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voor elk idee
hebben wij een
oplossing die
in de smaak

valt!

Thuis in uw keuken!

VOORWOORD

Twee dames in beweging 
versterken LIMBURG BOUWT

“Limburg Bouwt” en “Builders Facts” verschijnen voortaan als één gemeenschappelijk magazine 

voor professionals in de bouwsector: als LIMBURG BOUWT. De krachten van Diana en Heidi worden 

gebundeld met die van Ludo om uw bedrijf en projecten nog een betere visibiliteit te bieden.

Diana Pirard, Heidi Wijgaerts en Ludo Cleeren hebben samen 50 jaar ervaring in de  Limburgse bouwsector 
en hun respectievelijke magazines “Builders Facts” en “Limburg Bouwt” waren al jaren vaste waarden bij 
de Limburgse ondernemers en ver daarbuiten. Nu stappen de dames mee in het vernieuwde en verbrede 
concept van LIMBURG BOUWT. Er is ambitie om de markt uit te breiden en die ambitie geldt zowel wat het 
werkgebied betreft als het type bedrijven. “De ambitie om naar Nederlands Limburg te gaan is heel concreet 
en staat voor 2019 met stip op de agenda”, zegt Ludo Cleeren, “maar ook voor de bedrijven buiten Limburg 
die door innovatie, overnames of toelevering hier actief zijn, moeten we meer aandacht kunnen maken.”
Qua aanbod kunnen de kwaliteiten nu sterker geprofileerd worden. “Onze ervaring als communicatiebureau 
laat ons ook toe om de vele starters en groeiers in de Limburgse bouw beter te adviseren, zowel inzake 
strategie als wat producties betreft”, zeggen Diana en Heidi die hun onderlinge taakverdeling behouden met 
hun respectievelijk commerciële en grafische kwaliteiten.

Ook de onlinemarkt biedt nog veel mogelijkheden voor de nieuwe tandem, in het breder perspectief van een 
integrale dienstverlening die volkomen complementair is aan een gedrukt kwaliteitsproduct. “Maar het al-
lerbelangrijkste van onze job is nog altijd het persoonlijk netwerk en het creëren van nieuwe opportuniteiten 
voor onze klanten en relaties. Daarvoor hebben een schitterende locatie de BouwArena in Hasselt, waarvoor 
ik nu meer tijd ga kunnen maken”, aldus een vastberaden Ludo Cleeren. Een aantal Topontmoetingen blijven 
zoals de “BouwLunch met Sterren chefs”, de “BouwLaunch” voor de uitgave van elk nieuw magazine en 
de “Kookarena” voor wie durft. Andere nieuwe events zaten al in de pijplijn met “Thematische werkgroe-
pen” en het maandelijkse “Bouwcafé” wel enkel  voor relaties. Tenslotte halen we ook Nederlands Limburg 
over de streep met een 4-tal meetings in de “BouwArena” van telkens een 12-tal bedrijven, waarvan 6 
Belgische en 6 Nederlandse….maar er komt nog meer aan.

Zo staat ons goed voornemen voor 2019 alvast duidelijk op papier. We nodigen jullie ondernemers uit om 
samen met ons ook nieuwe en “bredere” zaken te doen in het nieuwe jaar.
Wij kijken er alvast naar uit.   
 Ludo, Diana & Heidi

volg ons op www.bouwprof.be
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Doelgroep - verspreiding
‘Limburg Bouwt’ verschijnt 5 maal per jaar, op 3.500 

exemplaren. Het magazine wordt per post bedeeld 

bij aannemers, ambtenaren, architecten, banken, 

bouwpromotoren, gemeenten, leden van de Confed-

eratie Bouw Limburg, notarissen, projectontwike-

laars, vakpers, ...‘Limburg Bouwt’ doet adressen aan 

in de provincies Limburg, Antwerpse Kempen en 

Vlaams Brabant.

Copyrights

Niets uit ‘Limburg Bouwt’ mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen 

of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever. Bij overname dient een correcte bron vermeld  te worden. 

De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foute informatie met 

betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te vinden zijn in dit 

magazine. Alle beelden die gebruikt worden in ‘Limburg Bouwt’ worden 

verondersteld door de uitgever vrij te zijn van rechten. ‘Limburg Bouwt’ 

aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd 

door derden niet vrij zijn van rechten.

In memoriam Colofon

Tijdens de voorbereiding van ons decembernummer 
2018 van “Limburg Bouwt” werden we geconfronteerd 
met het verbijsterend nieuws van het plotse overlijden 
van onze vriend Jos Bijnens, CEO van REYNDERS nv.

Jos was met zijn 63 jaar een heel vertrouwd gezicht 
in de Limburgse bouwwereld en wij mochten hem tot 
onze supporters rekenen. Jos viel op omdat hij altijd op 
zoek was naar meerwaarde voor alle partijen in onze 
samenwerking. Hij zorgde ook steeds weer voor zeer 
goede professionele input en initiatieven.

Zo publiceerden we in onze herfsteditie nog 2 projecten 
onder impuls van Jos; de afwerking bij de nieuwbouw 
van het distributiecentrum van Carglass in Munster- 
bilzen en bij de renovatie van het gebouw van de  
Politiezone Carma in Genk.

Het overlijden van Jos Bijnens – op veel te jonge leef-
tijd bovendien – is niet alleen een groot verlies voor zijn 
familie, vrienden, collega’s en medewerkers, maar ook 
voor de vriendenkring van “Limburg Bouwt”.

Bedankt Jos, we gaan je heel hard missen.
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reportage 01

The Bakery

Ambacht en innovatie vinden én versterken elkaar in The Bakery

Terhills heeft er een nieuwe trekpleister bij. En om een bezoek te brengen aan deze nieuwe Maasmechelse hotspot hoeft u geen wan-
delschoenen aan te trekken en kunt u ook uw koffers aan de kant laten staan. Een klein hongertje? Dat mag wel. Na onder andere 
wandelparadijs Connecterra en het prachtige hotel Terhills, heeft de site er met The Bakery immers een state-of-the art bakkerij bij die 
ambacht met innovatie verzoent? Kers op de taart en doel van ons bezoek? Het mooie architecturale pareltje waarvoor architecten-
bureau Buro B en JacobsI3 de handen in mekaar sloegen. Om duimen en vingers bij af te likken.

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 “

The Bakery /



10 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 11

We ontmoeten zaakvoerder Philip Fastré, architect Rob Gijsenbergh 
van Buro B en Chris Horemans en Patrick Moors van Jacobs-i3 in het 
winkelgedeelte van het pas geopende The Bakery.  The Bakery is de  
vierde vestiging van warme bakkerij Panerex. Maar niet zomaar 
eentje. Het is een heuse belevingsbakkerij geworden, waar  
ambacht en innovatie hand in hand gaan. “Die beleving was  
inderdaad ons uitgangspunt,” aldus Philip Fastré”, die samen met 
Adriaan Fastré een bakkerstraditie voortzet die in 1937 door hun 
grootvader is gestart. Je kunt hier niet alleen terecht voor een heel 
uitgebreid assortiment aan brood en patisserie; we dompelen je 
helemaal onder in onze grote passie. Vanuit de winkel en – binnen-
kort – ook vanuit onze koffiebranderij op de eerste verdieping, zie 
je onze bakkers in de weer. Zij bakken voor deze vestiging, en voor 
onze andere drie en bijkomend een aantal andere bakkers. 
Binnenkort starten we zelfs met een drive-in zodat je je bestel-
ling gemakkelijk kunt afhalen. Het concept past helemaal op deze 
toplocatie, en de omgeving, waar genieten en beleven centraal 
staat. Denk bijvoorbeeld maar aan Maasmechelen Village, dat  
je van hieruit ziet liggen. Dit past ook prima in ons verhaal. Enke-
le jaren geleden besloten we volop in te zetten op onze verdere 

groei, zonder evenwel ons ambacht uit het oog te verliezen. We 
wilden niet raken aan onze passie voor het vak. Hier komen beide 
samen.”

Lofzang

Als je je bakkerij wilt openstellen voor het publiek, ontvang je je 
bezoekers het liefst niet in steriele fabriek. “In Buro B vonden we 
een ideale partner om The Bakery ook architecturaal op de kaart te 
zetten. Hij begreep snel welke richting we uit wilden.”
“Voor ons ontwerp hebben we het concept van de oerbakke-
rij vertaald naar een hedendaagse setting, een ontwerp dat  
esthetiek en functionaliteit verzoent,” legt Rob Gijsenberg van 
Buro B uit. “Elementen die je bij iedere industriële bakkerij ziet, 
zoals de typische silo’s besloten we niet weg te werken maar 
vooral uit te spelen in het ontwerp. Daarnaast besloten we ook in 
de hoogte te werken, om de zichtbaarheid van het gebouw te ver-
sterken. Vanuit het ontwerp zochten we, waar mogelijk, contact 
op met de buitenomgeving, je hebt hier immers een mooi uitzicht 

Adriaan & Philip Fastré Rob Gijsenberg

op de Zuidwillemsvaart. Door te kiezen voor een combinatie van 
staal en beton, komt het industriële karakter van de bakkerij goed 
naar voren. Hun passie voor een eerlijk, ambachtelijk product wil-
den we letterlijk zichtbaar maken. Van daar de inkijk naar het bak-
kersgedeelte, vanuit de winkel, de koffiebranderij, …”
“In de 20 jaar dat ik aan de slag ben, heb ik het niet eerder mee 
gemaakt dat stedenbouw vroeg om het terrein zoveel mogelijk te 
verharden,” gaat Rob verder. “Maar omdat ook de drinkwaterwin-
ning van de regio in het gebied rond het kanaal verloopt, wil men 
zoveel mogelijk vermijden dat het regenwater via de vuile mijnon-
dergrond het drinkwater bereikt. Dat resulteerde niet alleen in een 
retentiebekken, maar ook in een grote parkeerplaats.”

Palen

Een sinecure was de uitvoering niet. “De ondergrond vormde een 
uitdaging van formaat,” aldus Patrick Moors. “We wisten wel dat 
de grond een moeilijkheid zou vormen. Hier lag vroeger een kie-
zelgroeve die gedempt werd met slib van de kiezelwasserij en 

daar bovenop vliegassen, afkomstig van de steenkoolcentrale van 
de mijn. We zouden dus op palen moeten bouwen. Maar doordat 
het terrein bebost was, waren er in de aanbestedingsfase niet 
overal sonderingen gebeurd om de kwaliteit te checken. Gelukkig 
hadden we bijkomende sonderingen uitgevoerd waaruit bleek dat 
de diepte van de draagkrachtige grond sterk varieerde. 
Tijdens de uitvoering van het project werden we flink gehinderd 
door de sterke trillingen van het verkeer die via de slappe on-
dergrond werden doorgegeven aan de palen. Pas na het storten 
van de vloer waarbij de palen via de funderingsjukken verbonden 
werden met de zwaar gewapende vloer was het trillen van het  
gebouw nauwelijks nog merkbaar.”

“Ons bedrijf werd ook betrokken bij de bouw van de vestiging 
in Diepenbeek,” legt Chris Horemans, bedrijfsleider van indu-
striebouwbedrijf JacobsI3. “Een fijn en geslaagd project, maar  
The Bakery is, met zijn 2.500 vierkante meter, och nog van een 
ander kaliber.” 
“Dat we opnieuw met JacobsI3 zouden samenwerken, was dui-
delijk, ik vind hen ergerlijk eerlijk,” lacht Philip Fastré. “Een klein  

Chris Horemans Partick Moors

The Bakery // The Bakery
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Technische fiche
The Bakery

…
Bouwheer: 

  Panerex; Maasmechelen
…

Architect: 
Buro B architecten; Genk

Hoofdaannemer: 
Jacobs i3; Opglabbeek

Prefab betonconstructie, -trappen en betonpanelen: 
Preton; Heusden-Zolder

Sandwichpanelen met PIR: 
Kingspan; Grobbendonk

Lift: 
Kone Belgium; Brussel

Dakwerken: 
Hendrickx Gebr.; Overpelt

Betonblokken: 
Verheyen; Maasmechelen

Grondwerken: 
Jean Pijkels; Maasmechelen
Geprefabriceerde heipalen:

 De Waal palen; Lokeren
Gepolierde druklaag en industrievloer: 

Eerdekens Jos; Opglabbeek
Prefab betonkolommen, balken: 

Limonta; Bree
Rookluiken: 

S.air; Gijzegem
Buitenschrijnwerk alu: 

V&S; Peer
Steeldeck: 

Arcelor; Geel
Voorgespannen welfsels: 

Echo; Houthalen
Prefab wapening: 

Frangema; Geel
Beton: 

Seegers; Dilsen
Balustrades aan trappen en overlopen: 

Vangeneugden Projects; Genk
Elektriciteitswerken: 

Frederik Beckers; Maasmechelen
Silo’s/weegautomatisatie: 

Spiromatic; Nazareth
Ovens/koeling: 

Hein; Strassen
Winkelinrichting: 

interieurarchitect Studio Lemmens; Boechout
Lichtstudie: 

WeThink; Meeuwen
Verlichting: 

Lixero; Rotselaar
Klimatisatie: 
Lemcool; Lier

Middenspanningscabine: 
CKS; Dilsen-Stokkem

Kunststofvloeren: 
Bolidt Synthetic ; Hendrik-Ido-Ambacht NL

Sectionaal poorten: 
ADK; Kinrooi

“Na drie dagen voelden onze
medewerkers zich hier helemaal 
thuis. En hoewel enkele van onze 
bakkers er aanvankelijk tegenop 

zagen om in het zicht van de 
bezoekers te werken, doen ze nu 
niets liever dan hun liefde voor 

het vak te tonen.”

