. “Het gevolg is dat alle 
elementen direct moesten passen. Ik denk aan de grote raampartijen 
van maar liefst 4.000 m2 buitengevel, maar ook de glazen binnenmuren 

Marc Cloostermans (VDAB) Kris Delbaere (Strabag)

(allemaal gemaakt door Ceyssens). Het was een echt huzarenstukje om 
deze te plaatsen, ook al omdat er in die periode veel wind stond.” Om 
de transparantie mogelijk te maken, voorzag het ontwerp in de glazen 
vinnen die verticaal achter de staalstructuur staan opgesteld. “Zo wordt 
ook gewerkt in autogarages die veel showroom hebben”, aldus nog 
Kris Delbaere. “Die colonnade is er eigenlijk nadien bijgekomen”, weet 
Marc Cloostermans. “De overdekte gaanderij die je nu krijgt, laat boven-
dien toe dat er langs buiten kan geleverd worden. Er is dus zowel een 
esthetisch als praktisch voordeel aan verbonden.”

Alarm

Eén van de blikvangers in het gebouw is het omvangrijke pleisterwerk. 
“Er is gekozen voor akoestische spuitpleister over de totale oppervlak-
te”, zegt de hoofdprojectleider van Strabag. “We hebben daar eerst 
een test mee gedaan om te weten of de akoestiek hierdoor zou ver-
beteren. Uiteindelijk is de totale uitvoering nog beter meegevallen dan 
in de tests. Dit heeft ons wel een tijdje achteruit gezet in de planning, 
maar het resultaat mag er zijn. De geluidsdemping is zelfs zo goed, dat 
men moeite heeft om het alarm te horen dat afgaat. Dat euvel is intus-

sen gelukkig verholpen.”
Nog opvallend: de netjes weggewerkte technieken. Alleen de ‘chaoti-
sche’ ventilatie valt op in de plaza. “Een nieuwe techniek om verwar-
ming en koeling naar grote ruimtes te brengen”, legt Kris Delbaere uit. 
“Met chaos heeft het niks te maken (lacht).”

Dag en nacht

De grootste uitdaging van het project was zonder twijfel de timing. “Het 
project is gegund in september 2016 en in januari 2017 zijn we gestart”, 
zegt Karel Luyckx, algemeen directeur van bouwbedrijf Houben. “Acht-
tien maanden later moest alles klaar zijn, goed voor een oppervlakte 
van 24.400 m2. Daar zijn we wonderwel in geslaagd, wat echt wel een 
knappe prestatie mag genoemd worden. De architecten vonden ook 
dat het allemaal razendsnel moest gaan. Iedereen in het team heeft dan 
ook zijn uiterste best gedaan. Vaak werd er dag en nacht doorgewerkt. 
Vooral de projectleiders hebben zich heel flexibel opgesteld. En dan was 
het nog maar nipt, want  tot 3 dagen voor de officiële opening waren 
we nog niet helemaal zeker dat het zou lukken… We mogen zeker fier 
zijn op deze prestatie. Een mooie referentie is het in ieder geval, want  

Karel Luyckx (Houben)
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Technische fiche
…

Bouwheer: 
 VDAB, SYNTRA Limburg 

en het autonoom gemeentebedrijf 
van de stad Genk 

…
Architect: 

 THV Atelier Kempe Thill; Rotterdam – 
OSAR; Antwerpen
Hoofdaannemer: 

THV Houben; Hasselt/Strabag; Genk
Prefab balken, kolommen & wanden: 

Preton; Heusden-Zolder
Elektriciteit: 

E.L. Systems; Zonhoven
Bouwmaterialen:

 Verheyen; Maasmechelen
Studiebureau stabiliteit: 

Ney & Partners; Brussel
Studiebureau technieken: 

Studie 10; Lier
Veiligheid: 

Steto; Tessenderlo
Trappen, borstweringen en leuningen: 

Smeets Laswerken; Eksel
Breedvloerplaten: 

De Hoop Pekso; Oosterhout
Beton: 

Casters; Genk
Vloeren: chape en harde vloeren: 

A. Keulen; Lanaken
Zachte vloeren: 

SHM Vloerbekleding; Neeroeteren
Welfsels: 

Echo; Houthalen
HVAC en technische installaties: 

SPIE – Devis; Geel
Polieren vloerplaten: 

Iso Betonvloeren; Beringen
Gevelbekleding: 

Kempen Cladding; Bergeijk
Lichtstraten: 

Glass Projects; Ninove
Buitenschrijnwerk: 

Ceyssens Glas; Heusden-Zolder
Platte daken: 

Zolderse Dakprojecten; Lummen
Akoestisch pleisterwerk:

 Icoustic; Geel
Pleisterwerken: 

Joos-Weyland; Balen
Gipskartonwanden en verlaagde plafonds: 

Gyprof; Beringen
Houten binnenschrijnwerk: 

Aluglas; Beringen
Levenslijn: 

Safety Solutions; Beverlo
Vloerisolatie: 

Casters Isolatiebeton; Genk
Gespoten polyurethaan: 

Isofoam; Turnhout

 
 

“De beton elementen van Preton zijn allen in wit beton geleverd, hiermee kan 
de moderne uniformiteit van het gebouw verder gezet worden. Een blanco canvas 

waarmee er talloze mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. T2 campus 
heeft hiermee een mooi voorbeeld gegeven voor de toekomst”

www.preton.be
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projecten met een omvang van zo’n 30 miljoen, zijn zelfs voor een er-
varen combinatie als Houben-Strabag niet alledaags.” De structuur be-
stond uit prefab elementen, aangevuld met 2.100 ton staal. 

“En ook de afwerking is in een fenomenaal tempo verlopen”, vertelt 
Karel Luyckx. “In mijn carrière van 20 jaar in de bouwsector, heb ik dat 
nog nooit gezien. Op piekmomenten waren hier 150 mensen constant 
in de weer. Om dat te doen slagen, moeten alle neuzen in dezelfde 
richting staan en hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat is op deze werf 
zeker gebeurd. Niet in het minst heeft de bouwheer zich flexibel opge-
steld. Met Jos Dreesen en Jos Plessers hadden ze vakmensen aange-
steld die snel advies konden geven en beslissingen konden nemen.” 
Het project bleef trouwens heel netjes binnen het budget, wat door de 
ervaren mensen als een erg straffe realisatie wordt beschouwd.

Verbinding

Het doel van de T2 Campus is niet alleen dat er knappe koppen en 
handige harry’s worden opgeleid tot technische toppers, maar dat er 
ook inhoudelijk verbinding wordt gemaakt met de incubator en andere 
bedrijven en organisaties die al op de site aanwezig zijn. “De unieke 
specialisaties die wij aanbieden, sluiten nauw aan bij de sectoren die 
hier aanwezig zijn”, zegt Marc Cloostermans. “De meeste onderne-
mingen op de campus werken vooral rond slimme energie, maar ook 
ICT en bouwtechnieken zijn sterk vertegenwoordigd. Door synergie te 
creëren, rollen onze cursisten bij wijze van spreken rechtstreeks de ar-
beidsmarkt op, en dat in hun specifieke interesse- en kennisgebied.” 

Ruimtes die op de T2 Campus zijn ingericht dienen voor cursussen in 
duurzaam bouwen, technieken, energie, domotica, enzovoort. In een 
speciaal energiehuis worden alle mogelijkheden naast elkaar getoond, 
en ook op het dak liggen voorzieningen als zonnepanelen als didactisch 

materiaal. “Er worden innovatieve opleidingen georganiseerd, zoals de 
toepassing van virtual reality, drones in de bouw, nieuwe isolatietech-
nieken, enzovoort.” De IT-afdeling zit helemaal bovenaan, maar hun 
onderwerpen verspreiden zich in alle geledingen van het lesmateriaal. 
“Uniek is het labo rond kunststoffen dat 1 oktober open is, en de Smart 
Factory 4.0”, stelt Marc Cloostermans. Dat is een ruimte met de al-
lernieuwste productie-machines. Wat nog in het oog springt is het gi-
gantische fotolab van Syntra, dat ondermeer rond gaming opleidingen 
verzorgt. Tot slot is er nog een ruimte van 1.200 m2 beschikbaar, waarin 
we tijdelijke opstellingen kunnen plaatsen.”

Of de verplaatsing naar Genk geen probleem vormt voor de cursisten? 
“Tot dusver hebben we daar niemand over horen klagen”, zegt de 
VDAB-manager nog. “Als het goed en interessant is, maken de mensen 
graag de verplaatsing. Kijk maar naar het voetbalstadion, hier vlakbij, 
dat bij elke thuismatch vol loopt. Er is trouwens extra geïnvesteerd in 
openbaar vervoer naar de Thor-site, zodat iedereen hier snel en makke-
lijk kan geraken.”

Parkeren

Om het plaatje compleet te maken, start dezelfde aannmerscombinatie 
weldra aan een parkeergebouw, vlak tegenover de T2 Campus. “Er zal 
eind 2019 plaats zijn voor zo’n 450 wagens”, weet Marc Cloostermans. 
“Dat is nodig om de groei op te vangen die op deze locatie verwacht 
wordt. Anderzijds blijft het een mooi stukje om tot rust te komen. Als je 
hier achter in de vrije natuur de hertjes ziet rondlopen, weet je meteen 
waarom wij hier zo graag werken.”

…

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers & Frank Gielen

 …

Goesting om te leren
Handige Harry  

Teamspeler

Ontdek alle voordelen op vdab.be/ibo

Met een IBO-contract maak je van 
een kandidaat zonder de juiste ervaring 

jouw ideale medewerker.
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BOUWKLUSSEN MOETEN WEG UIT DE 
REGELING ONBELAST BIJVERDIENEN
Redenen daarvoor: oneerlijke concurrentie, gebrek aan personeel en veiligheidskwesties

Sinds 15 juli 2018 kunnen werknemers die minstens 4/5de werken, gepensioneerden en zelfstandigen per maand tot 500 euro on-
belast bijverdienen in een aantal domeinen, waaronder de bouw. Probleem is nu dat sommige bouwbedrijven, ondanks de recente 
inwerkingtreding van deze maatregel, al merken dat hun werknemers niet langer bereid zijn om overuren te presteren tijdens de 
week of in het weekend omdat het voor hen voordeliger is om elders bij een particulier onbelast bij te klussen. Voor de Confedera-
tie Bouw is het duidelijk: voor alle bouwactiviteiten en -klussen kan er van onbelast bijverdienen geen sprake zijn.
 
Het onbelast bijverdienen kende de eerste maand al behoorlijk wat succes. Cijfers van federaal minister voor Sociale Zaken Maggie 
De Block tonen aan dat op één maand tijd (15 juli – 15 augustus 2018) ruim 500 mensen al een beroep hebben gedaan op die regeling. 
Concreet: wie minstens 4/5de werkt, gepensioneerde of zelfstandige is, mag per maand tot 500 euro onbelast bijverdienen binnen het 
verenigingsleven, de deeleconomie of voor klussen bij particulieren. Het probleem is dat wat dat klussen en deelplatformen als Listminut 
betreft veel onderhoudswerken die normaal gerealiseerd worden door bouwbedrijven mogelijk zijn in deze pas ingevoerde regeling. En 
dat begint nu al problematisch te worden, zo stellen bouwbedrijven vast.

Niet alleen zorgt dat onbelast bijklussen voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van bouwbedrijven, maar bovendien valt het nu al 
op dat werknemers van bouwbedrijven vandaag de dag al minder geneigd te zijn om overuren te presteren tijdens de week of in het 
weekend. Voor die werknemers is het voordeliger om op een fiscaal voordelige manier zelf wat bouwklussen te verrichten bij particu-
lieren, volledig los van hun werkgever. “En dat net op het moment dat de bouwsector schreeuwt om extra personeel”, weet Robert de 
Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “Voor onze sector gaat het duidelijk om een ondoordachte maatregel.”
De Confederatie Bouw heeft ook fundamentele bedenkingen bij het veiligheidsaspect van deze regeling. Wie bijklust, heeft immers niet 
dikwijls alle vaardigheden in huis om alle, mogelijke bouwklussen tot een goed einde te brengen. Stel dat iemand in eerste instantie 
door een particulier is ingehuurd om enkele schilderwerken te verrichten en die particulier vervolgens ook nog vraagt om enkele elektri-
citeitsproblemen op te lossen. Als de bijklusser daar minder in thuis is, kan dat leiden tot zeer gevaarlijke toestanden. Niemand zal dat 
ook controleren. Het pleidooi van de Confederatie Bouw is bijgevolg duidelijk: alle mogelijke bouwklussen horen niet thuis in de regeling 
die onbelast bijverdienen mogelijk maakt.

Meer info: www.confederatiebouw.be
…

MANNEKEN PIS DANKZIJ CONFEDERATIE BOUW 
BOUWVAKKER GEWORDEN

Manneken Pis is vandaag bouwvakker geworden. De Confederatie Bouw schonk hem vandaag een bouwvakkerskostuum. “Met 
deze gift aan de Orde van de Vrienden van Manneken Pis drukken we de fierheid van ons beroep en onze sector uit”, zegt Robert 
de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. “We willen er eveneens onze band met Brussel, waar onze 
hoofdzetel zich bevindt, mee benadrukken.”
 
Manneken Pis is wereldwijd bekend als hét symbool van Brussel. Vandaag is Manneken Pis een bouwvakker geworden. Door hem uit te 
rusten als bouwvakker sluit de Confederatie Bouw vandaag aan op een rijke traditie die begon in 1698. Nu, meer dan drie eeuwen later, 
omvat de garderobe van Manneken Pis dankzij de gift van de Confederatie Bouw 1009 kostuums, waarvan het oudst bewaarde dateert 
van 1747. Die kostuums zijn trouwens te bewonderen in het Broodhuis op de Brusselse Grote Markt.
Robert de Mûelenaere, Gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Niemand zal ontkennen dat Manneken Pis de kracht heeft 
om mensen samen te brengen en te verenigen. Van de Brusselaars en de Belgen tot de vele, buitenlandse toeristen die zich dag na dag 
verdringen om toch maar een glimp van het beeld op te vangen. Diezelfde mobiliserende kracht, die kracht om te verwonderen, is ook 
voor ons als Confederatie Bouw belangrijk. We willen samen vooruitgaan, voortbouwen op traditie, maar ons ook aanpassen aan de 
nieuwe realiteit.”

Meer info: www.confederatiebouw.be
…

REDACTIE

Preton bvba

Mijnwerkerslaan 15

B-3550 Heusden - Zolder

Tel.: +32 11 525 585

www.preton.be

Wandelementen
Structurele elementen

“ Wij staan voor een 
hoogwaardig product met 
flexibiliteit en kwaliteit “

adv. Preton_1/1.indd   1 8/10/18   11:51



39 - BF38 - BF

COMETAL VERSTERKT 
TEAMSPIRIT IN 
KORTESSEMS 
KASTEEL
COMETAL is al meer dan 30 jaar dé spe-
cialist in de ontwikkeling, productie, 
verkoop en verhuur van systeem en 
prefab bekistingen. Voor het personeel 
van Cometal werd onlangs een team-
buildingactiviteit georganiseerd en 
daar brengt Builders Facts graag ver-
slag van uit.
 