The Bakery // The Bakery
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detail dat niet helemaal loopt zoals het moet? Van opsmukken of 
camoufleren is er nooit sprake, alles moet juist zijn. Het is natuur-
lijk fijn als bouwheer om op zo’n team te kunnen rekenen.” De lof-
zang is wederzijds. “We hebben zelden zo’n betrokken bouwheer 
meegemaakt,” aldus Patrick. “Zijn betrokkenheid was ongezien, 
zeven dagen op zeven. Philip nam de volledige technische inrich-
ting voor zijn rekening. Van de hypermoderne, geautomatiseerde 
oven over de remrijskasten tot en met het volledige energiever-
haal met warmterecuperatie, waarbij de warmte van de koel- en 
vriesaggregaten wordt gebruikt om het volledige gebouw te ver-
warmen.

Symbiose

“Ik vind de symbiose tussen uitstraling en functionaliteit wonder-
wel geslaagd,” sluit Philip nog af. “Na drie dagen voelden onze 
medewerkers zich hier helemaal thuis. 

En hoewel enkele van onze bakkers er aanvankelijk tegenop zagen 
om in het zicht van de bezoekers te werken, doen ze nu niets  
liever dan hun liefde voor het vak te tonen. Mooi toch?” 

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

 …

Haltstraat  92  I  3900 Overpelt I  T +32 (0)11 80 56 40
info@hendrickx-nv.be • www.hendrickx-nv.be

adv. BF26_Henderickx.indd   1 14/12/18   11:02
/ The Bakery
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BOUWEN IN VLAANDEREN KAN NOG VEEL EFFICIËNTER
Bouwbedrijven helpen met de uitrol van managementtechnieken waardoor ze efficiënter, nauwkeuriger en kostenbesparender 
kunnen werken: dat was het doel van het B4LEAN-onderzoek uitgevoerd door Hogeschool PXL en Howest. De resultaten van het 
onderzoek – waaraan 22 bouwbedrijven intensief meewerkten – worden morgen voorgesteld op de Bouwcampus van Confedera-
tie Bouw Limburg.

Zes maanden werk duurt anderhalf jaar
“Bouwen in Vlaanderen kan nog veel efficiënter”, aldus Adrien Buteneers, onderzoekshoofd PXL Bouw en Energie. “Gemiddeld 
heb je om een huis te bouwen 1700 werkuren nodig, wat overeenkomt met hooguit zes maanden werk. Toch duurt het gemiddeld 
anderhalf jaar vooraleer een gebouw opgeleverd wordt. Dat kan dus veel sneller en efficiënter. Bijvoorbeeld door het werk van de 
verschillende onderaannemers beter op elkaar af te stemmen, doorlooptijden te verkorten, levertijden strikter na te leven, werkne-
mers extra te stimuleren, ordelijker te werken enzovoort.”

Lean management ondersteund door BIM
Lean management, heet dat met een dure Engelse term, een filosofie die oorspronkelijk vooral in de auto-industrie ingang vond, 
maar de laatste jaren ook meer en meer in de bouwsector. “Maar voorlopig toch vooral in Nederland”, zegt Buteneers. “In Vlaan-
deren begrijpen de bouwbedrijven ook wel dat ze efficiënter moeten werken als ze concurrentieel willen blijven, maar ze weten niet 
goed hoe ze eraan moeten beginnen. Dat was het uitgangspunt voor ons praktijkgerichte B4LEAN-onderzoeksproject, in samenwer-
king met Howest en gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We hebben na een uitgebreide literatuurstudie 
zelf samen met een groep van 22 geïnteresseerde  bedrijven in Vlaanderen negen casestudies uitgevoerd en daarin verschillende 
technieken uitgetest: lean planning, 5S, value stream mapping en verbeterborden, om er maar enkele te noemen.”

“Verder hebben we ook gekeken hoe digitale bouwinformatiemodellen in 3D – ook wel BIM genoemd - ingezet kunnen worden om 
deze principes te ondersteunen en te versterken”, zegt Ruben Van de Walle, docent BIM en onderzoeker aan Howest Toegepaste Ar-
chitectuur. “Ook hier maakt Vlaanderen momenteel een sterke (broodnodige) inhaalbeweging. Alle bouwpartners beseffen dat de 
techniek van het ‘virtuele bouwen’ alleen maar voordelen heeft voor alle bouwpartners en finaal een beter bouwproject met minder 
faalkosten oplevert. Voor drie lean-technieken werd er specifiek ondersteuning in digitale modellen gezocht: 4D als ondersteuning 
voor de lean planning, BIM-tools op de werf als toepassing van visual management en het lean omgaan met BIM-data, om elke 
digitale workflow te optimaliseren.”

Impact
De resultaten van het onderzoek mogen er zijn. Buteneers: “Door de theorie ook effectief uit te testen, hebben we – in de vorm van 
een handboek - een hele reeks concrete ‘uit het leven gegrepen’ aanbevelingen kunnen uitschrijven waarmee bouwbedrijven nu 
effectief aan de slag kunnen. En beter nog: ze doen dat nu al. Uit onze enquête blijkt dat 71% van de bedrijven gestart is met één of 
meerdere technieken te implementeren. Een jaar geleden was dat nog maar 40%. Dat we met dit onderzoek ook echt impact heb-
ben op de bouw van de toekomst, een echte ‘technologietransfer’ realiseren, dat is voor mij en mijn onderzoekers Heidi Gilis, Roel 
Renette en Wesley Ceulemans een grote voldoening.”

Ook onderzoekspartner Howest is tevreden met de resultaten: “De zoekmachine voor BIM-tools is voor elk bedrijf dat start met BIM 
een handig hulpmiddel en er is grote interesse voor de manier waarop we in een OpenBIM-workflow een visuele ondersteuning 
kunnen bieden voor de plakplanning. Bovendien stellen we vast dat dit onderzoek voor heel wat betrokken bedrijven als een kata-
lysator heeft gewerkt om ook de stap naar BIM te zetten”, concluderen Van de Walle en collega-onderzoeker Jeffrey Dewulf.
Toekomstige werf- en projectleiders denken ‘lean’ en gebruiken ‘BIM’

Zowel het handboek als de ontwikkelde tools zullen ook ingezet worden in de opleiding Bouw van Hogeschool PXL en de opleiding 
Toegepaste Architectuur van Howest. Van de Walle: “Onze studenten hebben on site meerdere bedrijven bijgestaan tijdens het op-
timaliseren van hun BIM-workflow of het implementeren van 4D-modellen. Op die manier geven we de nieuwe kennis onmiddellijk 
ook door aan de volgende generatie.”

Eén ding staat dus al vast: de toekomstige PXL- en Howest-bouwprofessionals zullen een ‘lean’ visie uitdragen waarin efficiëntie, 
klantwaarde en continue verbetering centraal staan en waarin ook de kracht van digitalisering benut wordt.

…
Info: Adrien Buteneers, Onderzoekshoofd expertisecentrum PXL Bouw en Energie, adrien.buteneers@pxl.be
…

REDACTIE

INDUSTRIEWEG NOORD 1129
B 3660 OPGLABBEEK
T +32 89 81 99 00
F +32 89 81 99 33
INFO@COMETAL.BE
WWW.COMETAL.BE

U W 
P A R T N E R 
I N  B E K I S T I N G

cometal_staande_1/2PREFAB.indd   1 24/06/16   16:23

Dagelijks
gebruik

Tijdloos 
design

KONE staat in voor de plaatsing en het 
onderhoud van liften, roltrappen, automatische 
gebouwdeuren en toegangscontrole

We ondersteunen onze klanten in elke fase; van ontwerp, fabricatie  
en installatie tot onderhoud en modernisatie. KONE is een 
wereldleider in het helpen van onze klanten een vlotte en veilige 
mensen- en goederenstroom doorheen hun gebouwen te beheren.

www.kone.be
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reportage 02

Fungroup

CENTRALE VERWARMING - SANITAIR
VLOERVERWARMING -  ZONNE ENERGIE

WARMTEPOMP - VENTILATIE

www.penxten.be      info@penxten.be   

penxten_1-2_blauw.indd   1 4/01/18   15:03

Onze werknemers moeten zich goed voelen op hun werkplek, 
op dat vlak wil ik geen toegevingen doen

Met The Fungroup scheert Stefan Kerkhofs zowel nationaal als internationaal hoge toppen. Dat mag je gerust letterlijk nemen, een 
van de bekendste concepten van The Fungroup is Dinner in the sky, een attractie waarbij je op een hoogte van maar liefst 50 meter 
kan dineren. “Maar door de jaren heen raakten onze bedrijfsactiviteiten verspreid over verschillende vestigingen,” aldus Stefan Kerk-
hofs. “Dat was allesbehalve praktisch. Het vinden van een nieuwe, passende locatie die de nodige zichtbaarheid geniet, was geen 
sinecure.” “Maar toen die locatie eens in beeld kwam, moest het wel heel snel gaan,” aldus Leander Kippers, architect van R2livin 
architecten. “Gelukkig waren we dat al wel gewoon …”

The Fungroup /
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R2livin kwam inderdaad niet onbeslagen ten ijs in de samenwer-
king. “Leander tekende zo’n tien jaar geleden ook de plannen voor 
mijn privéwoning;” legt Stefan Kerkhofs, zaakvoerder van The 
Fungroup, uit. “Een gevolg van onze eerste ontmoeting, die on-
geveer zo verliep: Leander stapte op een evenement op me af en 
vroeg me op de man af wanneer hij mijn huis zou mogen tekenen. 
Mijn antwoord luidde ‘Zodra je een bouwgrond voor me kunt vin-
den in Bolderberg’. Daar was ik immers al lang naar op zoek … 

Enkele weken later volgde een telefoontje: Dat hij een stuk grond 
had gevonden. Het bleek een gouden samenwerking, want ook 
het plan dat hij nadien uittekende en – nog wat later – de opvolging 
van de bouw die hij voor zijn rekening nam: het klopte allemaal van 
a tot z. In amper 1 jaar tijd was alles rond.”

Keihard meewerken

“Bij Stefan mag het inderdaad vooruitgaan,” beaamt Leander  

Kippers. “Wat in de evenementensector lukt, moet ook haalbaar 
zijn in de bouw, is zijn instelling. Hij werkt als bouwheer zelf ook 
keihard mee, volgt alles nauwgezet zelf mee op. Daardoor kun je 
ook korter op de bal spelen. Dat is natuurlijk heel fijn.”

Toch verliep het project waarvoor we de heren vandaag ontmoe-
ten niet meteen van een leien dakje. “De keuze om voor deze 
locatie te gaan, was snel gemaakt,” legt Stefan uit. “Vlakbij de au-
tostrade, op een prima zichtlocatie in Beringen, daar hoefde ik niet 
lang over te twijfelen. Ook de grond ernaast bleek beschikbaar, 
een must om ons eigen wagenpark onder te brengen. 
Ik bracht ’s middags rond halftwaalf een bezoek aan het pand, en 
begon de eerste telefoontjes te plegen rond halfdrie. Maar de snel-
heid waarmee we er wilden intrekken, speelde ons hier wel wat  
parten.”

Hoewel het gebouw nog maar 1,5 jaar oud was, en in princi-
pe meteen inhuisbaar was, voldeed het toch niet helemaal aan  
Stefans vereisten. “Onze werknemers moeten zich goed voelen 
op hun werkplek,” legt Stefan uit. “Daar wil ik geen toegevingen 

op doen. Bovendien mag ons kantoor ook een echt visitekaartje 
zijn.”

Lage plafonds, donkere ruimtes

“Al snel botsten we op de beperkingen van het gebouw,” vult 
Leander aan. “De lage plafonds, de vrij donkere en vele ruimtes. 
Het gaf nogal een beklemmend gevoel. Het gebouw miste ruimte, 
lucht en licht. Maar dat los je niet in 1, 2, 3 op. De oplossing von-
den we echter om de hoek … Door tijdelijk een kantoor te huren 
verderop in de straat, kregen we de ademruimte die we nodig 
hadden om alles op een rijtje te zetten en de samenhang te creë-
ren die het ontwerp nodig had. Tijdens een terugvlucht van Dubai 
naar België pingpongden we urenlang over de mogelijkheden. De 
kiem van wat je hier ziet, is daar gelegd.”

“Door enkele vides te maken, voorzagen we het gebouw van de 
nodige ruimtelijkheid,” aldus interieurarchitect bij R2livin, Wou-
ter Schils. “Dit ging wel ten koste van de fitnessruimte en loft 
die we aanvankelijk zouden integreren in dit gebouw, maar nu  

zullen onderbrengen in het gebouw dat we op het terrein hiernaast 
zullen bouwen. De dubbel zo hoge ruimtes die zijn ontstaan door 
de vides zorgen, in combinatie met de gekozen materialen voor 
een industriële, sfeervolle look. De kleine ramen die zich op de 
eerste verdieping bevonden werden vervangen door metershoge 
glaspartijen die voor een royale lichtinval zorgen. De weggehaalde 
ramen, konden onderaan gerecupereerd worden, waar je op de 
benedenverdieping een aantal kleinere – eventueel te verhuren – 
vergaderruimtes vindt, met elk een eigen keuken.” 

Muur met auto

“Op de eerste verdieping vind je een koffieruimte – mét in de 
muur ingewerkte auto –, een grote en kleinere vergaderruimte, 
en de kantoren van de medewerkers,” vervolgt Leander Kippers. 
“Het veelvuldig gebruik van hout, bijvoorbeeld in de ingebouw-
de kastenwand die over de wand van de eerste en tweede ver-
dieping loopt en de balie en zithoek, geeft het geheel een warm  

Wouter Schils, Stefan Kerkhofs, Leander Kippers

The Fungroup // The Fungroup 
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Technische fiche
FunGroup

…
Bouwheer: 

 FunGroup; Beringen
…

Architect: 
R2Livin; Zonhoven

Interieur: 
Weygers Totale Projectinrichting; Hasselt 

Stabiliteitsstudie: 
AB-Associates; Hasselt

Veiligheidscoördinatie, EPB: 
Conform Bilzen

Buitenschrijnwerk en gevelbekleding: 
Ed Worx alu; Zonhoven
Elektriciteitswerken: 
BS- Technics; Maaseik

HVAC: 
Daniëls Klima; Tongeren

Buitenaanleg: 
De bestrater; Beverlo

Binnenramen: 
it’s Steel; Ophoven

Metaalwerken: 
Metaalbedrijf Nys; Zonhoven

Tafels en stoelen: 
Wood Wood Art & Fire; Hasselt

Een interieur is meer dan een 
meubel, een wand en een 

plafond. Een interieur is een 
belevenis die impact heeft op 

hoe we ons voelen.
Op de productiviteit van de 

medewerkers in een gebouw. 
Dit realiseerden we met trots 
in nauwe samenwerking met 

de bouwheer en het 
architectenbureau.
- Tessie Weygers - 

The Fungroup // The Fungroup 
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cachet. Dat wordt nog versterkt door de industriële afwerking van 
de zwarte plafonds, waarbij de technieken zichtbaar zijn gebleven, 
en het op de vloeren aangebrachte tapijt. Om het onderlinge con-
tact tussen de mewerkers te versterken, werden de kantoorruim-
tes van gecompartimenteerde raampartijen, en niet van afgeslo-
ten binnenmuren voorzien. Het smeedwerk zorgt voor een New 
York-gevoel. Dat buitengevoel wordt ook benadrukt door de keuze 
van het behang met de print van een buitengevel.

 De beleving wordt ook doorgetrokken naar de tweede verdieping, 
waar o.a. Stefans kantoor (met terras), een brainstormruimte, 
Skype-ruimte, en de personeelsrefter zijn gevestigd.”
Afspraak in mei 2019, wanneer we graag een bezoekje zullen 
brengen aan de tweede fase op het aanpalende terrein … Dan zal 
ook de ontbrekende slogan op de muur in de vergaderruimte er 
staan. “Gaat niet, dat bestaat niet.” We geloven Stefan Kerkhofs 
op zijn woord.

…

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

 …

TOTALE  
INRICHTING 

OP MAAT

Weygers  Totale Projectinrichting  is sinds 1986 een vaste waarde voor de  

perfecte afwerking en ondersteuning bij de uitvoering van totaalprojecten. 

Onze 50 medewerkers realiseren projecten ontworpen door architecten,  

interieurarchitecten en designers. Maar assisteren ook zelf de klant naar  

materiaalkeuze en het ontwikkelen van het beste uitvoeringsplan.

 
Ontdek meer op www.weygers.be 

Ekkelgardenstraat 4 - 3500 Hasselt

AERTS TRUCKS - BORNEM

KLAAR VOOR 
HONDENWEER?

Zwartenhoekstraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen) 
t 
f

e

013 66 10 21
013 66 79 92
info@wijckmans.be

www.wijckmans.be

WIJ OOK.
Elk jaar zorgen wij er bij meer dan 4500 
(ver)bouwers voor dat hun bouwplannen 
niet in het water vallen. 

Slimme aannemers en architecten kiezen 
dus voor regenwaterputten van Wijckmans. 
Waterbesparend, hoogwaardig voegloos 
beton en volledig aanpasbaar.

Ontdek al onze mogelijkheden of  
vraag meteen een offerte aan.

/ The Fungroup 
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EENVOUD IN UW VERZEKERINGEN? 
BUILD-SAFE IS ER VOOR U!

“De bouw”… die is volop in beweging, en dat voelt u alle dagen. De sector groeit, de orderboekjes staan vol. Goed nieuws! Maar 
er zijn ook andere zaken om mee rekening te houden: nieuwe bouwtechnieken, de digitalisering, veranderende wetgeving, heel 
wat administratie, … Genoeg in elk geval om u niet nog eens met uw verzekeringen bezig te houden.
Daarom ontwikkelde Federale Verzekering Build-Safe, het verzekeringspakket op maat van bouwbedrijven tot 5 werknemers. Zo 
hebt u uw handen vrij om in alle gerustheid te bouwen aan uw bedrijf en aan het huis van uw klant!

Wat is Build-Safe?
Met Build-Safe kiest u zelf à la carte uw verzekeringen die u in uw Build-Safe-pakket wil opnemen. Op deze manier geniet u van een 
bescherming op maat van uw bedrijf. Bovenop onze concurrentiële premies, geniet u zo van een bijkomende pakketkorting van 
10%*!

Uit welke verzekeringen kunt u kiezen? Onze verzekering B.A. Bouwwerken en/of de verzekering Arbeidsongevallen vormen de 
hoeksteen van het pakket, één van deze verzekering moet onderschreven worden. Verder kunt u kiezen uit B.A. Motorrijtuigen, Ma-
chinebreuk, Construct-10 – Abonnementspolis, de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s – Abonnementspolis, de brandverzekering 
Multirisk Handel/KMO of Woning, Ongevallenverzekering 24u/24.

In totaal moet u aan minstens 3 verschillende verzekeringen komen om te kunnen genieten van het Build-Safe voordeel.

Wat zijn de voordelen voor u?
Met Build-Safe geniet u dus niet enkel van een verlaagd tarief van -10%, maar krijgt u ook een flexibel verzekeringspakket. U kiest 
enkel die verzekeringen die samen uw bedrijf optimaal verzekeren. U breidt uit of legt zich toe op een andere activiteit? Dan kunt u 
uw Build-Safe eenvoudig laten aanpassen… en dit zonder uw korting te verliezen!

Vraag uw kortingsbon op www.build-safe.be!

Daar bovenop zorgen wij voor administratieve eenvoud. U krijgt de nodige tools in handen om het overzicht op uw verzekeringen te 
bewaren, schadegevallen op te volgen, … en dit zowel met de Build-Safe verzekeringsmap als met het online Build-Safe dossier op 
My FEDERALE. En u kunt te allen tijde beroep doen op 1 centraal aanspreekpunt, onze regionale verzekeringsadviseur die u ter plaatse 
bijstaat en advies verleent. U kunt bijkomend altijd terecht bij ons Info Center. 

Wij kennen ook de risico’s die u – als bouwondernemer – loopt. U kunt dus gerust rekenen op de meer dan 100 jaar ervaring van  
Federale Verzekering in het verzekeren van de bouwrisico’s.

En last but not least kunt u meegenieten van onze restorno’s**. Want wij zijn een coöperatieve en onderlinge verzekeraar, en hebben 
dus geen externe aandeelhouders. Onze klanten delen dus mee in onze winst! Afgelopen jaar verdeelden wij zo bijna € 13 miljoen 
onder onze klanten. 

Redactie: Federale Verzekering
0800 14 200
www.build-safe.be

…
*Actievoorwaarden op www.build-safe.be
** De restorno’s evolueren in de tijd afhankelijk van de resultaten en de toekomstvooruitzichten van de verzekeringsmaatschappij, van haar rendabiliteit, van de economische conjunc-
tuur en van de toestand van de financiële markten ten opzichte van de verbintenissen van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering, zoals omschreven 
op www.federale.be. De toekenning van restorno’s in de toekomst is niet gewaarborgd. De restorno’s variëren per categorie en per type producten. De regels met betrekking tot hun 
toekenning worden bepaald in de statuten van de ondernemingen die deel uitmaken van de Groep Federale Verzekering. De statuten kunnen geraadpleegd worden op www.federale.be

partner

Vraag uw kortingsbon op www.build-safe.be

Vragen? Contacteer ons Info-Center: 0800/14.200

* Reglement op www.build-safe.be
Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel. www.federale.be.
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke 
Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA
Financieel rekeningnummer: BIC:  BBRUBEBB    IBAN:  BE31 3100 0723 3155  - RPR Brussel BTW 
BE 0403.257.506

BOUW UW VERZEKERINGSPAKKET, 
À LA CARTE…

VOOR EEN OPTIMALE 
EN VOORDELIGE BESCHERMING!

Zelfstandige of kleine bouwondernemer (max. 5 personeelsleden, 
bedrijfsleider incl.)? Dan is Build-Safe er voor u! U kunt dit flexibele 
verzekeringspakket zelf samenstellen, zo is het steeds op maat 
van uw onderneming. Daarbovenop kunt u 10% besparen op uw 
verzekeringspremies! En uw bedrijf en uzelf zijn optimaal beschermd.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Korting

-10%*

Build-Safe: exclusief voor de bouwprofessional

Buildsafe 220 x 297.indd   1 24/09/2018   10:11:29
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- 60 jaar kennis en ervaring - 30 gespecialiseerde advocaten
- advies en bijstand in het bouwrecht
 • zowel in de vergunningsfase als tijdens de uitvoering van bouwwerken
 • zowel in het private bouwrecht als in het kader van overheidsopdrachten
- voor particulieren, bedrijven & overheden

GEVACO Advocaten
Paalsesteenweg 81
3580 BERINGEN

telefoon 011/42.53.00
email gevaco@gevaco.be
www.gevaco.be

ELEKTROTECHNIEK BEVEILIGING
Ontwerp, installatie en onderhoud 
van elektrotechnische installaties:

l Retailprojecten 
l Zorgsector
l Industriebouw
l Utiliteitsbouw
l Overheidsgebouwen

Totaalbeveiliging voor uw bedrijf, 
kantoor, retail en industrie:

l Branddetectie 
l Inbraakbeveiliging
l Camerabewaking  
l Toegangscontrole
l Automatisatie

Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder
Tel.: +32 11 43 22 40         info@maris.tech

ENERGIEKE PROFESSIONALS

www.maris.tech

MARIS INSTALLEERT BETROUWBARE 
GEÏNTEGREERDE BEVEILIGINGSSYSTEMEN

dossier

security

Van werf tot operationeel gebouw

In een aantal reportages tijdens het afgelopen jaar was het ons opgevallen hoe het gebruik van kantoren, industriegebouwen, zor-
ginstellingen, scholen, enz … ontzettend veel complexer is geworden, op relatief korte tijd. Vroeger was het zo dat bij burelen en 
magazijnen – op een aantal bezoekers na – alleen de medewerkers en de directe leveranciers op het bedrijfsterrein kwamen. Nu is dat 
wel even anders. Vandaar onze interesse om een dossier “security” te maken.