EInd juni  trok Cometal met zijn mede-
werkers naar het glooiende landgoed 
van een prachtig kasteel in Kortessem 
voor een inspirerende teambuildingac-
tiviteit in samenwerking met Kokima en 
To The Point Events. Daar was er ruimte 
voor activiteiten zoals dodgebow – een 
combinatie van boogschieten, paintball 
en trefbal – spel zonder grenzen en een 
barbecue. 
Teambuilding is vermakelijk, maar ook 
heel nuttig. Leiderschapskwaliteiten en 
management moeten naar voren komen 
om een groepsopdracht te doen slagen, 
waardoor de deelnemers de smaak van 
succes en avontuur te pakken krijgen en 
de teamspirit en motivatie toenemen. 
Hoewel er belangrijke oefeningen kun-
nen schuilen in de activiteiten, zoals pro-
bleemoplossing, keuzes maken en risi-
co’s nemen, blijven pret en ontspanning 
een grote stimulans voor het ontwikke-
len van onderlinge steun en vertrouwen. 
Zoals je kan zien op de foto’s, ontbrak 
het niet aan die teamspirit en heeft het 
personeel van Cometal een meer dan 
geslaagde dag beleefd. 

Over Cometal: 
Cometal is gelegen te Opglabeek en telt 
een 55-tal medewerkers. 
Zij produceren verschillende types be-
kistingen  zowel  systeem als prefab op 
maat. In samenspraak met de klant zoekt  
Cometal naar de geschikte bekisting en 
volgt het project op van begin tot einde. 
Een goede service en de tevredenheid 
van de klanten is waar het Cometal-team 
zich alle dagen voor inzet.

Meer info:
www.cometal.be 
www.kokima.be 
www.tothepointevents.be 

REDACTIE
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Deholi, Centrum-Zuid 2607, BE-3530 Houthalen, Tel. +32 (0)11 52 24 44, sales@deholi.be, www.deholi.be

Build to work together

SETTING
THE SCENE

ALL-ROUND 
PARTNER IN DE 

INTERIEURBOUW 

OPDRACHTGEVER: THV Hassabouw (Democo-Kumpen) 
ARCHITECT:  Nieuwbouw ‘t Scheep  I  Jaspers-Eyers Architecten - UAU Collectiv 
‘t Monument  I  Architectenbureau Michel Janssen

Stijlvolle open ontvangst- en werkruimtes voor de Hasselaars
In het nieuwe stadhuis ’t Scheep realiseerde Deholi de grote ontvangst-
balie, de lokettenzone met alle baliediensten en het functionele interieur 
van de volledig vernieuwde vergaderruimtes. Er werd gekozen voor 
een multifunctioneel interieur met zachte, maar toch degelijke materia-
len zodat het de tand des tijds moeiteloos kan weerstaan.

1810_ADV_235x297.indd   1 3/10/18   13:15

PASSIE VOOR VOERTUIGEN INZETTEN 
OM KLANTEN DESKUNDIG VERDER TE HELPEN
Samen met zijn broer Hans stond Tom Deboutte tot zo’n jaar geleden als derde generatie aan het hoofd van hun 84-jarige VW-CVI-
concessie Deboutte in Diest. Sinds december 2017 behoort het familiebedrijf tot de sterk groeiende Groep Delorge, de succesvolle 
groep van ondernemer Peter Guelinckx. Op de vraag van Peter of hij het CVI-verhaal van de groep in goede banen zou willen leiden, 
moest hij niet lang nadenken. “Het was een uitdaging die ik met heel veel passie voor het vak ter harte heb genomen,” aldus Tom 
Deboutte, die vandaag brandmanager CVI is voor de Groep Delorge.
 
“Kort gezegd, waak ik over het merk Commercial Vehicles, binnen de Groep Delorge,” aldus Tom Deboutte. “Aan mij de taak om onze 
CVI-services verder op de kaart te zetten in Limburg en onze klantentevredenheid te optimaliseren. Vervelen zal ik me niet, want we heb-
ben grootse plannen om onze dienstverlening voor professionele klanten de komende jaren nog te vergroten. Naast de ondersteuning 
die ik bied aan de salesadvisers op de acht CVI-sites van onze groep en het aanleggen van een voldoende grote voorraad om onze klan-
ten sneller te kunnen bedienen, is het oprichten van nieuwe Van Centers een belangrijke stap in dat verhaal.”

Offerte binnen 48 uur
Op dit moment richt de Groep Delorge drie Van Centers in op de bestaande sites in Lommel, Hasselt en Sint-Truiden. “We willen uit-
groeien tot dé referentie op het vlak van bedrijfsvoertuigen. Zo zal er in elk Van Center een gespecialiseerde Volkswagen Commercial 
Vehicles-expert aanwezig zijn die je met kennis van zaken verder helpt. Verder kun je als klant op ieder moment ons volledige gamma 
voertuigen van Volkswagen Commercial Vehicles komen bekijken én testen, met inbegrip van getransformeerde voertuigen. Bevalt een 
voertuig je? Dan kan je je offerte binnen de 48 uur verwachten, eventueel aangevuld met een financieringsmogelijkheid op maat.”

“Je merkt het, we hebben heel wat plannen om onze professionele klanten snel en deskundig te kunnen verder helpen. Dat doen we 
samen met een groot en hecht team medewerkers die hun passie voor voertuigen iedere dag inzetten om dat te bereiken.”

Meer info: www.groepdelorge.be
…

REDACTIE
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BEDRIJVEN KUNNEN RENOVATIEWERKEN FINANCIEREN 
MET ENERGIEBESPARINGEN
Bedrijven en organisaties die voor energiezuinige investeringen een beroep doen op een Energy Service Company of ESCO kunnen 
deze besparingen zonder risico aanwenden om hun investeringen te financieren. Zo kan bijvoorbeeld een oud schoolgebouw in 
één klap future proof worden met een besparing van 80 procent op de energiefactuur.
 
Lieven Vanstraelen, voorzitter van de Belgische vereniging van ESCO-bedrijven vult aan: “Denk bij de maatregelen in het geval van het 
oude schoolgebouw aan dakisolatie, nieuwe ramen en deuren, een investering in de verwarmingsketels, LED-verlichting en een ver-
luchtingssysteem. Na de implementatie van deze energiebesparende maatregels, volgt een nauwgezette monitoring en voert men een 
strikt onderhoudsplan uit. Haalt de ESCO de vooropgestelde doelstellingen niet, dan wordt er een boete opgelegd. Presteert men boven 
verwachting keert men een bonus uit. Op die manier ligt het risico niet meer bij de bouwheer, in het voorbeeld de school, en kan men 
met de energiebesparing de investeringen financieren.”

Hogeschool PXL verzamelt netwerk
Deze alternatieve manier van investeren biedt mogelijkheden om technologische innovatie te stimuleren, die op het business model 
inhaakt. De ESCO bedrijven zijn immers steeds op zoek naar technologiepartners die oplossingen bieden om de energiebesparingen te 
optimaliseren en tevens voldoende garanties kunnen bieden om de gewenste energieprestaties te behalen. Hogeschool PXL organiseert 
daarom voor de derde keer op rij samen met haar partners in het kader van het Interreg Euregio Maas project EarlyTech en met de steun 
van provincie Limburg een ESCO matchmaking event in Hasselt. Het is de afspraak voor ontmoetingen tussen ESCO’s, technologiepart-
ners, kennisinstellingen en investeerders waarop een 80-tal bedrijven present tekent. De trend dat investeringen op basis van energiebe-
sparing in de lift zitten wordt daarmee bevestigd. Eric Gielen, TechnologieTransfer Manager van PXL Tech, ziet het potentieel alleen nog 
maar toenemen naarmate de technologie betrouwbaarder wordt en de monitoring van de resultaten na implementatie nauwkeuriger.

Meer info: dirk.dranco@pxl.be
…

REDACTIE
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1. Hassalink City Hall - Hasselt

2. Manhattan Center - Brussels
3.The Link - Antwerp

4. BNP Paribas Fortis HQ - Brussels
5. Spectrum - Brussels
6. City Hall - Etterbeek

7. European Parliament - Brussels

STORTKLARE BETON 
STABILISÉ
CONTAINERVERHUUR
BETONPOMPEN 
TRANSPORT
OVERSLAG- EN GRONDWERKEN

     

Kanaalweg 110   Tessenderlo
011 23 91 20  

info@b-mixbeton.be
www.b-mixbeton.be

Snelle én persoonlijke service
Voor particulieren én professionelen

b-mix.indd   1 9/10/18   10:42
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03

 ‘t Scheep

Contrasten leveren voor ieder wat 
wils in het nieuwe stadhuis van Hasselt

“Ze hadden dit 20 jaar geleden al moeten doen”, zeggen de eerste bezoekers van ’t Scheep. Ze, dat zijn de burgemeester en schepenen van Has-
selt. “Terecht”, aldus huidig burgemeester Nadja Vananroye. “Dit dossier sleepte al veel te lang aan. Er waren dan ook diverse redenen waarom 
we in het begin van deze legislatuur de knoop hebben doorgehakt om eindelijk werk te maken van een nieuw, modern complex. De omstandig-
heden waarin we vroeger onze burgers moesten ontvangen, waren ondermaats. De gebouwen waren verouderd en bovendien verspreid over 7 
locaties in de stad. Daarbij hadden bezoekers heel vaak de indruk dat ze letterlijk van het kastje naar de muur werden gestuurd.

 Het mos aan het plafond is een eigenzinnig accent in de grote, 
open inkomhal van ’t Scheep.
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Door de versnippering was er weinig samenwerking tussen de dien-
sten, en dat is precies wat wij en de mensen zelf, heel belangrijk vin-
den. Tot slot moest het comfort voor onze medewerkers een gevoeli-
ge upgrade krijgen. We hebben gekozen om in onze administratie op 
een moderne manier te werken, wat impliceert dat de infrastructuur 
daaraan aangepast moet zijn.”

Vruchten plukken

Gezien de omvang van het budget (58 miljoen euro), is het normaal 
dat er door sommigen bedenkingen over de factuur worden gemaakt. 
“Inderdaad”, beaamt de burgemeester. “Dat is onderdeel van het po-
litieke spel. Gelukkig beseft de overgrote meerderheid van de burgers 
dat koken geld kost en we daar iets heel moois voor in de plaats krij-
gen. Vergeet niet dat we van deze investering de komende 50 jaar de 
vruchten plukken. Daar moet je trouwens nog de prijs aftrekken van de 
gebouwen die we niet meer gebruiken. Vanaf het moment dat de Has-
selaar het hele plaatje kent, is hij mee in het verhaal.”
De keuze voor de locatie, pal in het centrum, heeft enkele pro’s en  
contra’s. “Klopt, maar het was een heel bewuste keuze om binnen de 

kleine ring te blijven”, aldus nog Nadja Vananroye. “De voornaamste 
reden was de toegankelijkheid, vooral voor mensen die het openbaar 
vervoer gebruiken. Onze dienstverlening is er voor iedere burger, en 
daar moet rekening mee gehouden worden.” Er werd gekozen om het 
’t Scheep in te planten op de voormalige parking van de rijkswachtka-
zerne. “Een site die niet publiek toegankelijk was en sowieso moest 
aangepakt worden”, zegt de burgemeester. “De grondoppervlakte was 
beperkt om alle functies te integreren, maar dat was de uitdaging voor 
het architectenteam.” De burgemeester wijst ook op de return voor de 
handelaars door de keuze voor inplanting in het centrum. “Er zijn 570 
personeelsleden die hier iedere dag hun boterham komen verdienen. 
Zij gaan ook wel eens in de buurt iets eten of boodschappen doen. 
Je merkt meteen dat het nieuwe stadhuis een opwaardering voor de 
buurt betekent. Handelaars en horeca passen zich aan aan de gewijzig-
de invulling van de wijk. Een win-winsituatie die zuurstof geeft aan de 
stad.” Hoofdingenieur Marc Swyngedouw voegt toe: “Met deze keuze 
hebben we vermeden dat de site door privé-investeerders zou omge-
vormd worden tot retailzone of appartementsblokken. Dat zou zonde 
geweest zijn.”

Marijke Beirens Steven Hendrickx Fredrik Vaes

4.

Acceptatie

Over naar het ontwerp van deze toch wel opmerkelijke landmark. “Het 
is met publieke projecten van deze omvang normaal dat je door een 
proces van acceptatie moet gaan”, zegt Frederik Vaes van UAUcollec-
tiv, het architectenbureau dat samen met Jaspers-Eyers instond voor 
het concept. “Het duurt meestal een jaar vooraleer opmerkelijke ont-
werpen met een publieke functie omarmd worden. Zo hebben wij veel 
vragen gekregen over de spiegels. Wel, vandaag is dat al bijna geen 
issue meer. Als straks ook nog de volledige groenaanleg is gebeurd, zal 
het totaalplaatje voor iedereen duidelijk worden. Wat ik vooral onthou 
is dat mensen die vooraf sceptisch zijn, dit negatieve gevoel helemaal 
laten varen als ze binnen in het gebouw een kijkje hebben genomen. De 
ruimtelijke aanblik zorgt voor appreciatie.”

Steven Hendrickx, architect-vennoot bij Jaspers-Eyers, weet waarom: 
“Je merkt direct dat het gebouw heel functioneel is, maar toch sober 
en puur. Het is absoluut niet luxueus, en daar vereenzelvigt de burger 
zich mee.” Frederik Vaes vult aan: “Je moet in het ontwerp trachten om 
het de burger niet te makkelijk te maken. Er mag gerust over nagedacht 

worden. Dan ziet elke generatie wel iets in dit ontwerp. De keuze van 
de materialen is in die optiek gebeurd. Kijken we bijvoorbeeld naar het 
glas op de eerste en tweede verdieping, dan is dat eigenlijk een klassiek 
gegeven, maar door de positie waarin wij het geplaatst hebben, krijg je 
juist een heel modern effect. Zo’n verrassingen vallen er bij elk bezoek 
telkens opnieuw te ontdekken.”

Puzzel

Naargelang de diverse functies in het gebouw, verandert het ontwerp 
van sfeer. Steven Hendrickx: “Het publieke gedeelte is bijvoorbeeld 
strak en duidelijk ingedeeld, terwijl er in de backoffice ruimte is voor 
flexibiliteit. Naargelang de aanwezigen kunnen de kantoren groter en 
kleiner gemaakt worden. Het is voor de medewerkers nog een beetje 
zoeken naar hoe ze iedere ruimte het best kunnen invullen. Het besef 
moet nog groeien dat ze naargelang de vereiste privacy of rust die ze 
nodig hebben, makkelijk op een vrije, aparte plek in het gebouw kunnen 
werken. Ze moeten de puzzel nog leggen met de diverse mogelijkhe-
den die de klassieke werkplek overstijgen.”
Stadsarchitect Marijke Beirens, die een belangrijke inbreng had in de 

Nadia Vananroye Marc Swyngedouws
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Technische fiche
…

Bouwheer: 
  Stad Hasselt

…
Architecten:

 Jaspers-Eyers, UAU Colletiv; Hasselt
Hoofdaannemer: 

THV Democo/Kumpen; Hasselt
Elektriciteitswerken: 

EL Systems; Zonhoven
Binnenafwerking: 
Deholi; Houthalen

Maatvoering en landmeting: 
Tempels & Jacobs; Hasselt

Grondwerken: 
Croes; Geetbets

Beton: 
B-mixbeton; Tessenderlo

Vloeren: 
Grutman home decor; Hasselt

HVAC: 
Vandebriele; Hasselt

Bouwmaterialen: 
Wijckmans; Ham

Renovatie kazerne: 
Renetoc; Geel 

Gevelisolatiesystemen: 
Wall Systems; Heusden-Zolder

Studiebureau: 
Talboom; Puurs

Chape-en isolatiewerken: 
AP Chape-en isolatiewerken; Peer

Schilderwerken: 
ASLV schilderwerken; As

Zonnewering: 
Boflex; Hasselt

Kunststofvloeren: 
Bogaerts kunststofvloeren; Lochristi

Schilderwerken: 
Van Gompel; Leopoldsburg

Los meubilair: 
Pami; Overpelt

Aluminium gevel: 
Belgo metal; Wetteren

Buitenaanleg, Daktuin: 
BMSgroep; Bilzen

Dakwerken: 
Zolderse dakprojecten; Lummen

Lockers en sanitaire cabines: 
Loggere metaalwerken; Meer

Beglaasde balustrades: 
Mavaro; Tessenderlo

Kantoorinrichting: 
Puur; Stevoort

Ontrokingsinstallatie: 
S.Air; Aalst

Centrale verwarming: 
Saniboetiek; Lanaken

Liften: 
Schindler; Sint Gillis
Brandbeveiliging: 

Somati systems; Erembodegem
GSM-dekking: 
Simag; Hasselt

Het prachtige buitenterras vormt voor personeel en bezoekers een 
oase van rust in het stadscentrum.
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 In het ontwerp worden strakke, moderne elementen toegevoegd, 
zoals hier in de raadszaal. 

realisatie van ’t Scheep, suggereert een 
begeleidingstraject voor de medewer-
kers: “Het is zeker nuttig om de archi-
tecten te laten uitleggen hoe zij de ruim-
tes hebben opgevat en te tonen wat de 
diverse mogelijkheden zijn. Daarna kan 
de invulling ervan organisch groeien. 
Het is sowieso een hele aanpassing om 
van werkwijze te veranderen. Een voor-
beeld: er zijn geen vuilbakjes in de kan-
toren om te vermijden dat er nog wordt 
gegeten aan de bureaus of nodeloos 
papier wordt verspild. Er moet dus goed 
nagedacht worden bij de uitvoering van 
de taken, en die aanpassing vergt tijd.” 
De burgemeester knikt instemmend. 
“Klopt. Ik vind het ook nog altijd vreemd 
dat ik papier moet weggooien in de pa-
piermand op de gang.”