Iedereen kan het vaststellen

Gebouwen worden bijna nooit meer opgetrokken voor één bedrijf 
of organisatie én/of de functie ervan noopt tot het openstellen van 
de poorten voor zoveel buitenstaanders, dat toegangscontrole ge-
woon onvermijdelijk wordt.
Denk maar aan de sterke groei in het “delen” van kantoorgebou-
wen; sinds 20 jaar zijn onze ondernemingen aan het krimpen door 
specialisatie en door het ontstaan van nichemarkten en experti-
ses. In plaats van 1 bedrijf met 99 werknemers zie je er nu bijvoor-
beeld 33 van 3 man. Dat die dan een onderkomen zoeken in een 
bedrijvencentrum is geen verrassing.
In e-commerce en logistiek is de evolutie zodanig dat ze bijna zo-
veel bezoekers krijgen als de winkels die ze stilaan overbodig ma-
ken. Bij UPS in Lummen leerden we dat er 5.000 pakjes per uur 
(per uur!) behandeld worden. Geen wonder dat daar nogal wat 
verkeer is op de site. 
Maar ook in het dagelijkse leven hebben we steeds meer apparte-
menten, meer zorginstellingen, meer kinderopvang, waar we niet 
alleen meer “traffiek” zien, maar ook een stijgende behoefte aan 

beveiliging omwille van terreurdreiging en andere mogelijke orde-
verstoring of aanslagen.
Quasi parallel aan de toename van de vraag is er een technolo-
gische revolutie die maakt dat we ook aan de aanbodzijde veel 
meer kunnen krijgen dan een klassieke parlofoon of bescheiden 
domotica. 

Panel

We hebben tal van bedrijven gecontacteerd en inderdaad onze 
stelling bleek te kloppen: security is nu al verweven in alle aspec-
ten van de bouwwereld. Dat blijkt ook uit de diversiteit van ons 
gesprekspanel dat verzamelde in de BouwArena in Hasselt.
Hans Vandervee – algemeen directeur van B&R Bouwbedrijven  
met hoofdzetel in Arendonk – was onze centrale gast. Omdat we 
van een grote “traditionele” bouwaannemer wilden weten wat 
security voor hen betekent.
Hij legde in ons voorbereidend gesprek ook een link naar “perso-

Security /
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neel op de werven” in de bouwfase. Zodat we ook onze partner 
Federale Verzekering aan tafel uitnodigden. Griet Neyens – Busi-
ness Development Officer – gaf in het gesprek aan dat security 
en verzekering uiteraard op tal van andere vlakken nog stevig aan 
mekaar gelinkt zijn.

Uiteraard is het juridisch aspect dan niet meer ver weg. Vanuit 
dat perspectief schoof mr. Karen Kelchtermans van Gevaco Ad-
vocaten bij aan tafel. Zij legt zich toe op bouwrecht en onderne-
mingsrecht. Zowel privacyaspecten als vragen met betrekking tot 
gebruik van “security info” in relaties met aannemers en derde 
partijen, staan de laatste tijd steeds meer op de agenda van de 
besprekingen met cliënten.

Dat het werk van juristen verandert door toedoen van vragen over 
veiligheid is evident, maar we hadden het geluk om ook 3 gasten 
te hebben die de intrinsieke zakelijke evolutie van een bedrijf – in 
dit geval door toedoen van “security” – mooi illustreren.
Jos Stroeken – Business Development bij Maris Technics – is zo’n 
exponent van die nieuwe markten. Terwijl het moederbedrijf 30 

jaar bestaat, is de beveiliging via een gespecialiseerd bedrijf in 
de groep, van veel recentere datum. Een feitelijke evolutie die in 
rechtspersoonlijkheid werd omgezet.

G4S, dat in het debat wordt vertegenwoordigd door Roeland De 
Cauwer, is een naam als een klok in de wereld van security. Het 
bedrijf gaat verder dan manbewaking en technologie. Voor de 
bouwsector biedt G4S zeer specifieke toepassingen, zoals vei-
ligheidscoördinatie, werfbeveiliging, fire & safety solutions, en 
totaaloplossingen. In België telt het bedrijf meer dan 6.000 me-
dewerkers. 

Tenslotte hebben we ook zaakvoerder Stijn van Group Brepoels 
aan tafel, specialisten op vlak van IP Camerabewaking & analyse 
software, maar hij heeft vooral het nieuws gehaald met het feit 
dat zijn software laat “zien” dat bijvoorbeeld mensen op een werf 
geen helm dragen, ondanks de voorschriften. Brepoels is zodoen-
de een ander voorbeeld van hoe nieuwe “tools” ook nieuwe toe-
passingen kunnen doen ontstaan.

Het bouwproces

Alleen al bij de onderlinge voorstelling van de gesprekspartners 
komt er zoveel informatie op ons af, dat we het gesprek moeten 
gaan beperken tot 2 “situaties”; laten we beginnen met het klas-
sieke bouwproces en de gekende werven.
Na de werkuren kun je nu een werf perfect bewaken met came-
ra’s en eventueel andere technologie. Voor Hans Vandervee is 
het een uitgemaakte zaak dat de kostprijs bepaalt of het risico de 
moeite waard is; grotere werven zullen dus eerder in beeld komen 
en de beveiliging geldt dan ook vooral voor diefstal.
Maar een ander aspect is dat van het filmen van werknemers op 
de werf tijdens de uitvoering van de werken. Daar zitten diverse 
aspecten in zoals: wie mag daar zijn, wat mag die daar doen, aan 
wie moet het filmen gemeld worden, welke bewijskracht hebben 
beelden als het misgaat?
Ook hier speelt natuurlijk het feit dat we steeds meer opereren in 
een netwerkeconomie, waardoor er meer gespecialiseerde aan-
nemers en onderaannemers op de site komen en gaan. 
Alle aanwezigen mengen zich gretig in het debat, want dit thema 

gaat ook alle kanten uit. Denk maar aan het feit of de mensen 
die toegang hebben tot de werf moeten gecontroleerd worden op 
veiligheidsrisico (na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek van 
2016), of op bekwaamheid met juiste kennis en opleiding, met de 
juiste verzekering uiteraard…
Stijn Brepoels kan met zijn slimme camera zien of mensen hun 
helm dragen, maar hij moest recent aan pers, vakbonden en pu-
blieke opinie uitleggen hoe dat niet in strijd is met de wet op de 
privacy. Toch weet hij dat het juridisch vraagstuk mogelijk een rem 
is op zijn bedrijfsontwikkeling. Volgens hem is de vraag echter 
vooral: wat doe je met de informatie die je krijgt?
Karen Kelchtermans en Griet Neyens zien meteen vanuit hun 
kennis en praktijkervaring de stapel dossiers waarin de juridische 
gevolgen van “kijken naar werven” aan bod komen. Vooral in de 
voorbereiding van grote werven moet daar serieus aan gedacht 
worden. Het moet in de contracten en polissen voorgeschreven 
worden, de risico’s en aansprakelijkheden moeten worden inge-
calculeerd.
Dat kan Hans Vandervee bevestigen door het feit dat zij partijen 
als lokale overheden en collega (onder)aannemers in kennis stel-

Jos Sproeken Griet Neyens Roeland Decauwer Stijn brepoels Karen Kelchtermans Hans Vandervee

Security // Security
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len van het gegeven dat er bijvoorbeeld gefilmd wordt door een 
tweede feit dat B&R Bouwgroep investeert in juridische mede-
werkers voor het voortraject van een werf, onder meer voor deze 
thema’s.

En op de Belgische werven moet bovendien ook nog internatio-
naal juridisch gedacht worden want wetgeving kan zowel Euro-
pees getint zijn – zoals GDPR (General Data Protection Regula-
tion) – of precies verschillend in andere landen, zoals Vandervee 
aangeeft met zijn voorbeeld van Portugese arbeiders en bedrijven.

Hans wijst ook op het feit dat niet alleen bedrijven evolueren – 
zoals iedereen rond de tafel eigenlijk kan getuigen – maar dat ook 
binnen die bedrijven de functies evolueren. Denk maar aan een 
“projectleider” in de bouw, die steeds minder met het bouwwerk 
zelf bezig kan zijn, maar meer en meer tijd moet steken in tal van 
“managementopdrachten”. Voor iemand die al wat jaren op zijn 
carrièreteller heeft, kan dat een hele uitdaging gaan vormen.

Bij G4S is die evolutie ook sterk zichtbaar, zo illustreert Roeland 
De Cauwer. Door technologische toepassingen kan observatie nu 
gebeuren met (slimme) toestellen en kan de focus van mensen 
nog meer gaan naar coördinatie van gerichte optredens en inter-
venties, of naar andere activiteiten zoals veiligheidspreventie.

Zodoende maakt techniek de bewakingsopdrachten veiliger voor 
de medewerkers en effectiever voor de maatschappij, omdat de 
responssnelheid duidelijk verhoogt.

Het gebouw

Veiligheid of beveiliging is een onderdeel van een gebouw gewor-
den, zoals water en stroom dat vroeger waren. Het pakket tech-
nieken is sowieso sterk geëvolueerd en het aandeel van “securi-
ty” en ‘internet of things” spelen daarin een grote rol.

Hans Vandervee maakt zijn rol als centrale gast helemaal waar als 
hij het kernachtig samenvat: “vroeger werd een gebouw gezet en 
dan werden daar technieken ingestoken. Vandaag worden func-
ties en bijhorende technieken vooropgezet en (in BIM) (voor)ont-
wikkeld, om er dan een gebouw overheen te trekken.”

Maar als de functie van een bouwwerk en de verzamelde technie-
ken steeds belangrijker worden is het nodig dat een grote (hoofd)
aannemer zich steeds meer en beter omringt met een (beperkt) 
aantal partners voor onderaanneming. In de praktijk kan er geen 
sprake zijn van een vast kransje van toeleveranciers – alleen al 
omwille van vereisten inzake competentie en capaciteit zou dat 
onmogelijk zijn – maar toch gaat het in de richting van vertrouwde 
“preferred partners”.
Dat sluit volgens onze dames van recht en verzekering – Karen 
Kelchtermans en Griet Neyens – perfect aan bij wat we vroeger in 
het gesprek al optekenden: het goed en efficiënt voorbereiden van 
contracten, voorwaarden voor samenwerking, verzekerde opera-
ties, kwaliteitsborging, bepalen van aansprakelijkheden, enz … Zij 
pleiten ervoor (let op de woordspeling) om betrokken te worden in 
dat preventief proces.

Architectonisch prefab beton

Verheyen is lid van B&R Bouwgroep en de specialist op het 
vlak van architectonisch prefab beton. Meer dan 35 jaar 
ervaring en doorgedreven investeringen in zowel R&D als 
pre-engineering maken van Verheyen de ideale partner voor 
alle niet standaard bouwprojecten in architectonisch beton.

Hoge Mauw 1510 | B-2370 Arendonk | +32 14 68 91 50
info@verheyenbeton.be | www.verheyenbeton.be

Zuiderlicht – Mariakerke
Arch & Teco | De Vloed Architects

Woods – Leuven | Binst Architects
Turnova – Turnhout

B-architecten | OSAR architects

2017 2018

Security /



34 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 35

Jos Stroeken van Maris Security kent het totale pakket van brand- 
en inbraakbeveiliging tot camerabewaking. En veel meer nog dan 
bij sanitair en HVAC is deze technologie onderhevig aan snelle 
evolutie en updates. Het gaat nog niet zover als bij IT-producten 
en software, maar hier is de stap naar “product as a service” niet 
veraf.

Voor Stroeken is een fundamentele verantwoordelijkheid toege-
voegd aan de functie van de aannemer, namelijk in het geval dat 
die een rol gaat spelen in het verwerken van de beveiligingsin-
formatie. Dat is toch nog een ander “pakkie-an” dan bij klimaat-
beheersing van een werkruimte bijvoorbeeld. Hoewel ook op dat 
vlak – volgens hem – vragen rijzen bij bijvoorbeeld slimme (ener-
gie)meters die gaan sturen hoeveel energie we (moeten) consu-
meren?!