Nieuwsgierig

Het bouwproces van ’t Scheep, een 
naam die door de Hasselaars werd ge-
kozen omdat het gebouw van ver op 
een cruiseschip lijkt, is heel vlot verlo-
pen. Dat was vooral te danken aan het 
gebruik van de BIM-formule, zodat ie-
der detail op voorhand was overdacht. 
“Een grote uitdaging was de inrichting 
van de werf omdat de grondoppervlakte 
beperkt was en daar toch alle materia-
len en machines moesten gestockeerd 
worden”, weet Steven Hendrickx. “De 
opstelling moest dus heel compact zijn. 
Er werd ook rekening gehouden met de 
overlast voor de buurtbewoners. We 
waren verplicht om zwaar verkeer door 
de straten te sturen, wat we nochtans 
zoveel mogelijk beperkt hebben. Alle 
beton werd ’s avonds en ’s nachts ter 
plaatse gestort, zodat er overdag geen 
ellenlange files van betonmixers door 
de straten moesten draven. Al bij al viel 
de overlast dus nog mee. De Hasselaars 
hebben zich heel braaf, begripvol en ge-
duldig getoond.” Wat niet wegneemt 
dat ze uitkeken naar het einde van de 
werken. “Vooral omdat ze nieuwsgierig 
waren naar het resultaat”, weet Marijke 
Beirens. “Tijdens de Openwervendag 
stonden hier een half uur voor de ope-
ning al 300 mensen aan te schuiven…” 
En ook vandaag zijn er talrijke aanvragen 
voor bezoeken. “Ook van buiten Hasselt 
wil men hier inspiratie komen opdoen 
over de realisatie van moderne stadsin-
frastructuur”, weet Marc Swyngedouw.

Input

Een mogelijk probleem dat uitstekend 
werd getackled, was de akoestiek. 

“Daar zijn we heel lang mee bezig ge-
weest”, herinnert Frederik Vaes zich. 
“De oplossingen bewijzen hun effect. 
Je hoort nauwelijk geroezemoes in de 
openbare ruimte, hoewel daar toch heel 
veel gesprekken simultaan plaatsvin-
den. En zelfs als iemand zijn stem ver-
heft, valt dat niet op.” Het is een punt 
dat ook werd besproken in de diverse 
werkgroepen van medewerkers, die 
mochten meedenken over de werf. 
“Het gebeurde soms dat de aannemers 
al verder stonden dan wat in de werk-
groepen was besproken, en dan moest 
er gewacht worden op input”, aldus 
Marc Swyngedouw. En maar goed ook, 
zo bleek uit het ontwerp van de onthaal-
balie. Op aangeven van de medewer-
kers werd dat concept nog helemaal 
omgegooid, zodat het beter aansluit op 
de taken die er moeten uitgevoerd wor-
den.”
Het loont zeker de moeite om zelf een 

UAU collectiv 4 architecture bv cvba • info@uaucollectiv.com • www.uaucollectiv.com • t +32 11 80 09 40 • t +32 11 74 93 29 • kunstlaan 18b3 • 3500 hasselt • be • koloniënstraat 56b6 • 1000 brussel • be • BE 0632.532.446

kijkje te gaan nemen in het prachtige gebouw. Wat opvalt is de grote partij mos tegen het plafond van de inkomhal, het contrast tussen de betonnen 
plafonds en warme materialen zoals houten meubilair en tapijt.  Of het vele glas, dat de transparantie tussen stad en burger duidelijk maakt. Komt dat 
zien! 

…

® tekst: Kurt Meers  -  foto’s: Philip Van de Gelooven & Frank Gielen

 …
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TEMPELS & JACOBS. LANDMETERSBUREAU SINDS 1974
Meer dan 40 jaar ervaring en een uitgebreid archief staan garant voor kwaliteit.

Ons takenpakket is in de laatste decennia enorm uitgebreid.
Waar vroeger voor ons het accent lag op het meten van “eigendommen” is dit nu verschoven naar maatvoering in de bouw.
Door de digitalisering van de middelen kunnen complexe opdrachten tot een goed einde worden gebracht. “tScheep” is daarvan 
een voorbeeld. We kunnen heel wat opdrachten op ons palmares schrijven. 
Ons beperkend tot Hasselt denken we aan de talrijke te verbouwen winkelpanden in het centrum.
Bouwwerken rond de Blauwe Boulevard, “De Kaai”,” Zuidzicht”,”Hassaporta”, “Quartier Blue” ,”Sky 9” en “Oude gevangenis”, 
”Alverpark”, “Acaciapark”,”proximus”, en recent toegevoegd “De Bonnefant” of Belgacomsite…..

Elke opdracht is verschillend en heeft zijn specifieke moeilijkheden.
Dit was bij “tScheep” niet anders. De grote hoogte en volume binnen de beperkte ruimte maakten dat we onze vaste meetpunten 
in de hoogte moesten verspreiden tegen de gevels van de omliggende gebouwen zodat een stabiel en steeds zichtbaar netwerk 
ontstond. Het uitzetwerk beperkte zich niet tot de inplanting van de kelderwand en de assenstructuur. Ongeveer alles wat een exacte 
positie diende te krijgen kwam aan bod. Vooral de schuine spiegelwand diende precies gemarkeerd te worden op de bovenliggende 
staalstructuur. We kunnen met enige fierheid zeggen een foutloos parcours te hebben gelopen.

www.tempels-jacobs.be
…

REDACTIE

Pub; Grut. Builders Facts 1C Letters in Contouren.indd   1 27/09/18   12:54

• Opmeting & Afpaling
• Plaatsbeschrijvingen
• Verkaveling & verdeling
• Maatvoering in de bouw
• Detailmeting gebouwen

www.tempels-jacobs.be
0474/250579
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Op 1 juli 2018 werden Willemen General  
Contractor uit Mechelen en de bouwafdeling van 
Kumpen gefuseerd tot het nieuwe Willemen  
Construct nv met hoofdzetel in Mechelen en een 
vestiging in Hasselt.

Willemen Construct is hoofdaannemer van allerlei 
types gebouwen: gemengde projecten, kantoren,  
residentiële gebouwen en algemene utiliteits- 
gebouwen. Gaande van eenvoudige tot de meest 
complexe constructies. 

De actieradius van Willemen Construct strekt zich niet 
alleen over heel België uit, maar gaat ook over onze 
landsgrenzen heen. We hebben verschillende  
vestigingen over heel Europa en zijn ook in Afrika 
actief.

OOK EEN PASSIE VOOR BOUWEN? 
     

>>   www.willemen.be/jobs   <<

Willemen Construct    Willemen Construct - Zetel Hasselt 
Boerenkrijgstraat 133   Paalsteenstraat 36 
2800 Mechelen    3500 Hasselt 
015 56 99 65    011 30 71 11  
willemen@willemen.be   hasselt@willemen.be  
 
www.willemen.be 

‘T SCHEEP - HASSELT  

BELGISCHE AMBASSADE - KINSHASA (DR CONGO)

BELGISCHE CULTUURMINISTERS ONDERTEKENEN 
CHARTER VOOR KWALITEITSVOLLE BOUWCULTUUR 
“ARCHITECT MAG ZICH NIET VOOR DE KAR LATEN 
SPANNEN VAN DE BANALITEIT”
Op initiatief van de Orde van Architecten ondertekenden de Belgische ministers van Cultuur en de grootste Belgische architec-
tenverenigingen vandaag de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’. Begin dit jaar werd dezelfde 
verklaring ook al ondertekend door de Europese ministers van Cultuur en tal van nationale en internationale instanties. 

Door de verklaring te ondertekenen, verbinden de Belgische cultuurministers Fadila Laanan, (staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, minister-voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Cultuur),  Sven 
Gatz, (Vlaams minister van Cultuur, Pascal Smet (minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, lid van het College van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, belast met Cultuur en Catherine Van Zeeland (raadgever kabinet) in naam van Alda Greoli (mi-
nister van Cultuur van de Franstalige Gemeenschap) en de grootste Belgische beroepsverenigingen (Architects in Brussels, Union 
wallonne des Architectes, Federatie van Architectenverenigingen van België, Netwerk Architecten Vlaanderen,  Beroepsvereniging 
voor architecten en G30) zich ertoe om de nodige acties te ondernemen om het beleid en de filosofie van de Verklaring van Davos 
te implementeren .

“Met de ondertekening van de verklaring van Davos in Brussel willen we ook hier de aandacht vestigen op het belang van een 
cultuurgerichte, kwaliteitsvolle bouwcultuur ”, zegt Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten.  “Wij zijn dan ook heel 
verheugd dat naast alle cultuurministers ook alle grote Belgische beroepsverenigingen vandaag vertegenwoordigd waren voor de 
plechtige ondertekening en de Verklaring van Davos mee hebben onderschreven. Als architecten is het bijna onze plicht om het 
voortouw te nemen in het streven naar een kwaliteitsvolle bouwcultuur.” 

De architect mag zich niet voor de kar laten spannen van de banaliteit
In zijn toespraak belichtte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz het belang van kwaliteitsvolle architectuur: “Ik ben blij dat we 
vandaag samen deze verklaring hebben ondertekend. Dit signaal betekent een grote waarde voor onze samenleving. De identiteit 
van een gebouw,  kwaliteitsvolle architectuur straalt af op de omgeving en maakt mensen gelukkig.” 
Volgens Brussels minister Pascal Smet mag het ambitieuzer : “De architect mag zich niet voor de kar laten spannen van de banaliteit. 
We moeten de ambitie hebben om gebouwen te relateren met de publieke ruimte rondom. We hebben Baukultur nodig, door samen 
te werken kunnen we komen tot een betere stad.”

De centrale rol van cultuur in de gebouwde omgeving
Het concept Baukultur omvat elke menselijke activiteit die de gebouwde omgeving verandert. Baukultur heeft betrekking op gebou-
wen, infrastructuur, openbare ruimten en landschappen, maar even goed op planningsprocessen voor bouwprojecten, steden en 
gemeenten en zelfs bouwtechnieken.  

De verklaring van Davos stelt dat we er ons van bewust moeten zijn dat kwaliteitsvolle Baukultur een cruciale bijdrage levert aan 
een duurzame maatschappij, hoge levenskwaliteit, culturele diversiteit en ons individueel en collectief welzijn. Tegelijk wordt ge-
waarschuwd voor de huidige tendens naar een verlies van kwaliteit (zowel in de gebouwde omgeving als in de open landschappen) 
die zich manifesteert in de banalisering van constructies, een gebrek aan respect voor duurzaamheid, de toename van gezichtsloze 
stedelijke wildgroei en onverantwoord grondgebruik, de vervaging van historisch weefsel en het verlies van regionale tradities en 
identiteiten. Een tendens die niet alleen in België, maar in heel Europa voelbaar is.
De ondertekenaars verbinden zich ertoe Baukultur te promoten bij alle betrokken spelers – overheden, organisaties en de private 
sector – en deze toe te spitsen op de maatschappelijke, sociale, economische en culturele waarden.

De ondertekeningsceremonie werd gevolgd door een debat rond architectuur en cultuur. Rond de tafel vertegenwoordigers uit de 
vakpers, architectenwereld en de academische wereld.

Download de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’.
…

REDACTIE
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DEMOCO WERKT APPARTEMENT AF OP 7,5 DAGEN 
LEAN experiment op Gentse Rabotsite toont aan dat doorlooptijd korter kan

Op maandag 13 augustus gaf Democo het startschot voor een opmerkelijk LEAN-experiment. Het doel: de doorlooptijd voor de 
afwerking van een appartement terugdringen van 30 naar 9 dagen. Het projectteam en de onderaannemers overtroffen de stoutste 
verwachting en klokten af op 7,5 dagen en dat zonder aan kwaliteit in te boeten. Het geheim achter dit succesvolle experiment: 
een doorgedreven voorbereiding en overleg
 
Het experiment op de Rabotsite – waar WoninGent de bestaande woontorens vervangt door aantrekkelijke nieuwbouwappartementen 
– kadert in het LEAN werken binnen Democo. Met dit continue verbeterproces stelt de aannemer zich tot doel de klantwaarde zo groot 
mogelijk te maken door tijdverspilling te vermijden. Voor de werf Rabot (fase 1a) slaagde Democo er samen met zijn onderaannemers 
al in de gangbare doorlooptijd voor de afwerking van een appartement terug te dringen van 40 naar 30 dagen. De 131 appartementen 
werden zo op 160 werkdagen afgewerkt.

Recordpoging
Maar gedreven door het devies ‘alles kan beter’ ging het projectteam de uitdaging aan om in een experiment de doorlooptijd nog verder 
terug te dringen. “Tijdens het project maten we samen met onze partners in de zogenaamde multi moment opname hoeveel tijd er ge-
spendeerd werd aan klantwaarde en hoeveel aan nevenactiviteiten – verspilling in lean-termen. Op basis van die resultaten gingen we 
na hoe we verspilling maximaal konden reduceren en belangrijker nog uit het kritieke pad van de productie konden halen. Die oefening 
bracht de uitdaging naar boven om een appartement in minder dan 10 dagen af te werken. Tijdens de gezamenlijke planningsdag bleek 
8,5 dagen realistisch te zijn,” vertelt William Vander Bracht, LEAN-manager bij Democo.
Het experiment zelf startte op maandag 13 augustus. “Tijdens het werk gaven de partners aan dat ze deze doorlooptijd nog eens met 24 
uur konden inkorten. Woensdagavond legden de aannemers de laatste hand aan het appartement en donderdagvoormiddag kreeg het 
nog een grondige poetsbeurt. Daarna kon de klok afgeklopt worden op een doorlooptijd van 7,5 dagen. Het geheim achter deze korte 
termijn is verregaand overleg tussen alle partijen,” geeft William Vander Bracht nog mee.