Wat die upgrades en op peil houden van de functionaliteit van 
bouwwerken in het algemeen betreft, spreken de panelgasten 
zich ook uit over DBFM want in het “Design-Build-Finance-Main-
tain”-model worden aan de aannemer inderdaad garanties ge-
vraagd omtrent de kwaliteit op lange termijn. De “scholen van 
morgen” kunnen als voorbeeld worden geciteerd.

In dat verband geeft Hans Vandervee aan dat dit ook wel een aan-
tal opportuniteiten schept voor financieel gezonde (grote) aanne-
mingsbedrijven omdat zij die extra dimensie van solvabiliteit op 

lange termijn kunnen bieden, omdat zij in staat zijn om leasing
contracten te maken voor verlichting (dus licht en niet armaturen), 
omdat zij in staat zijn om in het ontwerpen van gebouwen inder-
daad met voorstellen te komen, om het project “aan te pakken” in 
plaats van louter aannemen.

Als we het hebben over het gebruik van beveiligingstechnieken in 
een gebouw, kunnen we 2 extremen zien: 1 waarbij we effectief 
inboeten aan comfort en 2 waar techniek een deel van de opera-
ties wordt.
Bij de kinderopvang is het zeker zo dat de toegangscontrole een 
bescherming vormt voor de kinderen en het personeel. Het drama 
met KDG in 2009 maakte dat iedereen akkoord was dat toegang 
tot kinderdagverblijven niet voor iedereen kon zijn. Maar nu is het 
wel zo dat een grootouder een ziek kleinkind niet meer zomaar 
kan uithalen als daarvoor niet bepaalde formaliteiten zijn vervuld. 
Dat geldt – om andere redenen – ook wel voor toegang tot de 
bouwwerven.

Terwijl in een tehuis voor zwaar mentaal gehandicapten en in de 
zorgsector in het algemeen, video- en audiobewaking van de be-
woners/patiënten juist voor meer service kan zorgen, omdat daar 
nooit genoeg mensen kunnen zijn om iedereen met eigen ogen op 
te volgen. Technieken zijn dan een dankbaar hulpmiddel.

In banken en politiekantoren was beveiliging al schering en in-

slag, maar vandaag zijn kantoren, opslagplaatsen, maar ook appartementen, vragende partijen om controle in te stellen. We mogen - 
verwachten dat de evolutie van de techniek hier nog voor spectaculaire nieuwe situaties zal zorgen.

Het BIM-verhaal (Building Information Modelling) zal daarbij een grote rol gaan spelen als basis voor service na oplevering, mits bijvoorbeeld 
gebruik van sensoren en proactief onderhoud meer en meer ingeburgerd geraken.

Wat levert dat internationaal op?

Als we door omstandigheden gedwongen worden om te innoveren, zijn we ook altijd nieuwsgierig om te weten of die kennis ons misschien 
iets oplevert op buitenlandse markten. Kunnen we straks knowhow gaan exporteren. We krijgen 3 antwoorden.

Voor Jos Stroeken (Maris Security) is het internationaal aanbod bepalend voor zijn business. Hij ziet de rol van zijn bedrijf als een “integra-
tor” van beschikbare basisproducten. Zij kopen in en maken dat de totaaloplossing precies doet wat de klant ervan verwacht. Het is dus 
hoofdzakelijk import en het scannen van wat wereldwijd beschikbaar is, is daarbij cruciaal.

Roeland De Cauwer (G4S) stelt dat het werken in een multinational grote voordelen heeft op het vlak van kennisuitwisseling. Specialisten 
uit verschillende landen dragen bij tot het “Center of Excellence”, met hun kennis, ervaring, casestudies, etc. Dit draagt ertoe bij dat we bij 
G4S steeds de beste oplossingen vinden voor specifieke risico’s bij opdrachtgevers.

Stijn Brepoels (Brepoels group) heeft duidelijk de meeste ambitie om het te maken in het buitenland. Stijn en zijn team willen ondernemers 
inspireren met camera technologie om meer informatie te creëren die de koopkans en/of productiviteit doet stijgen in een geautomatiseerd 
model. Het is dus belangrijk om tot de wereld toe te treden, deze technologieën te verdelen en een win-win situatie te creëren voor de 
klant en ons.

…
® tekst: Werner Couck

 …

Security // Security
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Dri-Design van BENCHMARK is een innovatief gevelbekledingssysteem dat 
ontwerpvrijheid, optimale systeemintegratie en snelle installatie biedt. Het systeem 
bestaat uit gepatenteerde, snel te installeren cassettes waarmee je eindeloos kan 
variëren in vorm, afwerking, kleur, textuur en materiaal. Je kan Dri-Design monteren 
op een QuadCore™ Karrier paneel of een bestaande achterconstructie.

surf naar www.dri-design.be en vraag jou 
gratis Ideas Book aan en laat je inspireren.

www.dri-design.be

De nieuwe standaard voor complete 
gebouwoplossingen met je eigen 
creativiteit als enige belemmering.

BE Benchmark_DD A4 Ad Mar2018.indd   1 12/03/2018   11:03

Vraag uw kortingsbon op www.build-safe.be

Vragen? Contacteer ons Info-Center: 0800/14.200

* Reglement op www.build-safe.be
Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel. www.federale.be.
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke 
Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA
Financieel rekeningnummer: BIC:  BBRUBEBB    IBAN:  BE31 3100 0723 3155  - RPR Brussel BTW 
BE 0403.257.506

BOUW UW VERZEKERINGSPAKKET, 
À LA CARTE…

VOOR EEN OPTIMALE 
EN VOORDELIGE BESCHERMING!

Zelfstandige of kleine bouwondernemer (max. 5 personeelsleden, 
bedrijfsleider incl.)? Dan is Build-Safe er voor u! U kunt dit flexibele 
verzekeringspakket zelf samenstellen, zo is het steeds op maat 
van uw onderneming. Daarbovenop kunt u 10% besparen op uw 
verzekeringspremies! En uw bedrijf en uzelf zijn optimaal beschermd.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Korting

-10%*

Build-Safe: exclusief voor de bouwprofessional

Buildsafe 220 x 297.indd   1 24/09/2018   10:11:29

 
 

B&R Bouwgroep bedrijven specialiseren zich allemaal in een specifieke 
bouwsector. Talrijke bouwdisciplines komen in de groep aan bod: van schrijnwerke-
rij tot bouwbedrijf, van grond- en afbraakspecialist tot leider in bestratingswerken, 
van prefab betonproducent, tegel- en natuursteenleverancier tot expert in energie-
zuinige houtskeletbouw. Voor de ontwikkeling van bouwprojecten in eigen beheer 
omvat B&R ook de Development & Promotion organisatie, met daarnaast Hooy-
berghs Projectontwikkeling en B&R Grondmij.  

www.benrgroep.be 

Federale Verzekering bestaat uit vier maatschappijen die onder de vorm 
van “onderlinge” of “coöperatieve” werken, zonder externe aandeelhouders. 
Daarom deelt ze haar winst met jou! Gesterkt door meer dan 100 jaar ervaring, 
biedt Federale Verzekering je een volledig gamma van verzekeringen en van finan-
ciële producten voor particulieren en ondernemingen, ongeacht de sector.

www.federale.be

G4S is de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, gespecialiseerd in securi-
tydiensten en aanverwante services op zes continenten. De groep is actief in on-
geveer 90 landen en is de grootste werkgever genoteerd op de London Stock 
Exchange, met meer dan 570.000 medewerkers, en met een secundaire notering 
in Kopenhagen. G4S is marktleider in België en stelt er meer dan 6000 mensen 
tewerk. Meer informatie over G4S vindt u op 

www.g4s.be 

BREPOELS GROUP zijn hoofdzakelijk ontwikkelaars/integrators van artifi-
ciële intelligentie op camera(bewaking)systemen. De toepassingen daarvan gaan 
van klassieke bewaking tot en met implementatie van geregistreerde informatie in 
de bedrijfsstrategie; bijvoorbeeld in de retail branche. 

www.groupbrepoels.com

Gevaco Advocaten heeft meer dan 60 jaar aan kennis en ervaring, waarbij 
30 gespecialiseerde advocaten juridische dienstverlening op maat van de cliënt 
aanbieden. Zij verlenen o.a. advies en bijstand in het bouwrecht zowel in de ver-
gunningsfase als tijdens de uitvoering van bouwwerken, in het private bouwrecht 
alsook in het kader van overheidsopdrachten. 

www.gevaco.be 

MARIS installeert betrouwbare Geïntegreerde beveiligingssystemen met de 
meest betrouwbare en innovatieve technologieën en producten. Dit alles in een 
geïntegreerde beveiligingsoplossing op maat. Onze expertise op het vlak van 
alarmsystemen, camerabewaking, toegangscontrole en brandbeveiliging vindt u 
in woningen, winkels, KMO’s, scholen, overheidsgebouwen, kantoren, apparte-
mentsgebouwen en zorgcentra in heel België. 

www.maris.tech  

/ Security



38 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 39

Vroeger moest je beroep doen op minimaal 
4 verschillende fi rma’s om je vloeropbouw 
tot een goed einde te brengen. 

Bij Isola zitten al deze kennis en ervaring 
onder 1 dak! We realiseren je project aan de 
hoogste kwaliteit tegen een ongeziene prijs.

Wordt dit je
warmste winter ooit?

ISOLATIE  I  NA-ISOLATIE  I  VLOERVERWARMING  I  CHAPEWERKEN EN VLOERDERS

Onze experts helpen je graag besparen en brengen je comfort!

We zijn er voor je elke stap

• 1 partij voor je volledige vloeropbouw
• 2 maanden tijdwinst in je bouwproces! 
• Kies zelf de afwerking, wij doen de rest
• totale ontzorging en garantie

THE BEST
ALL-IN-

1-FLOOR

Industrieweg 5
3720 Kortessem  
Tel : +32(0)11 37 13 13
info@peetersdries.be  

www.peetersdries.be  

BESTRATINGSWERKEN  
GRONDWERKEN  

AFSLUITINGEN

PEETERS DRIES1/2.indd   1 9/04/18   10:22

ABN, ISOLA EN FIBRICHECK ZIJN MEEST INNOVATIEF
Innovatie is van levensbelang voor de continuïteit van onze economie. Daarom kunnen de beste voorbeelden niet genoeg in de kijker 
worden geplaatst, zodat ze anderen inspireren om zelf vernieuwend uit de hoek te komen. Als laureaten van de Limburgse Innovatie 
Awards schuift Voka Limburg de firma’s Fibricheck, ABN Klimatisatie en Isola Belgium naar voor.

Een jury onder het voorzitterschap van de Limburgse gouverneur Herman Reynders, selecteerde drie laureaten:
In de categorie Limburgse product- of diensteninnovatie was Isola Belgium de sterkste. Uit het verslag van de jury blijkt: “In een tra-
ditionele sector als de bouw is het niet vanzelfsprekend, maar Isola is er dankzij zijn innovatiecultuur in geslaagd om een totaalpakket 
voor te stellen met unieke producten, diensten en bijhorende investeringen en tewerkstelling.” Daarnaast was er ook een categorie voor 
Limburgse procesinnovatie en industrie 4.0. Hier onderscheidde ABN Cleanroom Technology zich van de rest. De jury oordeelde: “Stra-
tegische samenwerkingen en innovatieve processen zorgen ervoor dat deze onderneming als pionier andere dienstverleningsmodellen 
gebruikt om een complex hoogtechnologisch product op een toegankelijke manier aan te bieden.“ De derde categorie zette de meest 
beloftevolle Limburgse gamechanger of het meest innovatieve businessmodel 2018 in de kijker. Daarin werd de startup Fibricheck tot 
winnaar uitgeroepen. “Een unieke app, waarmee ze de Amerikaanse FDA wisten te overtuigen en klaar zijn om door te breken als inno-
vatieve trendsetter die de gezondheidssector drastisch zou kunnen veranderen”, argumenteerde de jury.

Grote winnaar
Uit deze 3 winnaars mocht het grote publiek van het event Zigzag 2028 nog een eindlaureaat kiezen. Dat werd Fibricheck, dat zich dus 
het meest innovatieve bedrijf van Limburg mag noemen. De Hasseltse startup volgt daarmee Arkite op.
“Fibricheck is zeker en vast een verdiende winnaar”, vertelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka Limburg. “Door hier aan-
dacht aan te besteden, willen we anderen motiveren en inspireren om met innovatie het verschil te maken.”

REDACTIE
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ELEKTROTECHNIEK
Ontwerp, installatie en onderhoud 
van elektrotechnische installaties:

l Retailprojecten 

l Zorgsector

l Industriebouw

l Utiliteitsbouw

l Overheidsgebouwen

BEVEILIGING
Totaalbeveiliging voor uw bedrijf, 
kantoor, retail en industrie:

l Branddetectie 

l Inbraakbeveiliging

l Camerabewaking  

l Toegangscontrole

l Automatisatie

ENERGIEKE PROFESSIONALS

Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder
Tel.: +32 11 43 22 40         info@maris.tech

www.maris.tech

SBO NV (Solid Building Overpelt)  I  Karel Pinxtenlaan 6  I  B-3900 Overpelt  I  T 011 800 480  I  info@sbo.eu  I  www.sbo.eu

Planontwikkeling, voorontwerp, budgettering, realisatie, nazorg
Uw solide bouwpartner voor het volledige bouwproces

SBOindd.indd   1 10/12/18   11:47

reportage 03

Lednlux

Lichtend voorbeeld van 
gebouw met een hoek af

Toen het bedrijf Lednlux in 2016 van start ging met de productie van eigen verlichtingsarmaturen, was het kot te klein. Letterlijk. En 
dus gingen zaakvoerders Gerry Wouters en Tino Sturiale op zoek naar een stuk bouwgrond. Op de voormalige mijnterreinen van 
Zwartberg vonden ze een uniek perceel, waarop een niet-alledaagse constructie en ditto binnenafwerking het levenslicht zag. De 
uitstekende samenwerking van het bouwteam zorgde voor een sprankelend resultaat.

Lednlux /
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Om de groei door te kunnen zetten, kocht Lednlux, gespeciali-
seerd in ledverlichting, een bouwgrond van de nv Ward in Zwart-
berg. De zaakvoerders lieten eerst hun oog vallen op een ander 
perceel en gaven architect Adriaan Van Craybeckx de opdracht om 
een voorontwerp te maken. De vereisten van de bouwheer waren 
eerder gering: strak en modern, veel lichtinval, duurzame materi-
alen en de subtiele integratie van de eigen producten in het pand, 
zodat er geen aparte toonzaal moest gebouwd worden, maar de 
bezoekers toch konden kennismaken met het gamma. 

Zo gezegd, zo gedaan. Toen echter bleek dat na de invulling van 
alle nuttige ruimte, er geen uitbreiding meer mogelijk zou zijn, 
werd geopteerd voor een aangrenzend perceel. (En maar goed 
ook, want Lednlux denkt nu al aan een bijbouw…). “We konden 
wel een aantal elementen uit het eerste ontwerp overnemen, 
maar hadden een extra uitdaging door de ligging aan de straatzijde 
van het bedrijventerrein”, vertelt de architect. “Het grootste vo-
lume wilden we rechthoekig houden omdat dat het gemakkelijk-
ste is voor een productie-omgeving. Aanvullend moesten we dan 
creatief omspringen met de schuine kant van het perceel en de 

bouwlijn. We hebben dit nooit als een nadeel beschouwd, wel als 
een troef om meer zichtbaarheid en diversiteit te creëren.”

Stempel

In deze startfase van het project zaten ook interieurarchitect Tim 
Bamelis en ruwbouwaannemer SBO al mee aan tafel. Ze legden 
allemaal hun ideeën op tafel om volgens de bouwvoorwaarden 
een ideaal plan uit te werken. Ook het Genkse stadsbestuur werk-
te actief mee om de opstart te vergemakkelijken. “De puzzel viel 
goed in elkaar”, zegt Jack Claes van SBO. “Omdat iedereen zijn 
steentje bijdroeg, groeide het ontwerp tot iets beters dan de los-
se ideeën van iedere partij rond de tafel. Er waren duidelijk geen 
ego’s die elk hun eigen stempel wilden drukken. Zo kregen we 
een kindje dat van ons allemaal is.”

De grootste uitdaging lag in de uitwerking van het schuine ge-
deelte vooraan. “Om de industriële look te behouden kozen we 

Agatino Sturiale Gerry Wouters

ervoor om een multifunctioneel volume in deze hoekige vorm te 
plaatsen”, legt Tim Bamelis uit. “De receptie kan nu gebruikt wor-
den voor events of er kunnen klanten ontvangen worden in het 
hoekje dat als refter wordt gebruikt. De tafels zijn vlot verdeelbaar 
in functie van de noden van het moment.”

Over de keuze van de materialen werd snel overeenstemming be-
reikt. “De staalbouw werd ingevuld met beton- en sandwichpane-
len en een steeldeck”, aldus Adriaan Van Craybeckx. “Duurzaam-
heid en eenvoud stonden voorop. Met een grote raampartij werd 
de wens van de klant ingevuld om veel lichtinval te hebben, maar 
toch de temperatuur onder controle te houden.” Als hoofdkleuren 
werd gekozen voor wit en zwart: “Dat geeft de strakke, industrië-
le look en laat vele combinaties van interieurelementen toe”, vult 
Tim Bamelis aan. “Er zijn mooie contrasten gevormd, bijvoorbeeld 
om de donkere lichtarmaturen beter tot hun recht te laten komen, 
of door de wat kille elementen te combineren met een ‘warme’ 
strook parket en indirecte sfeerverlichting. Het resultaat is een ge-
bouw dat in alle opzichten de eigenheid van het merk en van de 
mensen die er werken, weerspiegelt.”

Samen

De vlotte samenwerking leidde tot een snelle doorstroming van 
het project. “Klopt. We zijn in maart 2017 gestart en konden in 
december van dat jaar al onze intrek nemen”, herinnert Gerry 
Wouters zich. “We wisten wat we wilden en iedereen volgde de 
werfvergaderingen goed op, zodat er snel knopen konden door-
gehakt worden. Hier en daar moest wel iets bijgestuurd worden, 
maar niets fundamenteel. Het was een levendig proces, waarbij 
een aantal vraagstukken zijn uitgegroeid tot leuke accenten.” 

De inbreng van alle partijen gedurende iedere fase van het project 
was een duidelijke meerwaarde. “Naarmate de vorderingen kwa-
men er telkens andere partners mee aan tafel, die ruim op tijd hun 
zegje konden doen”, legt de architect uit. “De meetings waren 
telkens kort en krachtig, met steeds het gemeenschappelijk eind-
doel voor ogen.”

Niet dat het gebouw nu al helemaal klaar is. “Een aantal aspecten 
moeten groeien en krijgen verdere vorm naarmate het gebruik”, 

Tim Bamelis Adriaan Vancraeybex Jack Claes

Lednlux // Lednlux
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Technische fiche
LednLux

…
Bouwheer: 

 LednLux; Genk
…

Architect: 
Adriaan Vancraybex; Diest

Interieurarchitect: 
Tim Bamelis; Quintis; Maasmechelen

Hoofdaannemer: 
Solid Buildings; Overpelt

Noodverlichting, Elektrotechniek, Branddetectie, 
Inbraakbeveiliging en Databekabeling

Maris Technics; Heusden-Zolder
Grondwerken: 

Peeters Dries; Kortessem
Sandwichpanelen: 

Tripan; Dilsen
Vloerisolatie gespoten Pur: 

Modisol; Houthalen-Helchteren
Binnenafwerking: 

Ufficio 2.0; Houthalen
Buitenaanleg: 

Basalt wegenbouw; Roosteren NL
Hekwerken: 

ABC; Maaseik
HVAC en sanitair: 

Deltha Installations; Diepenbeek
Parket: 

Lofra projects; Kinrooi
Camerabewaking: 

Ebs; Genk

Het grootste volume wilden we 
rechthoekig houden omdat dat 
het gemakkelijkste is voor een 

productie-omgeving.

Lednlux // Lednlux
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aldus nog Tim Bamelis. “Ik denk aan de 
akoestiek, die nog wat moet bijgestuurd 
worden.” Ook de aanplanting rondom het 
gebouw dient in het voorjaar nog te gebeu-
ren. “Al bij al was dit project heel leuk om 
mee te maken”, besluit de zaakvoerder. 
“De leden van het bouwteam hebben zo-
danig goed samengewerkt dat er in de toe-
komst ongetwijfeld nog mooie initiatieven 
samen zullen uitgevoerd worden.”

…

® tekst: Kurt Meers

foto’s: Frank Gielen

 …

PORCELANOSA BELGIUM                      info@porcelanosa.be
Theofiel de Biestraat 8                           www.porcelanosa.com
2220 Heist op den Berg                         www.star-wood.es
015/25.33.66

STARWOOD is de nieuwste keramische parketreeks van de Porcelanosa groep.
De mooiste houtsoorten werden uitgekozen om daaruit vier exclusieve, hoogwaardige modellen te creëren, verkrijgbaar in 
12 verschillende kleurschakeringen. 
Deze tegels kunnen gecombineerd worden met verschillende decors en als vloer- en wandtegels gebruikt worden.

/ Lednlux
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MANAGEMENT BUY OUT BIJ DERDAELE+
Drie managers van het industriële bouwbedrijf Derdaele+ hebben zich ingekocht om de aandeelhoudersstructuur te versterken. 
Thomas Monnens wordt de nieuwe CEO. Stichter Patric Derdaele verdwijnt niet van het toneel, maar verlegt zijn focus naar de 
projectontwikkeling.

Patric Derdaele laat zich als bedrijfsleider van Derdaele+ voortaan laat bijstaan door drie managers, die zich via een management 
buy-out ingekocht hebben bij het Lommelse industriële bouwbedrijf. “De groei van de activiteiten van Groep Derdaele werd te om-
vangrijk om alles onder leiding van één persoon met evenveel succes voort te zetten”, zegt hij. “Daarom ga ik me meer focussen 
op de projectontwikkeling binnen de groep Derimmoco. Binnenkort trekken we voor Derimmoco een volledig nieuw hoofdkantoor 
op met een oppervlakte van 4.500 vierkante meter.”

Management buy-out
Na de intrede van de managers in het kapitaal, wordt de dagelijkse leiding nu toevertrouwd aan Thomas Monnens. De nieuwe 
CEO werkt sinds 2012 bij Derdaele+. Daarnaast behoren Lennart Selen en Mark Bongaerts tot de nieuwe eigenaars. Zij behartigen 
respectievelijk de opvolging en de leiding van lopende projecten.

Continuïteit
“Met de aanstelling van de drie managers kiest ons bedrijf er resoluut voor om talentvolle medewerkers intern te laten doorgroei-
en”, zegt Patric Derdaele. “Hun ervaring, kennis en complementariteit staan garant voor de verdere uitbouw van Derdaele+. De 
opvolging en de continuïteit zijn hierdoor verzekerd voor de toekomst. Vanuit Groep Derimmoco zal ik er ook alles aan doen om de 
activiteiten van Derdaele+ verder te ondersteunen.”

…
Info: www.derdaele.be
…

REDACTIE

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

Tel. 011 805 500 I www.derdaele.be

Tevreden klanten, elke dag opnieuw

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

Kinderwereldateliers
IPTE

Tigro Lommel

Stadhuis JeugdhostelJessa
Quartier 

Bleu
Clarenhof

Hassaporta

Xios
PXL

KTA1
KTA2CCH

OCMW  
Zonnestraal

Bokrijk

Herckenrode

Glasmuseum Lommel
WZC

Helchtel Eksel
‘t Pleintje
Godsheide

Scheepsvaart
Hasselt

Technologie van wereldniveau           voor projecten rond de kerktoren

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

Coca Cola
Ethias Arena

Sporthal
St. Lodewijkschool Thorpark

C-Mine

Ter Hooie

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

Plopsaland

Media & Design

Bibliotheek

Waterschei T2
Lidl 

distriebutiecentrum

Theater 
grenslandhallen

Kids

Fab2Lab
Houthalen

Reynders
Houthalen

Don Bosco
Helchteren

WZC Het dorp 
Helchteren

jeugdcentrum
Stadshuis

Agropolis KinrooiScheepsvaart
Neeroeteren
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DOLMANS LANDSCAPING GROUP IS EEN TOONAANGEVENDE 
SPELER IN DE GROEN AANLEG EN ONDERHOUD. 
Sinds een drietal jaar is Dolmans gevestigd aan de ringweg in Beringen.
Op dit moment zijn er met name in de regio Belgisch Limburg ca 25 mensen werkzaam vanuit deze plek.