Geen kwaliteitsverlies
Democo gaat er prat op dat de kortere afwerktermijn geen invloed heeft op de kwaliteit van het geleverde werk. “We hebben de ar-
beidstijd immers niet teruggeschroefd, maar wel de tijd voor handelingen die geen klantwaarde opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het 
transport van het materiaal naar de werf. Zeker voor dit experiment hebben we er via de gedetailleerde voorbereiding voor gezorgd dat 
alle materialen tijdig aanwezig en efficiënt beschikbaar waren. Bovendien hebben we de planning zo opgesteld dat meerdere aannemers 
gelijktijdig in het appartement konden werken zonder elkaar te hinderen. Daartoe deelden we het appartement in meerdere werkzones 
op. Voor iedere zone werd een planning tot op het kwartier opgemaakt. We merkten ook dat de aannemers door gelijktijdig te werken 
ook meer rekening hielden met elkaars werk,” verduidelijkt algemeen directeur Frederik Bijnens.

Nuttige lessen
Het geslaagde experiment betekent niet dat Democo nu ieder appartement op 7,5 dagen zal opleveren. “Voor het experiment was er 
continue opvolging en controle op de werkzaamheden. Dat is in de praktijk niet mogelijk. We hebben wel zinvolle lessen geleerd om de 
manier van LEAN samenwerken te optimaliseren en zo de afwerktermijn toch nog gevoelig in te korten,” besluit William Vander Bracht.

Meer info: Over het LEAN experiment:Thomas Bijnens – Thomas.Bijnens@democo.be – +32 475 81 05 64
Over de vernieuwing van de Rabotsite: Arno Morsa – arno.morsa@woningent.be –+32  0470 90 22 37’
…
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TE HUUR IN MAASMECHELEN

TIM BAMELIS | interieurarchitect
info@quintis.be | www.quintis.be

exclusieve loft
voor 

F meetings F coaching 
F workshops F presentaties F ...

Heirstraat 490/1 | 3630  Opgrimbie-Maasmechelen
gsm 0473 81 64 36 | tim@qcolab.be | www.qcolab.be

Quintis bvba

• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN 
• HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • ZEVEN VAN GROND 
• SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN • 

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets • tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70
info@croesbvba.be • www.croesbvba.be

bvba
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“We hebben 288 kluizen in huis”

Tim Bamelis (47) van Interieur-en ontwerpbureau Quintis presenteert met Q.Co-Lab zijn visitekaartje als interieurarchitect. Voor eigen rekening 
toverde de ingeweken Maasmechelaar  het KBC-bankkantoor van Opgrimbie samen met zijn partner Kim Sillen om tot een sfeervolle loft. “Ik heb 
er niet alleen mijn kantoor, de ruimte is ook te huur en kan dienst doen als creatieve hub voor seminaries, huiskamerconcerten, voorstellingen ... 
noem maar op. De vroegere bankkluis is zelfs perfect geschikt als kleine meeting room of als privé cinemazaaltje”, zegt Tim.

Sinds twee jaar hebben de interieurarchitect en zijn gezin hun stek in de Heirstraat. “Nadat het KBC-gebouw al vijf jaar leeg stond, sloegen we onze 
slag. Ik hield het pand al een tijd in de gaten en volgde ook hoe de prijs evolueerde. Terwijl mijn vriendin Kim aanvankelijk toch enige overtuigingskracht 
nodig had, was ik toch snel verkocht. We waren eerder passief op zoek naar een pand met mogelijkheden. Iets wat kon dienen als kantoor met ont-
vangst voor klanten en iets voor ons gezin, dat om de andere week 3 pluskids telt, zochten we een comfortabel onderdak. 

Tim Bamelis is een mixer. “Strak met veel licht zoals in de keuken, donker en intiem in de zitruimte, design en antiek of curiosa, gebruik 
van natuurlijk licht of (in)direct sfeerlicht, levensgrote zelfgenomen foto’s … Het zijn allemaal aspecten die bepaalde sferen creëren.”
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Vroeger huurden we een woning, waarin ik een slaapkamer als kantoor 
inpalmde, maar dat werkte niet. De zoektocht en het afwachten, zijn het 
waard geweest.” In tegenstelling tot andere kijklustigen zag Tim meteen 
het potentieel van de woning. “De meesten bekeken dit pand nog als een 
bankkantoor. Onder meer de vele binnenwanden en bijhorende typische 
kantoorinrichting schrikten hen af. Maar je moet verder kijken dan dat. Je 
moet de overbodige delen kunnen wegdenken, wat begrijpelijk niet gemak-
kelijk is voor iemand die niet in de sector zit. Kim en ik zagen dat hier ruimte 
was om een mooie loft te ontwerpen. Al snel ben ik beginnen tekenen en 
merkten we dat het wel eens kon kloppen.  Bovendien spraken de aanwe-
zigheid van een grote zuidgerichte tuin achter de woning en het apparte-
ment met groot terras boven de bank ons nog extra aan”, schetst Tim. 

Loftruimte

Toen Tim de plannen onder ogen kreeg, merkte de interieurarchitect een 
interessante naam op:  “Bart Lens. Blijkbaar is het een van zijn eerste ont-
werpen in opdracht van KBC. Ik heb geen idee of Lens er zich nu nog mee 
zou vereenzelvigen”, lacht Tim. 
Het voormalige bankkantoor telt drie huisnummers. Eentje voor de bancon-
tactruimte van KBC die Tim weer aan de bank verhuurd, een tweede voor 
de vroegere conciërgewoning boven waar hij en zijn gezin wonen en het 
derde voor het gelijkvloers. Daar is er plaats voor het kantoor en om bezoe-
kers en klanten stijlvol te ontvangen. “Door het volledige pand te kopen, 
hadden we de mogelijkheid om te wonen los van de loftruimte waar dus 
mijn kantoor is. Het vroegere kantoor van de bankdirecteur is nu de plek 
waar ik ontwerp. Mijn klanten ontvang ik altijd in de aanpalende loftruimte. 
Je kan er aan een grote tafel zitten en over de ontwerpen spreken. Het is 
gewoon plezanter en fijner om dat daar te doen dan in een kantoor. Het 
geeft me meteen ook de kans om te laten zien waarmee ik bezig ben. De 
loft is bovendien bemeubeld met veel verschillende spullen, sommige met 
een speciale betekenis voor ons, andere die ik door de jaren heen verza-
meld heb.”Naast de kantoorfunctie zit in de loft nog een andere functie 
vervat. Onder de vlag van Q.Co-Lab verhuren Tim en Kim de ruimte ook aan 
bedrijven en organisaties die in huislijke sfeer eens weg van eigen kantoor 
willen werken of brainstormen. “Bedoeling is de loft te exploiteren als een 
plek waar je zakelijk, creatief of cultureel kan werken en experimenteren. 
Onlangs hebben we ze nog verhuurd aan Unizo voor een denkdag, binnen-
kort staat er een boekvoorstelling op het programma en we bereiden zelf 
enkele avonden voor met try-outs op gebied van muziek en toneel. Zittend 
is hier plaats voor een zestigtal gasten. Mijn vriendin Kim en ik verhuren het 
onder de naam Q.Co-Lab”, telt Tim.

Potten en balken

Een duf bankkantoor omvormen tot een modulaire loftruimte was een 
mooie uitdaging voor Tim. “Zeker weten. We hebben zeer veel zelf gedaan 
en er veel moeten uitgooien. Honderden meters kabel zaten er in. Door de 
jaren heen was er veel techniek aangebracht, bijgebouwd en aangepast. 
Na het verwijderen van het technisch alu lamellen plafond heb ik de potten, 
balken en betonnen welfsels zichtbaar gelaten. Dat komt het loftgevoel ten 
goede. Hier moet ook niet alles 100 % clean afgewerkt zijn. Een bepaalde 
doorgedreven perfectie maakt soms dat een ruimte minder leefbaar lijkt of 
te klinisch aanvoelt. Ik heb graag dat er een hoek af is, wat niet wil zeggen 
dat iets niet goed moet afgewerkt zijn. Zelf mix ik graag zaken: strak met 
veel licht zoals in de keuken, donker en intiem in de zitruimte, design en 
antiek of curiosa, gebruik van natuurlijk licht of (in)direct sfeerlicht, levens-
grote zelfgenomen foto’s … Het kunnen allemaal aspecten zijn die bepaal-
de sferen creëren. Hoe dan ook is elk interieur altijd subjectief. Ik onthoud 
vooral dat een klant ten allen tijde in zijn interieur moet ‘thuiskomen’. ‘Mooi’ 
is voor iedereen anders. Ik ga altijd weer op zoek naar dat wat voor elke 
nieuwe klant ‘mooi’ is.”

Kluis

Wie binnenkomt in het Q.Co-Lab kan er niet naast kijken en botst er zelfs 
bijna tegenaan: de kluis. Een knoert van een brandkastdeur schermt 
een ruimte af met wel 200 kluisjes. “Leuk dat de KBC dat hier heeft 
achtergelaten. Bij andere panden durven ze alles leeghalen en enkel 
een betonnen ruimte achterlaten. Hier is de kluis volledig intact geble-
ven. De grote brandkastdeur zou 1 ton wegen, de slagpinnen hebben 
we  laten uitsteken zodat niemand ze per ongeluk dicht kan trekken.  
Binnenin zijn er nog een 280-tal kluisjes. Van bijna allemaal hebben we 
de sleutel. Of we er iets in teruggevonden hebben? Die vraag heb ik al 
veel gekregen, maar het antwoord is helaas neen. Het doel is om van 
de kluis een leuke break-outroom te maken of wie weet een sigarenbar 
of filmzaaltje. Ik heb hier nog enkele oude bioscoopstoelen die er niet 
in zouden misstaan. We zouden er zelfs wijn kunnen stockeren. Tot drie 
flessen per kluisje”, beschrijft Bamelis die in 1994 als interieurarchitect 
afstudeerde. 

Showroom

Tim Bamelis omschrijft de loftruimte als een showroom voor Quintis 
bvba. Mijn speeltuin. Het was echter niet altijd eenvoudig. Niets is zo 
moeilijk als voor jezelf te ontwerpen. Je weet wat er allemaal bestaat en 
wat er mogelijk is en wat er op de markt is. Regelmatig heb ik collega’s 
en kameraden geraadpleegd als klankbord of voor feedback. We tonen 
hier in elk geval dat er veel mogelijk is, dat je mag durven combineren. 
Goedkope maar ook duurdere materialen, nieuwe spullen of vintage, 
zakelijke- of spullen die emotie oproepen … En soms moet je het ook 
allemaal niet te ver zoeken. Kom het gerust allemaal eens ontdekken”, 
nodigt Tim uit die de inrichting en concepten van zowel woningen als 
kantoren, hotels, kantines en nog veel meer voor zijn rekening neemt.

Info: www.quintis.be  en  www.qcolab.be
…

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

 …
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Technische fiche
…

Bouwheer: 
 Quintis, Tim Bamelis; Maasmechelen 

…
Ontwerp:

 Quintis; Maasmechelen
Vloeren:

 Verheyen bouwmaterialen; Maasmechelen
Technieken sanitair en cv: 

Jeffrey Kenens; Lummen
Ruwbouw- en tegelwerken: 

Fst bouw Maasmechelen  
Technieken elektriciteit: 

Rusco; Silsen-Stokkem
Pleisterwerken: 

PF&T; Maasmechelen
Binnenschrijnwerk: 

Timmermanneke; Zonhoven 
Printing,bestickering en wandbekledingen:

 Publipoint; Hasselt 
Steentapijt: 

Gregoor steentapijt; Genk
Parketvloer: 

Lofra Projects; Kinrooi  
Verlichting: 

Lednlux; Genk 
Gashaarden: 

Vuur en Techniek; Alken 
Buitenschrijnwerk: 

Facer; Maasmechelen

 

“De meesten bekeken 
dit pand nog als een pand, 

maar je moet verder kijken dan 
dat en de overbodige delen 

wegdenken.”, zegt 
Tim Bamelis.

De bankkluis hoopt Tim in een later stadium te gebruiken 
als sigarenbar, pokerkamer of als bioscoop
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JUUL VANLEYSEN START NIEUW HOOFDSTUK
BIJ R2LIVIN EN BISAR
Nadat Leander Kippers en Ismaël Gielen in 2015 besloten om hun architecturale krachten te bundelen binnen de R2livin Group 
krijgt hun team sinds kort versterking van architect Juul Vanleysen.
 
“Vanuit een ivoren toren je ding doen, dat is nooit iets voor ons geweest, noch voor Ismäel, noch voor mij,” aldus Leander Kippers. 
“Alle twee zijn we er al sinds onze studies van overtuigd dat je samen zoveel méér kan. Ook toen we elk nog een eigen kantoor hadden, 
wisten we mekaar toch te vinden. Om ideeën af te toetsen, mekaars klankbord te zijn en af en toe samen deel te nemen aan projecten en 
wedstrijden. Die visie dragen we sinds 2015 uit vanuit één kantoor ‘de R2Livin Group’, die twee subdivisies omvat: R2Livin Architects is 
actief in de residentiële markt, Bisar Business Architecture in de b2b-markt. Beide divisies worden gekenmerkt door eenzelfde horizon-
tale structuur. Iedereen draagt zijn expertise bij in onze projecten, vanuit een grote gelijkwaardigheid en openheid. In ons kantoor wordt 
niemand in een functie ‘geduwd’. Je neemt zelf initiatief om je bijdrage te leveren aan het geheel. De samenwerking met Juul Vanleysen 
past helemaal in onze filosofie.” 
 
Wedergeboorte
“Ik voel het zelfs aan als een verderzetting van mijn visie,” vult Juul Vanleysen aan. “Binnen Holistic Architecture was het onder andere 
mijn grote droom om alle medewerkers eigenaar te maken van het bedrijf binnen een holistische visie. Zover is het jammer genoeg 
nooit gekomen. Deze stap nu voelt als een mooi vervolg en een nieuw hoofdstuk.” 
“Ik ontmoette Leander zo’n tien jaar geleden tijdens een evenement waaraan ik met mijn toenmalige kantoor Holistic Architecture deel-
nam. Leander is toen komen kennismaken; een ontmoeting die bijbleef, want ook de jaren nadien kruisten onze wegen regelmatig. Toen 
ik in 2014 geen andere keuze had dan de boeken van Holistic Architecture neer te leggen en door een diep dal ging, was het Leander 
die me hielp inzien dat het faillisement een meerwaarde is als ervaring en een nieuwe start kon zijn als mens, als architect. Een weder-
geboorte zo je wil.”
 
Tekentafel
“Het heeft enkele jaren geduurd voor mijn creativiteit terug ontwaakte en voor ik die enorme leegte waarin ik was terechtgekomen vol-
ledig kon omarmen en dankbaar zijn voor alles in mijn leven. Toen ik begin 2018 een tekentafel bij Leander zag staan, kwam ‘het’ lang-
zaam terug,” legt Juul uit. “Ik ben hem, Ismaël en het hele R2Livin-team heel dankbaar dat ik mijn passie nu kan inzetten voor projecten 
bij deze gelijkgestemde groep van architecten. De intense en leerrijke periode die ik mocht ervaren, maakt vandaag dat ik een vrij mens 
ben. De angst om te mislukken verlamt niet meer als je dergelijke ervaring mag beleven. De rust en hernieuwde passie die over me 
gekomen is, biedt een standvastigheid die ik graag inzet voor de bijzondere projecten van de hele groep, zowel bij R2livin Architects en 
Bisar Business Architecture.”

Meer info: www.r2livin.be
…

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

…

REDACTIE

BIJ WIJCKMANS
KOM JE THUIS.

Zwartenhoekstraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen) 
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013 66 10 21
013 66 79 92
info@wijckmans.be

www.wijckmans.be

Ruim assortiment aan bouwmaterialen,
vloeren en toebehoren

Productie betonputten (maatwerk mogelijk)

Uitgebreid wagenpark: voor elke opdracht 
de juiste wagen

Mee met de nieuwste trends

Snelle service
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centrale verwarming

vloerverwarming

sanitair

inrichting badkamers

warmtepompen

zonneboilers

onderhoud mazout & gas

nieuwbouw & renovatie

Rekhovenstraat 94
3560 Lummen
info@kenensjeffrey.be
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GSM 0496 84 53 00
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CENTRALE VERWARMING
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WARMTEPOMP
VENTILATIE
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Technologie van wereldniveau           voor projecten rond de kerktoren
Hasselt

Genk

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

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

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

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

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

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

medewerkers.

Brandweer
Zuidzicht

TIHH

Circuit 
zolder

De Lijn

Coca Cola
Ethias Arena

Sporthal
St. Lodewijkschool Thorpark

C-Mine

Ter Hooie

Kinderwereldateliers
IPTE

Tigro Lommel

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

OCMW  
Banneux

Stadhuis JeugdhostelJessa

Plopsaland

Quartier 
Bleu

Clarenhof
Hassaporta

Media & Design

Bibliotheek

Waterschei T2
Lidl 

distriebutiecentrum

Xios
PXL

KTA1
KTA2CCH

OCMW  
Zonnestraal

Theater 
grenslandhallen

Kids

Fab2Lab
Houthalen

Reynders
Houthalen

Don Bosco
Helchteren

WZC Het dorp 
Helchteren

jeugdcentrum
Stadshuis

Bokrijk

Herckenrode

Glasmuseum Lommel
Agropolis KinrooiWZC

Helchtel Eksel
‘t Pleintje
Godsheide

Scheepsvaart
Neeroeteren

Scheepsvaart
Hasselt
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INDUSTRIEWEG NOORD 1129   -   B 3660 OPGLABBEEK   -   T +32 89 81 99 00   -   F +32 89 81 99 33   

INFO@COMETAL.BE   -   WWW.COMETAL.BE

UW PARTNER  IN BEKISTING

cometal_adv_1/1p.indd   1 1/10/18   12:45

Vriens bvba is uw betrouwbare aannemer 
voor alle verhardingen, infrastructuur-, 

wegenis- en omgevingswerken

vriends.indd   1 6/10/18   19:11

DHOOGE & MEGANCK EN DMVA GENOMINEERD 
VOOR ARC AWARDS
Dhooge & Meganck Architecture en dmvA architecten zijn beiden genomineerd voor de ARC Awards 2018 in de categorie Archi-
tectuur. De eveneens Belgische architecte/designer Michelle Janssen maakt kans op een ARC18 Meubel Award. De ARC Awards 
worden uitgereikt op 22 november in de Van Nellefabriek in Rotterdam.  

De ARC Awards is de enige ontwerpprijs in Vlaanderen en Nederland van stoel tot stad en wil het ontwerp in de volle breedte voor een 
groot publiek promoten en vernieuwing zichtbaar maken. 171 bureaus dienden een project in voor de ARC18 Architectuur Award. Drie 
projecten zijn door de jury geselecteerd. Dhooghe & Meganck Architectuur zijn genomineerd voor de mosterdfabriek Camp’s in Ou-
denaarde. Het opmerkelijke fabrieksgebouw is ontworpen volgens een innovatief hedendaags abdijprincipe. “De architectuurtaal is ver-
rassend eenvoudig, sacraal en reminiscerend: een gedachte aan een verschijnsel uit het verleden”, aldus de ontwerpers op deArchitect.
nl. Het gebouw prijkte onlangs nog op de cover van de 13e Architectuurboek Vlaanderen. dmvA architecten is genomineerd met het Huis 
van Lorreinen in Mechelen. Het bureau transformeerde een bouwvallige plek op de Grote Markt tot een kwalitatief wooncomplex. “Bij dit 
project werd belang gehecht aan de stedenbouwkundige integratie met respect voor de historiek van het gebouw”, laten de ontwerpers 
optekenen De Belgische bureaus moeten het in deze categorie opnemen tegen het Nederlandse Benthem Crouwel Architects voor de 
Amsterdamse Noord/Zuid metrolijn.

Designstoel
Nog een Belgische kanshebber op een ARC Award is Michelle Janssen. Haar designstoel ‘Corten’, gemaakt van transportbanden, is 
genomineerd voor de ARC18 Meubel Award. 
De ARC18 Awards worden georganiseerd door Vakmedianet en de Architect, met de ondersteuning van JUNG, Kingspan, KUBUS, On-
iro, Real Estate Development Company, Rohde & Grahl, Tarkett en SV.

Bron: ARC Awards
…

REDACTIE
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05

het cordaat

Betonnen hangar wordt knus klasserestaurant

Het was de enige ruimte van het imposante Corda 1-gebouw waar nog geen bestemming voor gevonden was. Het glazen landmark met de grote 
schans kon in ieder geval nog een horecazaak van niveau gebruiken, zeker nu de twee nieuwe, aanpalende kantoorbuildings stilaan worden 
opgeleverd. Horeca-ondernemer Dimitri Beckers, die op de campus ook de Corda Latte en Corda Bar uitbaat, liet de voormalige tentoonstellings-
ruimte ombouwen tot een sfeervol restaurant voor een breed publiek. UAUcollectiv tekende de metamorfose uit. Schevenels Project Interieurs 
en P&G Metaalwerken zorgde voor (het merendeel van) de uitvoering. De prints op de buitenzijde van de bar komen terug 

op de tafeltjes rondom.
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Meteen bij het binnenkomen merk je dat gezelligheid het codewoord 
is in Het Cordaat. Aan de ingang langs Corda 1 is een grote houten 
gastentafel neergepoot. Je kan er meteen de krant opnemen en met 
een grotere groep neerstrijken voor de maaltijd. De architecten maken 
met deze opstelling een statement: de sfeer is hier informeel, open en 
warm. De verlichting, in de vorm van omgekeerde kaarsen, versterkt 
dat gevoel. Net als de grote kamerplanten die in alle hoeken staan opge-
steld. De kapstok is een strakke, goudkleurige baar die aan het plafond 
is bevestigd.

Aperitief

Vervolgens kan je naargelang de samenstelling van het gezelschap of 
de sfeer van het moment, kiezen voor verschillende settings. Aan de 
zijkant staan ronde tafeltjes voor 2 personen. Zwart en goud zijn er de 
hoofdkleuren, uitgelicht door kokervormige armaturen. Casual chique, 
dus. Aan de andere kant van de glazen gevel, is er beperkte buitenruim-
te om een aperitief te nuttigen. De fonteinen aan de voorzijde van Corda 
1 vormen het rustgevende decor. 
Achter de grote tafel bevindt zich, afgescheiden door een kassameu- 
 

bel met zwevend glazenrek, een grotere verbruikersruimte. Dit is het 
zenuwcentrum van Het Cordaat. Er staan diverse rechthoekige tafels, 
geflankeerd door kleurrijke zitjes. Het patroon op het tafelblad komt te-
rug op de flank van de centrale bar. Ook hier zijn andere, deze keer 
bolvormige verlichtingsarmaturen voorzien. En er staat nog een twee-
de, langwerpige, houten tafel. Een iets groter gezelschap vindt hier het 
thuisgevoel terug. Het houten accent komt terug in een groot raster dat 
boven de hoofden van de gasten zweeft. Het verkleint de ruimte tot een 
knusse huiskamer. 

Kuipzetels

Een andere sfeer wordt opgeroepen in de inpandige tuinkamer die een 
aanzienlijk deel van Het Cordaat bestrijkt. “De veranda in zwart me-
taal heeft zowel aan de zijkanten als in het dak een aantal panelen in 
reliëfglas”, zegt Massimo Pignanelli van UAUcollectiv. Dit zorgt voor 
een zekere privacy. De rest zijn open vlakken, zodat het contact met 
de andere gasten in de zaak niet vertroebelt.” Qua meubilair is hier 
gekozen voor lederen kuipzetels. Bijna tegen de achterwand vormen zij 
oppositie met een langwerpige, groene sofa. Gasten die daarin plaats-
nemen hebben een overzicht op de hele zaak. Achter hun rug is er een 

imposante wijnfrigo ingewerkt. De huiselijke sfeer wordt hier bepaald 
door de verhoogde parketvloer, die contrasteert met het beton in de 
andere delen van de zaak.

Haardvuur

Centraal in Het Cordaat staat een zithoek met modern meubilair opge-
steld. Een tapijtje moffelt de betonnen vloer weg. Bezoekers kunnen 
hier in alle comfort even wachten op de rest van het gezelschap of een 
aperitiefje drinken vooraleer aan tafel te gaan. Rondom vormt een gla-
zen meubel waarin een haardvuur is verwerkt, de afscheiding met de 
andere gasten. Een collectie van sanseveria’s achter het glas, doet het 
lijken op een natuurlijke barrière. Ook hier staan flankerend een aantal 
losse houten meubels, waar bestek en ander tafelgarnituur door het 
personeel kan opgepikt worden. De betonnen kolom is mooi aange-
kleed met terracotta aardewerk, waar jonge plantjes uit komen piepen.

Tapas

Blikvanger is de bar in U-vorm, gemaakt en geplaatst door Schevenels. 

De prints op de houten bekleding komen elders in de zaak terug. Het 
zwevende metalen geraamte, waar de schappen voor de glazen en an-
dere materialen aan bevestigd zijn, is van hetzelfde kaliber als het frame 
van de veranda. De boxen van de geluidsinstallatie en de beveiligings-
camera’s vallen door dezelfde metaalkleur niet op. “Ook hier aan de 
bar kunnen gasten even wachten bij een bordje tapas of alleen voor 
drinks met een collega, rustig komen keuvelen”, aldus nog Massimo 
Pignanelli. “De decoratie bestaat uit fruitschalen, vazen en hangende 
planten.” Achter de bar ligt, afgescheiden door een glazen wand met 
grote openingen, de keuken (ook gemaakt door P&G Metaalwerken). 
De koks, getooid met een hippe pet, zijn zichtbaar voor het publiek, druk 
in de weer. De transparantie zorgt niet alleen voor gezelligheid, maar 
straalt tevens vertrouwen uit over de authenticiteit van de bereidingen. 

Oase

Grote troef van Het Cordaat is het terras aan de straatzijde van de cam-
pus. Haast onopvallend zijn het dak en de zijwanden opgetrokken uit 
grote glaspanelen, aan de buitenzijde omgeven door natuurlijke elemen-
ten. Zo wordt een oase van rust gecreëerd, waarin het in alle weers-
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Technische fiche
…

Bouwheer: 
 C-groep; Hasselt

…
Architect: 

UAU colletiv; Hasselt
Hoofdaannemer: 

Schevenels project interieurs; Heusden-Zolder
Buitenaanleg: 

Vriens; Heusden-Zolder
Koelcellen, koeling keuken: 

B-Cool; Hasselt
Algemene technieken: 

Vandenbriele; Hasselt
Brandbeveiliging: 

AEW; Hasselt
Keuken: 

Rosval Production & Development; Best NL
 Metaalwerken: 

P&G metaalwerken; Zolder
Los meubilair: 

Dols C&P Furniture; Zutendaal
Flessenkoeling, ijsblokmachines: 

Knoops Cooling; Kermt
Ventilatie: 

Brussels Air; Willebroek
Haard: 

Ballet haarden; Kermt
Natuursteen: 

Philips Natuursteen; Hasselt
Elektriciteit: 

Elektriciteitswerken Janssens; Zolder
Akoestisch spuitpleister: 

Akocell; Aalsmeer
Stukadoorswerken: 
Danny Snoeks; Paal

Schilderwerken: 
Guido Stevens; Riemst

Los meubilair: 
Serax; Kontich 

Raamdecoratie:
 Swijsen-Schepers; Hasselt

Algemene aanneming: 
Vandezande Bouwwerken; Oud-Heverlee

Muziekinstallatie: 
Soundstation; Beringen

Camerabewaking: 
AB-matic; Sint-Truiden

Buitenschrijnwerk: 
Oben; Zonhoven

Waterpartij:Tuinwerken 
Bart Janssen; Opglabbeek

De planten en accessoires die in de centrale unit staan 
opgesteld, geven een huiselijke sfeer.

Bezoekers kunnen hier in alle 
comfort even wachten op de 

rest van het gezelschap of een 
aperitiefje drinken vooraleer 

aan tafel te gaan.
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omstandigheden fijn toeven is. Zwart 
gelakte verwarmingselementen, een 
mooie poort en witte, hangende lichtar-
maturen zorgen voor modieus comfort. 
Op het buitenterras staan zowel lage als 
hoge tafels opgesteld, zodat in functie 
van de gelegenheid voor de beste for-
mule kan gekozen worden. 

Het zal niemand verbazen dat Het 
Cordaat een succesverhaal wordt. Het 
potentieel van gasten bevindt zich over-
dag in een straal van 700 meter. Met de 
ruime parking voor de deur, zullen ook ’s 
avonds, na de kantooruren, de klanten 
hier graag vertoeven. Aan de architec-
tuur zal het zeker niet liggen…

…

® tekst: Kurt Meers
foto’s: Philippe Van de Gelooven 

…

“In het maatwerk 
kunnen we ons 
vakmanschap tonen”

“We zijn al meer dan 30 jaar vas-
te leverancier bij de bedrijven van  
Dimitri Beckers”, weet projectlei-
der Jo Flemings van Schevenels 
Project Interieurs. “Het was dus 
logisch dat we ook mochten mee-
werken aan de realisatie van Het 
Cordaat. Een project dat heel vlot is 
verlopen. Zowel met de bouwheer 
als met de andere aannemers en 
met architectenbureau UAUcollec-
tiv verliep de samenwerking ge-
smeerd. Er werden vooraf goede 
afspraken gemaakt en iedereen 
heeft zich daar perfect aan gehou-
den.”
Schevenels stond in Het Cordaat 
in voor de toog en achtertoog, het 
parket in de orangerie, de keuken, 
de banken, lambrisering en het los 
meubilair. “Allemaal maatwerk in 
diverse materialen als hout, glas en 
metaal”, weet Jo Flemings. “We 
hebben ons vakmanschap dus kun-
nen etaleren. We zijn dan ook heel 
fier op deze realisatie. De timing 
was redelijk nipt, maar dat weten 
we intussen op voorhand. Ik had 
mijn vrouw al gewaarschuwd dat 
ik in de weken voor de oplevering 
weinig thuis zou zijn…”

…

® tekst: Jo Flemings (Schevenels 
Project Interieurs)

…

Hasselt - Zoutleeuw
Tel. 011 78 09 82
info@b-coolbvba.be

b-cool.indd   1 23/06/15   13:12

KANTOOR ZORG RETAIL HOTELRESTAURANT/CAFE

www.schevenels.be     info@schevenels.be
T: 013 53 93 93

KANTOOR ZORG RETAIL HOTELRESTAURANT/CAFE

www.schevenels.be     info@schevenels.be
T: 013 53 93 93
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06

Zonnespiegelpark Genk

Limburg mag als eerste de 
vervanger van zonnepanelen testen

De kans bestaat dat u er tot dusver weinig of niets over gehoord heeft, en toch lijkt dit op wereldschaal een heel belangrijke energiebron te 
worden: zonnethermie. Met de opbouw van een installatie die in Europa zijn gelijke niet kent, is Limburg een voorloper in de ontwikkeling van 
parabole zonnecollectors, die zonlicht omzetten in bruikbare warmte. Azteq is de naam van het bedrijf dat in het Genkse Thor Park wil bewijzen 
dat het werkt. Het zijn installaties in de vorm van parabolen, die het zonlicht opvangen 

en omzetten in bruikbare warmte.

Zonnepanelen en windmolens zijn uiteraard bij iede- 
reen gekend als het gaat om het opwekken van groe-
ne energie. En toch zijn er nog heel wat alternatieven 
mogelijk om natuurlijke bronnen als water, wind en 
zon om te zetten in kostbare energie. Zoals de CPT’s, 
een afkorting voor Concentrating Parabolic Troughs. 
What? 
“Het zijn installaties in de vorm van parabolen, die het 
zonlicht opvangen en omzetten in bruikbare warm-
te”, vertelt Koen Vermout, co-stichter en CEO van 
Azteq. Vergelijk het met een gesofisticeerde olieton 
die zijdelings is opengesneden (parabool). Het deksel 
kan op afstand of automatisch dicht worden gedaan 
of gedraaid, bijvoorbeeld om de regen te vermijden. 
“We gebruiken vervolgens spiegels, waar de zon op 
schijnt, en die naar gelang de wensen van de klant, 
zowel lage temperaturen van 25 graden kunnen op-
wekken, als toepassingen die warmte afleveren van 
140 tot zelfs 400 graden. En dit bij een druk van 3 tot 
meer dan 100 bar, dus erg bruikbaar in diverse indu-
striële processen.” 
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Thermos

Koen Vermout wijst erop dat het systeem in feite niet nieuw is. “Overal 
ter wereld waar er erg veel zonlicht is, zoals in de woestijn, bestaan er 
soortgelijke installaties die al vele jaren hun efficiëntie hebben bewe-
zen. Wat wij willen doen is dezelfde technieken optimaliseren, zodat ze 
ook van nut kunnen zijn in regio’s waar de zon gemiddeld veel minder 
vaak en krachtig schijnt. Zoals hier. Wij geloven heel sterk dat het kan.”
Azteq ziet vele voordelen. “In de eerste plaats is het vrij eenvoudig 
om via zonnespiegels energie te winnen”, zegt Kari Ven, CTO van het 
bedrijf en al tientallen jaren actief in deze sector. “Er zijn geen gesofis-
ticeerde installaties voor nodig. Ten tweede is het makkelijk en goed-
koop om de energie die wordt gewonnen, op te vangen en op te slaan. 
Daarvoor worden opslagtanks gebruikt die vergelijkbaar zijn met grote 
thermosflessen. De eenvoud en prijs staan in contrast met bijvoorbeeld 
elektriciteit, dat veel moeilijker en duurder is om bijvoorbeeld in batte-
rijen op te slaan. Voordeel van elektriciteit is dan weer dat het transport 
via een netwerk gemakkelijk is, wat niet kan gezegd worden van warm-
te die moet verplaatst worden. Vandaar dat wij onze installaties in de 
onmiddellijke nabijheid van de afnemers willen plaatsen.”

Huishoudens

Het Genkse bedrijf richt zich met zijn zonnethermie op industriële be-
drijven die veel warmte nodig hebben voor hun productieproces. “Denk 
aan brouwerijen, drogerijen, chemische installaties, enzovoort”, aldus 
Koen Vermout. “Wist je trouwens dat dit middensegement van de in-
dustrie zo’n 50 tot 100% meer thermische energie verbruikt dan alle 
huishoudens en industriële elektriciteitsverbruikers samen? Hier kun-
nen dus enorme besparingen gerealiseerd worden! Tot dusver heeft de 
overheid altijd ingezet op zonnepanelen en maatregelen om elektriciteit 
te besparen, maar het effect op onze CO2-balans zou tot 3 keer groter 
kunnen zijn met zonnethermie. De argumenten zijn zonneklaar: je hebt 
3 keer minder oppervlakte nodig dan een PV-panneel per opgewekte 
MWh,  de kosten van de installatie per MWh zijn de helft, en het re-
sultaat op de CO2- reductie is 3 keer beter. We zetten 67% van de 
zonnestralen om in nuttige energie, een PV-installatie gewoonlijk maar 
15%... Rekenen we daar troeven bij zoals het duurzame karakter (vol-
ledig CO2-neutraal en recuperatie van gebruikte materialen),  en niets 
staat dus een doorgedreven test in de weg.”

Thor Park

Nu ja, test… “Met de proefopstelling, de eerste installatie voor zon-
nethermie in West-Europa, moeten we niet bewijzen dat de techno-
logie werkt”, voegt Kari Ven toe. “Dat weten we intussen. Het is wel 
nodig om aan te tonen dat de efficiëntie en kostprijs van ons project 
in Thor Park, interessant zijn om het schaalbaar te maken in deze con- 
treien. We willen daarmee niet alleen onze toekomstige klanten, maar 
ook de beleidsmakers overtuigen. Want als we nadien de zonnether-
mie-projecten op grote schaal willen uitrollen, botsen we momenteel op 
de wetgeving en de subsidiemogelijkheden. Onbekend is onbemind, en 
dat belemmert vandaag deze nog atypische vorm van energiewinning. 
Een eerste stap in de goede richting is alvast de financiële investerings-
steun die minister van Energie Bart Tommelein ons geeft om de eerste 
installatie in Thor Park te bouwen, naast ook twee industriële projecten 
in Oostende en Antwerpen.”

China
Azteq zoekt bovendien naar de samenstelling van een bouwpakket voor 
hun installaties met zonnethermie. “We hebben een eigen fabriek voor 
de componenten in China, maar zoeken nog naar de meest kostenef-
ficiënte manier ginds of hier om te produceren” zegt de CTO. “Finaal 
willen we een plug and play-concept, waarmee onze installaties kant-
en-klaar kunnen worden samengesteld en opgeleverd. Het zal zelfs mo-
gelijk zijn om de parabolen op een dak te plaatsen.” Dan zie je meteen 
het verschil in rendement met de panelen die nu de daken sieren”, 
besluit Koen Vermout lachend.

…

® tekst: Kurt Meers
foto’s: Frank Gielen

…

Handmade Quality KitcHens®

Rosval feliciteert 
De Corda Campus 
met haar jongste 

telg 
’Het cordaat.’

www.rosval.be
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“GEMEENSCHAPPELIJKE DELER? DAT IS ONGETWIJFDELD 
ONZE PASSIE VOOR HET VAK EN HET WOONGELUK 

VAN ONZE KLANTEN”

publi

Mensen gelukkig laten wonen. Hen écht laten thuiskomen. Dat is al vier jaar lang het uitgangspunt van ieder project en voor iedere 
klant bij projectontwikkelaar Idylia. Samen met een jong en gepassioneerd team realiseert CEO Jeffrey Vandeput vastgoedprojecten 
van a tot z. “Van de grondontwikkeling tot en met de eindafwerking: wij ontzorgen onze klanten maximaal.”

Sterke fundamenten
Op korte tijd is Idylia uitgegroeid tot een team van vijf – binnenkort zes – medewerkers. “Zonder ons sterke team, geen Idylia,” aldus 
Jeffrey. “Zij vormen samen de fundamenten waarop ons bedrijf is gebouwd én groeit. Gemeenschappelijke deler? Dat is ongetwijfdeld 
onze passie voor het vak en het woongeluk van onze klanten. Net zoals we die zien bij de partners met wie we samenwerken, zoals onze 
architecten, studiebureaus, aannemers en leveranciers. Zo kunnen we bij elke schakel in het ontwikkelings- en het bouwproces een be-
trouwbare en kwalitatieve partner zijn voor onze klanten.”

Overheid betrekken
“Onze ruime ervaring leert ons dat de mooiste projecten tot stand komen wanneer lokale overheden vanaf de eerste fase betrokken 
worden bij een project. In nauw overleg en dankzij de wisselwerking tussen de verschillende partijen garandeert dit een vlot verloop 
van het volledige ontwikkelingstraject. Wij zijn dan ook overtuigd van de meerwaarde van publiek-private samenwerkingen, en zijn een 
prima partner voor grote aannemers in dergelijke projecten.” 

Eindafwerking
The details are not the details, they make the design. Wijze woorden van de bekende designer Charles Eames, die Idylia iedere dag ver-
taalt naar haar projecten. “Door een stijlvolle architectuur steeds te koppelen aan een hoogwaardige afwerking bijvoorbeeld, maar even 
goed door ervoor te zorgen dat onze klanten steeds een aanspreekpunt hebben wanneer zij een vraag over hun woning of appartement 
hebben.”

Energiezuinig wonen
Gelukkig wonen is niet alleen mooi wonen, maar ook zorgeloos en comfortabel wo-
nen. Je als bewoner niet druk hoeven te maken over bijvoorbeeld de energiekosten. 
Daarom hecht Idylia ontzettend veel belang aan energiezuinige projecten. “In 2015 al 
werden we BEN-voorloper en sinds 2016 bouwen we zelfs lage-energiewoningen met 
de mogelijkheid een E-peil van maximaal E20 te behalen. Onze ruime expertise op het 
vlak van energiezuinigheid zetten we daarbij steeds doordacht in, in samenwerking met 
gerenommeerde studiebureaus. Investeringen in energiezuinigheid moeten een meer-
waarde zijn, voor onze klanten én het milieu.”

Parkappartementen voor project Liebenshof 
In deze periode realiseert Idylia onder andere het prachtige project Liebenshof 
in Zonhoven, met 27 luxueuze parkappartementen (verdeeld over 3 ruim over 
de site verspreide appartementsblokken) met royale, inpandige terrassen – goed 
voor 20 tot 75 m2 privacy - en 8 woningen op een centrale locatie en tegelijkertijd 
in een groene omgeving nabij natuurgebied De Teut, de Platwijers en Heidestrand. 
Het ontwerp oogt tijdloos dankzij een mooie combinatie van gevelmetselwerk, 
aluminium buitenschrijnwerk en houten gevelbekleding. Ook in Diepenbeek rea-
liseert Idylia met Lutselhof een interessant woonproject met 30 eenheden.
Afgestemd op een jonger publiek staat dit project voor betaalbare, comfortabele 
en energiezuinige appartementen.

Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod van Idylia. 
Neem voor een volledig overzicht zeker eens een kijkje 

op de website www.idylia.be.

Idylia is verder ook steeds op zoek naar 
kwalitatieve projectgronden.

Liebenshof in Zonhoven
27 luxueuze parkappartementen

8 woningen
in een groene omgeving

 CEO 
Jeffrey Vandeput 
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07

montaignehof

Robuuste soberheid siert 
multifunctioneel sportcomplex

Afgelopen zomer is in Lanaken het Montaignehof opengegaan. Een modern sportcomplex dat alle faciliteiten verenigt. Architectenkantoor De 
Gregorio & Partners zorgde voor de plannen, de uitvoering werd toevertrouwd aan bouwbedrijf Groep Van Roey. Met bouwheer Sportoase ging 
het Lanakense stadsbestuur een PPS-formule aan, waardoor de private partner de investeringskosten heeft gedragen, maar in ruil 30 jaar lang 
een vergoeding voor de exploitatie ontvangt. Strakke soberheid typeert het nieuwe sportcomplex 

zowel aan de binnen- als buitenzijde.
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Sportoase is een gekende Belgische onderneming die wel vaker op-
treedt als private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering, 
het onderhoud en de uitbating (DBFMO) van sportinfrastructuur. In 
Tongeren en Beringen zijn er al vestigingen, daarnaast zijn er nog 10. 
Daarbij is nu dus ook die van Lanaken, waar Sportoase werd uitgekozen 
als partner voor Montaignehof, een multifunctioneel sport- en ontspan-
ningscomplex dat naast het Heilig Hartcollege is gebouwd. Geen toeval, 
want zo kunnen het zwembad en de sporthal ook tijdens de school-
uren intensief worden gebruikt. De gemeente Lanaken behoudt in deze 
PPS-structuur de controle over het project. Via de geïnstalleerde orga-
nen is er op ieder moment inspraak mogelijk. Er hangt een prijskaartje 
van zowat 14 miljoen aan vast.

Hecht team

Vaste partner voor de ontwerpen van Sportoase is architectenbureau 
De Gregorio & Partners uit Tongeren. “We werken graag voor overhe-
den”, zegt Heidi Nijs, die samen met haar collega’s het Montaignehof 
uittekende. “Voor deze wedstrijd hebben we net zoals bij het Gallo-Ro-
meins Museum en de Philipssite in Leuven, een team gevormd met 

Engie Cofely en Groep Van Roey (GVR). Vertrouwde gezichten dus, wat 
ook geldt voor de mensen van Sportoase. Reeds in wedstrijdfase werd 
er intensief samengewerkt om een ontwerp tot stand te brengen dat 
zowel visueel, technisch als budgettair voldeed aan de verwachtingen 
van de verschillende partijen. Na toewijzing is er verder intensief sa-
mengewerkt om het ontwerp verder technisch op punt te stellen. Hier-
bij werd er rekening gehouden met de inbreng van de verschillende 
partijen. Zowel in het voortraject als tijdens uitvoering was de samen-
werking perfect.”

Programma ingeperkt

De grote uitdaging bij de start was een voorstel uitwerken dat kon 
meegroeien met de inzichten van het stadsbestuur. “Volgens ons was 
hun bouwwens niet in overeenstemming met hun jaarlijks financieel 
draagvermogen”, aldus Heidi Nijs. “Wij hebben dan een basisstructuur 
bedacht die toeliet om het bouwprogramma inzichtelijk te doen verklei-
nen, om dat dan later weer te kunnen uitbreiden indien nodig. Vandaar 
de centrale as in het gebouw. Aan die as kan immers van alles aange-
klikt worden. Wij waren dan ook erg gecharmeerd dat de burgemeester 

en PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen) dat dadelijk inzagen en 
ons de opdracht hebben gegund. Onze ervaring met de overlegfilosofie 
uit andere overheidsprojecten is hierbij goed van pas gekomen.”

Bijbouwen eenvoudig

Ondanks de budgettaire beperkingen, konden de architecten van De 
Gregorio & Partners zich stevig uitleven. “Het gebouw bestaat uit een 
centrale balk met vier aangrenzende volumes”, legt Heidi Nijs uit. “De 
centrale balk is de kern, de verzamelplek en het afspraakmoment… Een 
open ruimte die je ontvangt en naar de verschillende zones begeleidt. 
Vanuit deze kern heb je een overzicht over de aangeboden activiteiten, 
zowel binnen als buiten het gebouw. Het is deze as die zorgt voor grote 
flexibiliteit voor de toekomst. Een nieuwe hal bijvoegen is redelijk een-
voudig.”

De vier omliggende volumes geven elk onderdak aan verschillende acti-
viteiten zoals een zwemhal, fitness en vechtsportzaal, grote sporthal en 
polyvalente zaal waar ook dans plaatsvindt. “Door de articulatie van de 
aangeboden activiteiten in een eigen volume en door het visuele con-

tact tussen de verschillende sporten en de omgeving via de raamope-
ningen, krijgt het geheel een grote leesbaarheid en levendigheid”, duidt 
de architect de ruimtelijke keuzes. “Het gebouw is ingebed in de groe-
ne omgeving, in harmonie met het omliggende landschap. Het ontwerp 
maakt dan ook optimaal gebruik van de aanwezige terreinverschillen om 
rechtstreeks toegangen tot de verschillende zones mogelijk te maken 
en zo de relatie tussen de binnen- en buitensporten te versterken.”