Pius Floris Boomverzorging is een dochtermaatschappij van Dolmans Landscaping Group en is gespecialiseerd in boom verzorging 
en boom onderhoud. Eenmaal per jaar organiseert deze tak van het bedrijf een roadshow waarbij de bomen centraal staan.

Roadshow
Zo vond er ook begin november van dit jaar een heuse roadshow plaats bij de golf in Paal Beringen. Meer dan 60 geïnteresseerden 
hadden zich aangemeld voor deze bijeenkomst. Diverse lezingen over bomen onderhoud, bomen beheer en bomen kosten en baten 
passeerden de revue. In de zaal veel belangstelling vanuit de gemeentes.  In totaal waren er meer dan 20 gemeentes present. Daarnaast 
was er belangstelling uit diverse geledingen zoals van leveranciers, projectontwikkelaars tot en met het onderwijs toe.

Bomen staan centraal
Aspecten als boominventarisatie en het snoeibeleid werden uitgebreid belicht. Ook diverse ziektes van bomen kwamen aan bod. Door 
het extreme warme weer dit jaar staan nieuwe ziektes er aan te komen. Bestrijding ervan en het ontdekken stonden centraal in een be-
paalde lezing. Ook het bomenbeleid en beheer richting burgers en de aansprakelijkheid hieromtrent kwamen naar voren, in een vorige 
sessie werd dit speciaal belicht door een advocaat.

Ook specifieke en innovatieve instrumenten als een zonnepadvinder en vochtsensoren werden uitgebreid toegelicht. Op die manier 
kun je als eigenaar van een woning of bedrijf meten hoeveel licht er ergens binnenkomt in relatie tot bepaalde bomen en je kunt exact 
bijhouden hoeveel water er gegeven en met name verbruikt wordt. Te weinig water is geen goede zaak, te veel water evenmin.

REDACTIE

Bomen specialist 
Kortom Dolmans Landscaping Group is een specialist op het terrein van groen en van bomen in het bijzonder, de expertise die zij in huis 
hebben is zeer groot. Bedrijfsleider Ben Buyvoets van Pius Floris België is een persoon met jarenlange ervaring en expertise.
Voor meer inlichtingen en vragen bent u bij hem op de juiste plek.

Boels Dolmans Cycling team
Op de valreep werd nog een link gelegd tussen Dolmans en hun sportsponsoring beleid. De belangstellenden werden onderhouden 
over het Boels Dolmans cycling team. Dolmans sponsort al jaren het dames wielrennen. De eigen ploeg is zeer succesvol. Maar liefst 
vier jaar achter elkaar hebben ze de wereldkampioen in hun ploeg. Daarnaast waren ze twee jaar geleden met deze ploeg wereldkampi-
oen tijdrijden. Vanaf komend jaar is de Belgische toprenster Jolien d’Hoore ook onderdeel van deze ploeg. Een feit waar Dolmans zeer 
trots op is. Ook het sprinten is op die manier een specifieke vaardigheid van deze succesvolle dames wielrenploeg.

Dolmans Landscaping België Bvba.
De vestiging in Beringen wordt gerund door bedrijfsleider Guido Renders. Renders runt het bedrijf in operationele zin. Commercieel 
directeur Armand Vliegen onderhoudt de commerciële contacten. Een succesvolle tandem en stilaan een meer dan volwassen poot 
van de Dolmans Landscaping Group. Het onder een dak werken met Pius Floris Boomverzorging zorgt voor steeds meer  handel en 
wandel vanaf deze locatie. Buyvoets is vanaf meet af aan de kartrekker van deze vestiging, van origine gestart op het industrieterrein 
in Houthalen.

…
Voor meer info : Dolmans bvba, Armand Vliegen, 00328911815434
…
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BOUW & INTERIEUR

GEBR. JANSSEN bvba
OPGLABBEEK

Industrieweg - Noord 1165
3660 Opglabbeek
tel 089  85 69 04
yvette@bouwjanssen.be

www.bouwjanssen.be

reportage 04

gemeentehuis Lanaken

Zo kan het dus ook

Terwijl heel wat steden en gemeenten nieuwe administratieve centra bouwen om hun diensten in onder te brengen, heeft Lanaken 
gekozen voor een totaal andere aanpak. Op een budgetvriendelijke manier werd het gemeentehuis in een nieuw kleedje gestoken. 
Architecte Sofie Merckx, tevens diensthoofd Patrimonium in Lanaken, maakte een ontwerp dat zowel esthetisch als functioneel tot 
de verbeelding spreekt. Bouwbedrijf Janssen uit Opglabbeek was een actieve partner in de uitvoering.

Gemeentehuis Lanaken /
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Het idee om het gemeentehuis energiezuiniger te maken, was al 
enkele jaren aan het rijpen in Lanaken. De gemeente, onder lei-
ding van algemeen directeur William Vancleynenbreugel, zette het 
proces in gang via de esco-formule, toegepast in samenwerking 
met Infrax. Dit was meteen de eerste fase van het grootschalige 
renovatieproject en bestond concreet uit de vervanging van de ra-
men, een relighting, de vervanging van cv-ketel en radiatoren en 
het plaatsen van een pv-installatie op het dak. 

In de tweede fase werd het interieur van het gemeentehuis aan-
gepakt. Het hele traject, van ontwerp, aanbesteding tot opvolging, 
werd in handen genomen door Sofie Merckx, diensthoofd Patri-
monium bij de gemeente Lanaken. Ze moest heel wat doelstel-
lingen realiseren, en dat conform de visie van het gemeentebe-
stuur. “In de eerste plaats wilden we door de herinrichting van 
het gebouw de dienstverlening aan de burger optimaliseren”, legt 
directeur Vancleynenbreugel uit. “Uiteraard kon ook het comfort 
voor ons personeel verbeterd worden. Een derde opdracht was 
de verhoging van de veiligheid en privacy. In het verleden waren 
er geen deuren met badges en kon iedere bezoeker vrij rondlopen 

in het hele gebouw. Bovendien waren er in het kader van de GD-
PR-wetgeving enkele aanpassingen nodig.” 

Samenraapsel

“De ambtenaar-architect kreeg nog een aantal bijkomende uitda-
gingen voorgeschoteld. “Doorheen de jaren was het gebruik van 
de ruimtes niet meer ideaal”, vertelt ze zelf. “Op sommige plaat-
sen kwam haast niemand meer, terwijl op andere locaties het een 
drukte van jewelste was. Intussen waren ook een aantal diensten 
herschikt, wat een meer logische invullling van de ruimte vereiste. 
Tot slot was het gebouw toe aan een uniformisering, omdat het 
een samenraapsel van materialen en stijlen was geworden. Een 
aantal belangrijke elementen, zoals de vloer en de trap, wou ik 
behouden en inpassen in het geheel.”
Bovenop de vormelijke uitdagingen, waren er een aantal prakti-
sche hindernissen. “Het gemeentehuis moest open blijven tij-
dens de werkzaamheden, wat het belang van een goede planning 
vergrootte”, aldus Sofie Merckx. “Nog een niet te onderschatten 

bijkomstigheid: het personeel moest overtuigd worden van de 
nieuwe werkomgeving, omdat er toch een aantal ingrijpende ver-
anderingen op hen afkwamen. Zo was de switch van een eigen 
kantoor naar een open ruimte, niet voor iedereen evident.”

Privacy

De architecte wist met een uitgebalanceerd plan zowel de voor-
standers als de sceptici uiteindelijk te overtuigen. “De keuzes wa-
ren weloverwogen. Zo hebben we het onthaal opgewaardeerd, 
zodat alle vragen van inwoners zoveel mogelijk bij het eerste 
contact behandeld worden en er pas in de tweede fase worden 
doorverwezen naar de bevoegde diensten”, vertelt Sofie Mer-
ckx. “Een snel-loket met triage-functie, zeg maar. Dat verlicht de 
werkdruk en voorkomt dat iedere Lanakenaar doorheen het hele 
gebouw op zoek gaat naar een gespecialiseerde ambtenaar. Het 
functionele staat ook in de andere ruimtes voorop. Kleinere lokalen 
voor besprekingen van individuele dossiers, gemeenschappelijke 
pauze- en printkamers, en voor de rest open landschapskantoren, 

waarbij het onderlinge oogcontact zorgt voor sociale controle. Een 
aantal scheidingswanden bakenen de diensten af en zorgen toch 
voor enige privacy.”

Luchtfoto’s

Lopen we even doorheen het vernieuwde gebouw, dan vallen een 
aantal accenten op. Zoals de moderne lambrisering, die overal is 
doorgetrokken om uniformiteit te creëren. “We zijn op de verdie-
ping vertrokken van de bestaande vloer, omdat die tijdloos is en 
de vervanging een grote hap uit het budget zou betekenen”, aldus 
nog Sofie Merkckx. “Met de lambrisering hebben we de eenheid 
in het gebouw hersteld en hier toch een moderne touch aan kun-
nen geven. De indirecte sfeerverlichting zorgt ervoor dat de wand 
ogenschijnlijk loskomt.” Hier en daar duiken kleurrijke elementen 
op. “Als basis is gekozen voor het contrast tussen zwart en wit. 
Iedere dienst kan vervolgens naar eigen goeddunken een aantal 
blikvangers toevoegen. Een voorbeeld: de luchtfoto’s van de kerk-
dorpen die een mooi accent vormen.”

William Vancleynenbreugel, Lino Janssen 
& Sofie Merckx

Gemeentehuis Lanaken  // Gemeentehuis Lanaken
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Technische fiche
onthaal gemeentehuis Lanaken

…
Bouwheer: 

 gemeente; Lanaken
…

Fase 2: Renovatie onthaal 
gemeentehuis Lanaken

Architect: 
Sofie Merckx, architect gemeente Lanaken

Hoofdaannemer:  
Bouw & Interieur Gebr. Janssen; Opglabbeek

Kantoormeubilair: 
PuurOffice; Kermt

Elektriciteit- schilderwerken: 
gemeentelijke technische dienst

Vloeren linoleum:
 Baillien; Maasmechelen

Maatmeubilair: 
Zoink; Lommel

Herstelling stenen vloeren: 
Digestone; Lanaken

Lamellen ramen: 
Merode; Lanaken

Fotoprints: 
Signts; Houthalen

Warme luchtgordijn: 
MK Klima; Bilzen

Fase 1: Aanpassingen in het kader 
van rationeel energiegebruik

Ontwerp: 
Esco– Infrax; Hasselt

Studiebureau: 
Cenergie; Berchem

Elektriciteit: 
Maris technics; Heusden-Zolder         

HVAC: 
Danio & partners; Beverlo

Buitenschrijnwerk: 
Umans Radepo; Overpelt 

Zonnepanelen:
 Izen; Lille 

Dak: 
Dekkers; Genk

De reacties van de burgers 
zijn heel positief, en ook de 
collega’s vinden het nu veel 

aangenamer om hier te werken 

Gemeentehuis Lanaken  // Gemeentehuis Lanaken
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Ingemetselde ramen

Voor de uitvoering haalde bouwbedrijf  
Janssen uit Opglabbeek de aanbesteding 
binnen voor zowel de ruwbouw als de  
afwerking. De technische dienst van de 
gemeente zorgde zelf voor de elektrici-
teitswerken, verlichting en schilderwerken. 
“We hadden al veel ervaring met de ver-
bouwing van gemeentehuizen en andere 
overheidsgebouwen, dus konden we de 
uitdagingen van het project in Lanaken 
goed inschatten”, zegt Lino Janssen, zaak-
voerder van de hoofdaannemer. “De groot-
ste moeilijkheid was de uitvoering tijdens 
de openingsuren van de gemeentelijke 
diensten. Daardoor moesten we een goede 
opdeling van de werken maken, zodat de 
infrastructuur en de mensen telkens kon-
den verplaatst worden. Een aantal taken 
die meer hinder veroorzaakten, hebben we 
ingepland op vrijdagnamiddag omdat dan 
de diensten gesloten zijn.”
In de uitvoeringsfase is alles heel vlot ver-
lopen. “We zijn niet op verrassingen ge-
stuit”, aldus nog Lino Janssen. “Behalve 
misschien die ene keer dat er in de muur 
een aantal ramen bleken ingemetseld… 
(lacht). De samenwerking met de gemeen-
te liep perfect, vooral omdat we alles in 
teamverband goed hebben besproken.  
Zowel voor de werken moesten beginnen 
als tijdens het proces hebben we kleinere 
problemen meteen van de baan geholpen.”
Het resultaat mag er zijn. “De reacties van 
de burgers zijn heel positief, en ook de col-
lega’s vinden het nu veel aangenamer om 
hier te werken”, zegt Sofie Merckx. 
“Tel daar de tevredenheid van het bestuur 
en betrokken projectpartners bij, en we 
mogen concluderen dat het over de hele 
lijn een geslaagd project was.”