Huid brengt licht

Wat opvalt doorheen het hele project is de eigentijdse en sobere ar-
chitectuur, zowel in volumewerking als in materiaalkeuze. “Klopt. Het 
gebouw wordt opgevat als een gesculpteerd volume, waarbij het hoofd-
zakelijk in één materiaal wordt voorzien, maar waarbij het behoud van 
de assen en de volumewerking toch duidelijk zichtbaar blijft”, legt Heidi 
Nijs uit. “De fitness heeft een translucente huid om tijdens de dag veel 
licht binnen te brengen. ’s Avonds vormt dit volume een accent van licht 
en activiteit in het landschap. De sporthal, het volume voor dans en eve-
nementen, en de zwemhal zijn eerder gesloten volumes in een metalen 
jas, bescheidener en minder opvallend. De inkomzone aan zowel de 
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Technische fiche
…

Bouwheer: 
  Groep Sportoase; Brasschaat

…
Architect: 

Alfredo de Gregorio; Tongeren
Hoofdaannemer: 

Vanroey; Rijkevorsel
Bouwmaterialen, betonblokken: 

Wijckmans; Ham
Poederlakken: 

Metacoat; Lummen
Vast Meubilair: 

Schevenels Project Interieurs; Heusden-Zolder
Camerabewaking werf: 

PortEyes; Aartselaar
Spiegels: 

Glas Ceyssens; Heusen-Zolder
Sectionaalpoort: 

ADK; Kinrooi
Grondwerken: 

AGB Gagelmans; Sint Lenaerts
Chape-en isolatiewerken: 

AP Chape- en Isolatiewerken; Peer
Wellness: 

Bavo; Waarschoot
Betonboringen: 
Cibor; Meerhout

Dak-en gevelbekleding: 
Cladding; Genk

Gepolierde betonvloeren: 
Eerdekens Jos; Opglabbeek

Glazen binnenramen en –deuren: 
Meyvaert Glass Engineering; Gent

Automatisch schuifdeurgeheel inkom:
 PDS Installatiebedrijf; Oudenaarde

Dakbedekking: 
Polydak II; Lommel

Schilderwerken: 
Simbouw; Heusden-Zolder
Pluvia regenwaterafvoer: 

Vliegen Raf; Bree
Buitenschrijnwerk aluminium: 

Vorsselmans; Loenhout
Afvalcontainers: 

Containers Maes; Tessenderlo
Houten platen: 

De Jonge Houthandel Bouwmaterialen; Neerharen
Beton: 

Keulen; Lanaken
Gevelroosters: 

Renson; Waregem
Technische beoordeling: 

Seco; Etterbeek

Door enkele warme accenten te leggen, zoals het donker hout voor 
de binnenafwerking, wordt toch een huiselijke sfeer gecreëerd.

“Wij hebben een 
basisstructuur bedacht 

die toeliet om het 
bouwprogramma inzichtelijk 

te doen verkleinen”
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voor- als achterzijde worden benadrukt 
door accenten in een bronskleurige be-
plating. Het geheel wordt samen gebon-
den door een accentlijn, die ’s avonds 
oplicht.”De architecturale uitstraling 
wordt consequent doorgetrokken door-
heen de buiten- en binnengevels. “We 
hebben dit ook in de inrichting doen te-
rugkomen”, aldus de architect van De 
Gregorio & Partners. “Dit leidt tot een 
grote herkenbaarheid, waardoor bezoe-
kers zich gemakkelijk kunnen oriënte-
ren.  Het stedenbouwkundige concept, 
de constructieve structuur en de techni-
sche insteek zijn op ieder moment com-
plementair en dragen bij tot de sfeer van 
het sportcomplex.”

Moderne soberheid

Dat vinden wij ook. Robuuste sober-
heid, zo kunnen we het Montaignehof 
in twee woorden omschrijven. Dat be-
gint al aan de buitenzijde, waar donke-
re sandwichpanelen zorgen voor een 
strakke, imposante aanblik.  Een grote, 
moderne blokkendoos. Meer moet je 
van een functioneel gebouw als een 
sporthal niet verwachten. Via een meta-
len buitentrap is het mogelijk om recht-
streeks de verdieping van het complex 
te bereiken, zodat de functies kunnen 
gescheiden worden. In het merendeel 
van de gevallen komen bezoekers bin-
nen via de hoofdingang. Bij de eerste 
aanblik in de inkomhal, verandert de 
sfeer. De receptie mag zich dan wel ach-
ter glas bevinden, toch geeft het houten 
meubilair een warme indruk. Geen uit-
spattingen, maar sobere aankleding. 
De gekozen materialen zijn oerdegelijk, 
maar maken duidelijk dat het geld niet 
over de balk werd gesmeten.

Budgetvriendelijk

Het zwembad en wellnessgedeelte 
vormen een aparte unit in het Montaig-
nehof. Het bestaat uit een sport- en 
wedstrijdbad van 25 meter, een instruc-
tiebad met verstelbare bodem, een 
wellness (whirlpool, sauna, stoombad) 
en een peuter- en kleuterzone met heel 
wat animatie. Opvallend zijn de houten 
spanten, die ook in de andere ruimtes 
van het complex zijn terug te vinden. De 
afwerking is stijlvol, maar opnieuw so-
ber. Gekleurd licht zorgt voor de sfeer-
schepping. Uiteraard is de peuter- en 
kleuterzone nog net iets speelser, onder 
meer door de opvallende speeltuigen 
en de contrasterende verf op de achter-
wand. Via het raam kan deze zone geob-
serveerd worden.

In de gangen van het complex zijn de 
betonelementen onbewerkt zichtbaar 
aan de binnenzijde, wat een ruw, indus- 
trieel karakter geeft. Opnieuw die sober-
heid. De gepolierde betonvloer past hier 
perfect bij. Ook in de keuken niets dan 
klassieke, budgetvriendelijke materia-
lenkeuzes: witte wandtegels, contraste-
rend met de inox apparaten. Af en toe 
toch enkele leuke accenten: zo hebben 
de kleedkamers lichtgrijze tegels met 
tussendeuren in donker hout met een 
patrijspoort. Het valt op dat de keuze 
van het hout overal is doorgetrokken. In 
de brasserie is er harmonie met de rest 
van het complex. De verlicht met ronde 
armaturen boven de toog is een speel-
se touch. En inderdaad: de overvloedige 
lichtinval in de sportzalen, zonder zich 
bekeken te voelen, moet een fijne boost 
aan de motivatie geven. 

Tevreden

Burgemeester Marino Keulen is tevreden: “Financieel doen we als gemeentebestuur een uitstekende zaak. Mochten we de kosten zelf hebben moe-
ten dragen, zou het veel duurder uitgevallen zijn. Nu zit het risico bij de private partner Sportoase, die voldoende ervaring, draagkracht en knowhow 
heeft om hier een succes van te maken. Het Montaignehof zal nu 362 dagen op 365 open zijn. En vergeet niet dat wij over 30 jaar het hele sportcom-
plex kunnen aankopen voor een symbolische euro. Iedereen is hier dus winnaar. Ik ben een tevreden burgervader.” 

…

® tekst: Kurt Meers foto’s: Marc scheepers

…
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FOCUS OP DE TWEEDE KANS IN DE NIEUWE FAILLISSEMENTSWET
 Met de nieuwe insolventiewet, kiest de wetgever voor een radicaal nieuwe koers in de omgang met faillissementen. De impact van 
de wet is, op zijn zachtst gezegd, enorm. Niet alleen verandert de wetgever gangbare procedures voor rechtbanken en betrokken 
ondernemingen, hij geeft ook een nieuwe invulling en draagwijdte aan het faillissement. 

Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht 
(WER) een nieuw Boek XX toevoegt. Boek XX treedt in werking op 1 mei 2018 en geldt voor de insolventieprocedures die vanaf de in-
werkingtreding van de wet geopend worden. 

De nieuwe insolventiewetgeving, een revolutie
De nieuwe faillissementswetgeving past in de ijver van de wetgever om wetboeken in lijn te brengen met de economische en maat-
schappelijke realiteit. 
Het insolventierecht bestaat vandaag uit een combinatie van de faillissementswet en de Wet op de continuïteit van de ondernemingen 
(WCO). De uitvoering van die verdeelde wetteksten verloopt onhandig. Zo gebeurt de administratie van de rechtbanken van koophandel 
nog steeds uitstuitend op papier, slaagt de WCO er moeizaam in om bedrijven in moeilijkheden te redden en ontbreekt er een algemene 
visie. Met de nieuwe, alomvattende wet kiest de wetgever voor een andere koers.

Digitalisering en ruimer ondernemersbegrip
De WER legt de basis voor een digitalisering van het insolventierecht. De rechtbanken van koophandel zullen de dossiers volledig elek-
tronisch beheren.
Maar de modernisering gaat verder.  De wetgever wil ‘het toepassingsgebied van de faillissementswet uitbreiden om beter aan te sluiten 
bij de economische realiteit.’ Daarmee komt hij tegemoet aan een klassiek issue in de wetgeving: het vage en gedateerde ondernemers-
begrip. De huidige faillissementswetgeving is afgestemd op het verouderde concept van ‘kooplieden’. Vandaag kunnen enkel kooplie-
den en handelsvennootschappen failliet gaan. De nieuwe wet kiest bewust voor een moderner ondernemersbegrip. Voortaan kunnen 
niet alleen handelaren, maar ook vrije beroepen, landbouwentiteiten, (bepaalde) vzw’s en alle natuurlijke personen met een zelfstandige 
beroepsactiviteit - van de hoefsmid in bijberoep tot de Deliveroo-leverancier - failliet gaan.

Focus op preventie
In Europa heeft men begrepen dat we sneller moeten ingrijpen wanneer ondernemingen in de problemen komen. Bedrijven in een 
vroeg stadium wijzen op de risico’s en hen de kans geven om zélf te saneren, werkt beter dan juridische laatste kans-procedures. Die 
laatste zijn traumatiserend, maar vooral too little, too late. De wetgever gaat mee in dat groeiend besef, door de nadruk te leggen het 
zoeken van problematische entiteiten, met als nieuwe bevoegdheid het verwijderen van slapende vennootschappen uit de economie.

Tweede kans
Europa focust ook op de zogenaamde tweede kans voor ondernemers. Terwijl een faillissement vroeger beschouwd werd als een 
mislukking of zelfs een misdrijf, worden ondernemers die gefaald hebben voortaan erkend als mensen die kostbare ervaring hebben 
opgebouwd en die, dankzij die ervaring, meer kans op slagen hebben in de toekomst. In België was er bij een faillissement in principe 
sprake van ‘verschoonbaarheid’, “behalve in geval van gewichtige omstandigheden, met bijzondere redenen omkleed”. In de praktijk 
kon het evenwel jaren duren voor de ondernemer officieel werd bevrijd van de ‘schuld’ aan het faillissement. Die lange wachttijd maakte 
het voor ‘gefaalde’ ondernemers erg moeilijk om vlot een nieuwe zaak op de starten. De nieuwe faillissementswet vervangt daarom het 
principe van verschoonbaarheid door een snelle kwijtschelding van schulden.
De nadruk op een vlot faillissement wordt ten slotte doorgetrokken in het zogenaamde ‘prepack-faillissement’ of stil faillissement. Deze 
maatregel geeft bedrijven de kans om naar de rechtbank van koophandel te stappen en te vragen om een faillissement voor te bereiden 
zonder dat dit aankomende faillissement wordt gepubliceerd. Belanghebbenden zoals leveranciers of klanten worden pas op de hoogte 
gebracht wanneer alles afgehandeld is.

Brede impact
De nieuwe benadering is niet enkel interessant voor ondernemingen die dreigen failliet te gaan. De impact van de nieuwe wet is heel 
breed. Ze legt de basis voor een nieuwe betekenis van het begrip ‘failliet’. Gefailleerde ondernemers zijn niet langer louche figuren, maar 
zakenmensen die hun lessen – gehard door het leven en door de wetmatigheden van de economie - geleerd hebben.

REDACTIE

Meer info: www.vanhoutvinadvocaten.be

 
Al 25 edities lang gaan we voor u op zoek naar de meest bijzondere bouwprojecten. 

Het resultaat van die zoektocht brengen we vervolgens in de uitgebreide projectbesprekingen in ons magazine. Maar … soms is dat niet 
genoeg. Want ook buiten die bouwprojecten, komen we regelmatig mooie voorwerpen of hebbedingen tegen. Voortaan delen we ook die 

graag met u in onze gloednieuwe rubriek BUILDERS HOT ITEMS”.  Laat u inspireren en geniet …

Builders HOT ITEMS
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Met Euro VI-motoren. Een
oplossing voor de tijd van morgen.
De nieuwe Antos. Speciaal ontwikkeld voor het zware distributietransport.

Voldoet nu al aan de emissienorm van morgen. De compleet nieuwe ontwikkelde, 
standaard Euro VI-motoren in de Antos zorgen voor een duidelijke afnamen van de CO

2
-, 

stikstofoxide, en partikelemissies. De hoge efficiëntie van de motoren zorgt bovendien 
voor een laag brandstofverbruik. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor 
uw portemonnee. Voor meer informatie ga naar uw dichtstbijzijnde Erkend Concessie-
houder Mercedes-Benz, of bezoek onze website www.mercedes-benz.be/trucks

2

ROXKABELHASPELS DE 
IDEALE OPLOSSING!
De ideale oplossing voor bedrijven om 
gebruik, transport en opslag van kabels, 
slangen en vergelijkbaar materiaal op een 
efficiënte manier te beheren.

• Uitermate handig 
• Onverslijtbaar
• Onderhoudsvrij 
• Snelle terugverdientijd
• 100 % klantentevredenheid

www.rox.be

PROBLEMEN MET 
UW KABELOPSLAG ?

MOUNTAINBIKE RAVEN 
Zwart. Exclusief design met carbon frame, 22 versnellingen, 
geveerde voorvork en schijfremmen.
 27,50 inch wielen bij framehoogte 38/42.
29 inch wielen bij framehoogte 46/50.
Gewicht circa 11,4 kg. Maximum belasting: circa 100 kg.
Van FOCUS voor Mercedes-Benz. Made in Germany.
B6 645 0116-0119

www.mercedes-benz-groep-jam.be
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MASAI — 5 WAYS SWIVEL
Ontwerp Lievore Altherr Molina, 

Fauteuil met 5-wegs draaivoet in 
gepolijst aluminium, gemonteerd 
op zelfremmende zwenkwielen en 
voorzien van gashoogteregelings-
mechanisme. 
De schaal van polyethyleen is be-
kleed met leer, kunstleer, stof 
of materiaal van de klant.

Beoogd gebruik
- Lees Kamer
- Vergaderzaal

www.belisia.be

KABUKI OUTDOOR
Ontwerp Lievore Altherr Molina, 

De Kabuki-vloerlamp is 
spuitgegoten. De geavanceerde 
spuittechnologie die wordt 
gebruikt maakt het mogelijk om 
een   geweven structuur te maken 
die lijkt op kant met een uniek 
geperforeerd oppervlak waardoor 
het licht wordt verspreid.
www.belisia.be

4
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Domaine Bohrmann 
“Na al die jaren ben ik nog steeds la Belge”

Hoe fijn we het ook vinden om over het reilen en zeilen binnen de bouwwereld te schrijven, af en toe serveren we u graag wat anders. Een glaas-
je wijn van Domaine Bohrmann bijvoorbeeld? De Hasseltse Sofie Bohrmann erfde de ondernemersgenen van haar papa én rolde eerder toevallig 
ook zijn uit de hand gelopen hobby in: wijn maken. Samen met haar zus Ans, die vooral de verkoop voor haar rekening neemt, is Sofie vandaag 
de drijvende kracht achter 13 hectare aan wijngaarden in Meursault. Smaakt naar meer, toch? 

Makkelijk om Sofie te pakken te krijgen is het niet. In de periode dat we deze jubileumeditie klaarstomen, is in Frankrijk de oogst volop aan de 
gang. “In deze periode loop ik van hot naar her en zijn er zo’n 40 mensen aan de slag. Ik ga het veld op om de kwaliteit te controleren, ben er als 
de druiven naar de werkplaats gebracht worden, ik volg het wijn maken zelf op in de cuverie”, legt Sofie uit. “De rode en witte wijn worden hier 

“Je eigen mensen zijn 
het belangrijkste dat je 
hebt. Een stageperiode

of studentenjob is ideaal 
om wat aan mekaar te 

snuffelen.”

gemaakt, de crémant wordt elders gemaakt, omdat dit een andere techniek vergt.”

“Voor we de wijndruiven plukken – dat gebeurt nog volledig met de hand – worden in een labo de aciditeit en het suikergehalte gecontroleerd. Zit 
dat helemaal goed, dan kunnen de druiven geplukt worden. De oogst van dit jaar is trouwens, ondanks het warme weer, uitzonderlijk goed, zowel 
op het vlak van kwantiteit als kwaliteit. Een heel verschil met twee jaar geleden, toen heel wat van de bloesems eerst bevroren, en vervolgens 
verbrand raakten doordat de zon op het ijslaagje scheen. We raakten maar liefst 85% van onze oogst kwijt. In een goed jaar hebben we zo’n 40 
hectoliter per hectare. Je merkt wel dat er meer en meer warme jaren zijn. Misschien geen goed teken voor het milieu, maar onze druiven varen 
er wel bij … Ook de oogst valt daardoor steeds vroeger. Voorheen oogstten we eind september, tegenwoordig beginnen we er al eind augustus 
aan, om de aciditeit en mineraliteit te behouden.”
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Vooral op feestjes te vinden

“Wanneer je me hier niet op het domein vindt, dan ben ik op reis om 
de wijnen te verkopen. Mijn zus Ans neemt de verkoop in België voor 
haar rekening. Tijdens mijn afwezigheid heb ik een rechterhand die 
alles ter plaatse voor me blijft opvolgen. Ook mij vind je nog maan-
delijks in België, en dan vooral in Hasselt, waar wij zijn opgegroeid. 
Maar wonen doe ik in Frankrijk, en dat sinds 1997.”

Zou je haar daarvoor verteld hebben dat ze vandaag tussen de wijn-
ranken zou wonen en werken, ze zou je niet geloofd hebben. “Ik zou 
eens goed hebben gelachen, denk ik. Na het middelbaar wilde ik ver-
der studeren voor vertaler in Antwerpen. Wij werden redelijk streng 
opgevoed. Dus zodra ik mijn pas verworven vrijheid proefde, was ik 
niet weg te houden van feestjes (lacht). Even belandde ik daardoor 
terug in Hasselt, waar ik secretariaat talen ging studeren. Na mijn stu-
dies, die ook in Hasselt gepaard gingen met het nodige feestgedruis, 
wist ik één ding zeker: dat ik me nooit iets in de richting van mijn stu-
die zag doen. Maar de stage die ik drie maanden lang ging volgen in 
Rijsel vond ik wel geweldig. Heerlijk vond ik het in Frankrijk: de taal, 

het land, maar met wijn had ik nog steeds niets, behalve dat ik af en 
toe graag een glaasje dronk (lacht).” 

“Tot papa, die een carrière in de zand- en grindwinning had uitge-
bouwd, besloot om een stukje grond te kopen in Meursault, waar hij 
via zijn werk mensen had leren kennen. Eigen wijngaarden had hij er 
nog niet, maar al snel kocht hij wel druiven aan om er wijn van te ma-
ken. Dat gebeurde met de hulp van mijn zus die op dat moment ook 
in Meursault verbleef en nog wel wat gezelschap kon gebruiken. Het 
plan was om er zes maanden naartoe te gaan, maar ik ben er blijven 
wonen en heb mijn schouders onder het domein gezet.”

“Nu zou ik het niet meer anders willen. Het beroep van een wijnma-
ker is zo boeiend! Iedere dag ziet er anders uit, iedere dag leer je nog 
bij. Je leeft op het ritme van de natuur en de seizoenen. Ik zou het me 
niet anders kunnen voorstellen. Al is het natuurlijk niet altijd evident. 
Ik blijf een beetje een buitenstaander, na al die jaren ben ik nog steeds 
la Belge … 
We hebben het grote geluk dat papa alle wijngaarden heeft gekocht, 
waardoor we geen grond van een andere eigenaar moeten pachten 

en daardoor minder financiële risico’s lopen bij magere jaren. 

Tot in Australië

“Onze wijnen worden nu zowel lokaal als internationaal goed ver-
kocht, zelfs in Australië en Japan, maar het heeft lang geduurd voor 
we de lokale mensen en restauranthouders wisten te overtuigen. Dat 
loopt nu heel goed. Eigenlijk ben ik heel tevreden zoals het nu gaat. 
Echt uitbreiden zit er niet in. De gronden zijn zo vreselijk duur nu er 
steeds meer Chinezen en Amerikanen in investeren, dat dat er niet in 
zit. Verder specialiseren, dat wél. En … daar hebben we onze handen 
al mee vol … Maar vraag het me volgend jaar misschien nog eens 
opnieuw (lacht).”

…

® tekst: Hilde Neven
foto’s: Frank Gielen & Domaine Bohrmann

 …
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NAAM
Meursault “Les Vireuils”

AFKOMST
Bourgongne, Côte de Beaune, dorp Meursault

PROEFNOTITIES
Chardonnay 100%
Een fijne neus met aroma’s van witte bloemen. 
Het Palet is elegant, fris en de finale wordt ver-
sterkt door een mooie mineraliteit.

NAAM
Saint-Aubin 1er Cru “En Remilly”

AFKOMST
Bourgogne, Côte de Beaune, St. Aubin

PROEFNOTITIES
Chardonnay 100%
Saint-Aubin ‘En Remilly’ komt uit een kalksteen-
plateau, vlakbij Le Montrachet en wordt geken-
merkt door een complexe neus van witte bloemen,  
peren en citrusvruchten. 
Het palet is fris en soepel en dan nerveus en 
mineraal.

NAAM
Saint- Romain “Clos sous le Château” 
Monopole

AFKOMST
Bourgogne, Côte de Beaune, Saint-Romain
 Village

PROEFNOTITIES
Chardonnay 100%
De St Romain drukt zijn mineraliteit uit die het zijn 
rechtlijnige kant geeft. Citrus noten (mandarijn, 
citroen) het is in de mond zeer expressief, een 
mengsel van zoetheid en frisheid.

NAAM
Pommard “Vieilles Vignes”

AFKOMST
Bourgogne, Côte de Beaune, Pommard

PROEFNOTITIES
Pinot Noir 100%
Een mooie structuur met veel body en zachte 
tannines. Aroma’s van verse blauwe pruimen 
en ceder.

NAAM
Crémant de Bourgogne Brut
Méthode traditionnelle
Maison Bohrmann

AFKOMST
Bourgogne, Côte de Beaune, dorp Meursault/
Pommard

PROEFNOTITIES
40% Chardonnay - 40% Pinot Noir - 20% Aligoté
Een fijne neus met aroma’s van witte bloemen
Het palet is elegant, knapperig en fris met een 
fijne bubbel.

BEZOEK DOMAINE 
BOHRMANN

Bent u in de buurt? 
Of plant u een wijnreis 
in de Bourgogne, breng 
dan zeker eens een 
bezoek aan Domaine  
Bohrmann. 

Wij ontvangen u graag 
voor een degustatie. 

Ook bestellingen mag je steeds via mail doorgeven, wij contacteren u zo spoedig mogelijk terug.
domaine.borhmann@wanadoo.fr   -   www.bohrmann-bohrmann.com

Reserveren is daarvoor wel noodzakelijk. Zo kunnen we 
uw bezoek optimaal voorbereiden en voorkomen we dat 
u voor een gesloten deur zou staan. 

5
POKÉ BOWL ZALM

 
Het gerecht bestaat voornamelijk uit verse groentjes, 

rijst en een stukje, al dan niet gemarineerde vis.
Met daarbij horende sausjes (sushi azijn, sojasaus,…)

Dit lekker lunchgerecht is een creatie van de chef van het 
Cordaat. 

www.cordaat.be

WE CREATE YOUR EVENT
Prestige Soud & Light staat garant voor een optimaal 
geluid tijdens een seminarie, productpresentatie, 
events of beurzen. Door de scherpe beeldkwaliteit van 
onze beamers kan u uw presentatie op een groot scherm 
weergeven. De head-sets of een draadloze microfoon 
zorgen eveneens voor een goede geluidskwaliteit.  
Uw event met de juiste geluids- en lichttechnieken 
tot in de puntjes verzorgd.

www.prestigesound.be

CONFERENCE - CORPORATE EVENTS -          PUBLIC EVENTS  - SPECIAL EFFECTS  - EXPO

We create your event

+32  (0) 11 33 14 00
+32 (0) 475 60 73 28SOUND & LIGHT

MARKTPLEIN 25/31
3590 DIEPENBEEK

www.prestigesound.be I info@prestigesound.be I Dirk Jacobs I +32 (0)475 60 73 28
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CHRONOGRAAF HEREN
Classic Rally
Rvs kast met tachymeterschaal op de 
draairing. Zwarte wijzerplaat met
zilverkleurige en rode accenten. Fluo-
rescerende wijzers. Zwarte kalfslederen 
horlogeband met rood gatenpatroon. 
Stopwatchfunctie, grote datumweergave 
en meting per 1/10e seconde. Waterdicht 
tot 5 ATM. Afmetingen 40 x 40 mm. 
Kwartsuurwerk Ronda 5040. Swiss movt. 
B6 604 1568 

www.mercedes-benz-groep-jam.be
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PURE LUXE ÉN EEN POSITIEVE LEVENSVISIE 
VERSMOLTEN IN EEN BIJZONDER ONTWERP
Zouden we niet allemaal in een vredige wereld willen leven? La Mounj ont-
werpt exclusieve riemen die die wens symboliseren. Vervaardigd uit de meest 
hoogwaardige materialen, kan de La Mounj-riem zowel door heren als dames 
gedragen worden, en aan twee zijdes. De riemen zijn gemaakt van het zachtste 
kalfsleer, maar kunnen volledig worden afgestemd op uw persoonlijke smaak. 
Ook de bijzondere houten opbergbox kan worden afgewerkt naar keuze. Pure 
luxe én een positieve levensvisie versmolten in een bijzonder ontwerp.

6

De ontwerper van La Mounj bespreekt uw ontwerp op maat graag in een persoonlijk gesprek. 
www.lamounj.com
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HARU TOOLS BRENGT INNOVERENDE
 KIPPER-BESCHERMLAAG OP DE MARKT

publi

Het Opglabbeekse bedrijf Haru Tools & Services, 
heeft onlangs een nieuwe en innoverende kunststof 
beschermlaag op de markt gebracht voor kippers en 
aanhangwagens. Het slijtvaste product, de zogehe-
ten Haru-Liner, zorgt onder andere voor een kortere 
lostijd én langere levensduur van de kipper.

Als alternatief voor andere, vaak minder duurzame soorten 
coating biedt de Haru-Liner, een kunststof beschermlaag die 
je kan monteren in kippers en aanhangwagens, vele voorde-
len legt zaakvoerder Davy Pelssers uit. “Zo is het materiaal 
met een dichtheid van tien kilo per vierkante meter erg licht 
in vergelijking met andere beschermlagen, waardoor er meer 
laadvermogen ontstaat. 

Daarnaast, en dat is wellicht het grootste voordeel van ons 
product, zal de lading veel sneller schuiven bij het kippen, 
waardoor de lostijd aanzienlijk wordt verminderd en het risico 
op omvallen vermindert. Tot slot is de Haru-Liner geschikt 
voor het vervoer van zowel organische grondstoffen, zoals 
graan, slib, meststoffen en klei, als harde materialen, zoals 
erts, grind, puin en kalksteen. Doordat het kunststof materiaal 
stevig op de bak geschroefd wordt en slijtvast is, blijft de kip-
per beter beschermd en investeer je met de Haru-Liner in een 
duurzaam en kostenbesparend product. 

Ook voor een snelle en degelijke montage, kan je bij ons be-
drijf terecht.” Het idee is er om de Haru-liner in de toekomst 
ook te gebruiken voor andere toepassingen zoals laadbakken 
van graafmachines, stortbunkers enz.

testimonial

Marc Hermans van leemgroeve Hermans-Coenegrachts uit
Eben-Emael heeft de Haru-liner in 2 kippers laten plaatsen.

Wij vervoeren vooral leem voor baksteenfabrikanten Vanderzanden 
en Wienerberger.  We hebben heelwat geexperimenteerd
met verschillende materialen, maar de krasvastheid, sterkte en voor-
al het snelle uitschuiven van de erg plakkende leem uit de kipper
heeft ons doen kiezen voor de Haru-liner.

Bovendien was de plaatsing op één dag gebeurd en zijn we heel 
tevreden over de samenwerking met Davy en zijn team.

Voor meer informatie over dit product kan je terecht bij:

Haru Tools & Services
Hoeverweg 48
3660 Opglabbeek
Tel.:  0472 22 38 35 
 0471 73 13 04

E-mail: info@harutools.be 

Bekijk hier de video met  of zonder Haru-Liner.
www.www.youtube.com/watch?v=AswQcVTgGJg

of 
bekijk onze Facebook pagina:
www.facebook.com/haruliner
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HET CORDAAT   I   CORDA BAR   I   CORDA LATTE   I   CORDA  CUISINE   I   CORDA CATERING   I      THE 

CENTURY  I   C-BAR   I   HASSOTEL   I   BAR BOUFFE JESSA  HASSELT   I   BAR BOUFFE ZOL GENK   I    

CRUDO   I    ATELIER V  I    BAR BOUFFE ST BARBARA LANAKEN   I   BAR BOUFFE ZMK   I   

De Corda Campus in Hasselt barst van innovatie, ondernemerschap en ambitie. 

Ook op het vlak van horeca staan de dingen er niet stil. 

HET CORdAAT (Research Campus)

Kempische Steenweg 311 bus 0.04, B-3500 HASSELT I 011- 23 06 51

RESERVEREN: WWW.HETCORdAAT.BE

 

URBAN AMBIANCE
INSPIRERENDE LOKALE KEUKEN

FINE DINING
 FRIVOLE WIJNKAART

De jongste telg van de C.GROUP op  
de Corda Campus hasselt.

Het CORdAAT hetcordaat
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GESPECIALISEERD IN VERSCHILLENDE FUNDERINGSTECHNIEKEN

• Soilmixwanden                                                
• Berlinerwanden                                               
• Secanspalenwanden

• Paalfunderingen                                            
• Micropalen  
• Putfunderingen

• Onderschoeiingen
• Verankeringen
• Grondvernageling

FUNDERINGSTECHNIEKEN   GROND- & AFBRAAKWERKEN   INFRASTRUCTUURWERKEN

Funderings- & beschoeiingstechnieken
Soilmixwand, berlinerwand, funderingspalen, … Wij zijn thuis in alle funderings- & beschoeiingstechnieken.
Het begon ooit met het plaatsen van een berlinerwand met bijhorende verankering. 
De know-how die we door de jaren heen opbouwden koppelen we aan een uitgebreide theoretische kennis.
Ons team van specialisten focust zich op de cijfers achter de praktijk om zo een oplossing voor ieder project 
te vinden.
 

decoster_adv2.indd   1 10/10/18   15:13

Democo Group heeft ruime expertise in de bouw en renovatie van kantoorgebouw tot utilitair project. 
In partnerschap met de opdrachtgever en ontwerper zoeken we mee naar de best mogelijke bouwoplossingen 
om tot een duurzaam eindresultaat te komen. 

De Hasseltse stadsadministratie bieden we een nieuwe, comfortabele werkplek, afgestemd op de unieke plek 
in de stad. Iedere Hasselaar kan er thuis komen!

www. d emo co g r o u p . b e

All experts,
stronger together!

Advertentie235x297-BuildersFact-Democo.indd   3 5/10/2018   16:41:23
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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