…

® tekst: Kurt Meers

foto’s: Marc Scheepers

 …

In opdracht van Fluvius cvba werd het gemeentehuis van Lanaken onderworpen aan een 
grondige relighting, de oudere verlichtingstoestellen werden vervangen door nieuwe 
energiezuinige LED armaturen. Zo werden in de raadzaal dimbare LED armaturen voor-
zien, welke via een centraal bedieningspaneel ter plaatse ingesteld en geregeld kunnen 
worden. Er werd samengewerkt met gerenommeerde fabrikanten. In de kelder werden 
nieuwe verlichtingstoestellen op bewegingsdetectoren geplaatst zodat deze verlichting 
niet onnodig lang blijft branden. In het tochtsas van de inkom werd een attractieve 
LED strip geplaatst, geschakeld via schemerschakelaar en schakelklok. Deze LEDstrip is 
eveneens via RGB wijzigbaar van kleur. Andere administratieve lokalen die onder handen 
werden genomen zijn o.a. het secretariaat, de gang, de traphal, de bar, het onthaal, de 
berging, de rekendienst,... De bekabeling werd ook vervangen door nieuwe (halogeen-
vrije) bekabeling waar nodig. Ook het bijhorend schakelmateriaal (drukknoppen, aan- en 
afwezigheidssensoren) werden vernieuwd.                                                                   …

® tekst: www.maris.tech

…

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

/ Gemeentehuis Lanaken
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EGIDE MEERTENS PLUS ARCHITECTEN TEAM 
GARANDEERT EEN GROTE BETROKKENHEID 
Egide Meertens Plus Architecten wordt zakelijk en creatief geleid en geïnspireerd door Egide Meertens. Samen met een team van 
architecten en interieurarchitecten vormen zij een dynamisch bureau bestaande uit 16 personen dat steeds doelgericht op zoek 
gaat naar oplossingen voor iedere opdracht via aan allesomvattende aanpak. Onze focus ligt op particuliere totaalprojecten die we 
van A tot Z ter harte nemen: van conceptidee tot de realisatie van verfijnde architectuur met de nadruk op ruimtebeleving waarbij 
interieur, architectuur en EPB samen hand in hand gaan. Tot onze gerealiseerde projecten behoren zowel woningen in België en 
Nederland, als groepswoningbouw, kwaliteitsvolle overheidsopdrachten en commerciële en publieke gebouwen. 

Ons team garandeert een grote betrokkenheid van de medewerkers in alle fases. Egide volgt de projecten, ook de werf, eigenhandig 
op en worden hierin permanent gesteund door een of meerdere medewerkers, waardoor een flexibele manier van werken mogelijk is. 
Met 4 gecertificeerde EPB-verslaggevers in huis, hebben we evenzeer de mogelijkheid om de EPB-verslaggeving in ons takenpakket 
aan te bieden .

Onze projecten steunen op een eenvoudig, weldoordacht concept dat voortvloeit uit het unieke van de opdrachtgever en de omgeving. 
Bij het ontwerpen zoeken we bewust naar sobere, eenvoudige ruimtes met een hoge belevingswaarde; een ontwerp dat flexibel invul-
baar is en waar gewoond en geleefd kan worden. Het resultaat is een degelijke, franjeloze architectuur die inspeelt op de noden van de 
gebruikers en hun omgeving. Tijdens het ontwerpproces verliezen we nooit de wensen en eisen van onze opdrachtgevers uit het oog, 
en proberen we steeds het project te versterken met onze eigen inbreng. We verkiezen kwaliteit boven modieuze vondsten en overbo-
dige luxe en gaan voluit voor sfeer en beleving van ruimte.

Egide Meertens Plus Architecten vertaalt ideeën in concepten die we concreet vormgeven en realiseren, waarbij onze pijlers creativiteit, 
budget, authenticiteit, timing, bouwmanagement en vakmanschap centraal staan.

…
Hoofdkantoor    Satellietkantoor

Iers Kruisstraat 60 3770 Riemst  Vlierstraat 59/0101 8400 Oostende
T   012 45 30 70    T  059 50 25 50
G   0475 70 65 37
M. info@egidemeertens.be
…

REDACTIE

Een architect is ontwerper én adviseur, bokser én verbinder. Het is een cruciale rol 
in het speelveld van de gebouwde omgeving. ‘Soms moet je een stijfkop zijn,’ zegt  
Egide Meertens, ‘maar als je daarnaast meebeweegt, krijg je meer voor elkaar.  
Andere visies en praktische belemmeringen zijn de ankerpunten om op te bouwen.’

Egide Meertens is een op-en- top vakman, maar niet het pretentieuze type dat je nogal 
eens tegenkomt in dit vak. Eerder een pragmaticus: ‘Het realiseren van een karaktervol 
gebouw is als spelen in een orkest. Hoe virtuoos ik mijn ‘instrument’ ook bespeel, als 
ik niet goed met de anderen samenspeel, gaat die symfonie nooit mooi klinken. Ik ben 
één van de vele spelers in een bouwproject. Ik heb heus de ballen om te boksen voor 
mijn ideeën, maar uiteindelijk is het de interactie tussen de spelers die de kwaliteit 
bepaalt.

Egide  voelt verantwoordelijkheid als mede-schepper van de gebouw-
de omgeving: ‘onze leefwijze verandert, grond wordt schaarser, het 
bouwen duurder. Ik vind dat we het landschap niet verder mogen ver-
snipperen. We zullen woonkernen moeten verdichten en versterken, 
zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. Dat is een enorme 
opgave voor de sector, vooral omdat de essentie van leefbaarheid 
beleving is.

Hoe maken wij de beleving mogelijk als we computer gaan bouwen. 
Voor ons zijn de kernwoorden: locatie, gebruiker eigenheid, streek-
gebonden materiaal. Ik wil altijd passend bij de plek ontwerpen  
en bouwen. Dat is de garantie voor leefbaarheid en beleving. De ultie-
me beloning voor mijn werk krijg ik als een gebruiker of bewoner zegt: 
hier voel ik me thuis, hier ben ik  graag.’

Egide voelt verantwoordelijkheid als mede-schepper van de gebouwde omgeving: 
‘onze leefwijze verandert, grond wordt schaarser, het bouwen duurder. Ik vind dat we 
het landschap niet verder mogen versnipperen. We zullen woonkernen moeten verdich-
ten en versterken, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. Dat is een enorme 
opgave voor de sector, vooral omdat de essentie van leefbaarheid beleving is.

Hoe maken wij de beleving mogelijk als we computer gaan bouwen. Voor mij zijn de 
kernwoorden: locatie, gebruiker eigenheid, streekgebonden materiaal. Ik wil altijd pas-
send bij de plek ontwerpen en bouwen. Dat is de garantie voor leefbaarheid en bele-
ving. De ultieme beloning voor mijn werk krijg ik als een gebruiker of bewoner zegt: hier 
voel ik me thuis, hier ben ik  graag.’

Hoe belangrijk samenwerking en interactie ook zijn om de kwaliteit van een project 
op te schalen, de persoonlijkheid van de architect en zijn ideeën zijn op z’n zachtst 
gezegd mede sturend in de uitvoering.

Die persoonlijkheid scherp houden is volgens Egide een kwestie van kritisch zijn op je 
werk en constructief deelnemen aan het groepsproces dat bouwen is: ‘ik ben dag in 
dag uit met architectuur bezig. Ik sla alles op, bewust of onbewust. Kijken, luisteren, 
opzuigen. Elk productieproces kent beperkingen, maar door te communiceren, door 
visies te verbinden, door samen te werken, elimineer je die.’
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BMW PREMIUM 
SELECTION CENTER.
ONTDEK ONS AANBOD JONGE BMW 
EN MINI TWEEDEHANDSWAGENS.

Echt rijplezier

Kom onze nieuwe showroom ontdekken.
Ons BMW Premium aanbod is verhuisd naar een gloednieuwe showroom om onze jonge BMW 
en MINI tweedehandswagens te tonen aan het grote publiek.

Zoals de naam BMW Premium Selection aangeeft worden de wagens in onze showroom zorgvuldig geselecteerd 
voor onze klanten. Pas na uitgebreide visuele en technische controles door onze specialisten krijgt een BMW 
tweedehandswagen het certificaat BMW Premium Selection toegewezen, wat staat voor topkwaliteit en absolute 
veiligheid. 

Elk van onze wagens heeft een voortreffelijke, uitgebreide garantie van minstens 24 maanden, bijstandsverlening bij 
pech gedurende 24 maanden en wordt geleverd met een breed aanbod aan diensten en financieringsmogelijkheden.

Stap dus in en laat u in vervoering brengen.

VAN OSCH
BMW PREMIUM SELECTION CENTER
Heuveneindeweg 119
3520 Zonhoven
+32 (0)11 26 50 20
vanosch.bmw.be
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reportage 05

BMW Premium Selection center verrijst in Zonhoven

Nieuwbouw voor tweedehands bolides

Op de plaats aan de Heuveneindeweg in Zonhoven waar vroeger Maes Machines was gevestigd, schijnen sinds november de kop-
lampen van tweedehands BMW’s door de vitrine. Automotive & Mobility Invest, de holding boven (o.a.) BMW van Osch, heeft er op 
enkele maanden tijd een gloednieuwe garage gebouwd. Huisleverancier Mathieu Gijbels mocht de klus klaren. Een huzarenstukje, al 
viel het door de expertise van het bouwteam allemaal heel goed mee. 

BMW premium center /
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In zijn gekende no-nonsensestijl besliste ondernemer Peter Gu-
elinckx al vrij snel na de overname van BMW van Osch om een 
aparte entiteit voor de verkoop van tweedehandsvoertuigen op te 
zetten. “Het is inderdaad onze ambitie om BMW Premium Selec-
tion verder uit te bouwen”, zegt hij. “Noem het gerust een toe-
komstvisie. In alle steden waar we nieuwe wagens aanbieden, 
willen we ook met ons gamma van kwaliteitsvolle, jonge occasies 
aanwezig zijn. Ook deze klanten moeten worden ondergedompeld 
in de unieke BMW-beleving en in alle comfort hun droomwagen 
kunnen uitkiezen”. 

Daarom koos Peter Guelinckx voor de bouw van een volledig nieu-
we garage op een zichtlocatie in het verlengde van de Kempische 
Steenweg, pal tussen Hasselt en Zonhoven. Om geen tijd te ver-
liezen contacteerde hij vertrouwde partners waar hij al eerder suc-
cesvol mee had samengewerkt voor de bouw van de Hasseltse 
Delorge-vestiging. MaMu Architecten zorgde voor het ontwerp, 
terwijl bouwbedrijf Mathieu Gijbels, dat trouwens ook al de eerste 
vestiging van van Osch in Hasselt had gebouwd, als algemeen 
aannemer werd ingehuurd. Het oorspronkelijke pand van Maes 

Machines ging volledig tegen de vlakte. Dat was het werk van 
Croes, dat ook de wegeniswerken voor zijn rekening nam. De 
elektriciteitswerken gebeurden door Hermans (Houthalen-Helch-
teren) en Hendrickx Gebroeders uit Overpelt stond in voor de dak-
werken. Een goed geolied bouwteam, zo bleek. 

Makkie

“Er werd een strakke planning gehanteerd, maar dat vormde geen 
enkel probleem”, zegt projectleider Peter Bokken van aannemer 
Mathieu Gijbels, die al vele jaren gespecialiseerd is in de bouw van 
autogarages. “Alles is heel vlot verlopen. We waren zelfs twee 
weken vroeger klaar dan vooropgesteld.” Begin november vond 
de openingsreceptie plaats, nog geen half jaar na de afbraak van 
het oude pand. Daar waren, naast de expertise van het bouwteam 
en de eerdere samenwerking, enkele redenen voor, zoals de ge-
kozen materialen: “Er werd geopteerd voor een staalbouw met 
sandwichpanelen en veel glas voor de showroom (geleverd door 
Ceyssens). Een redelijk klassiek ontwerp dus voor een garage, 

precies zoals we dat al vele jaren gewoon zijn”, legt Peter Bokken 
uit. “De elementen werden prefab aangeleverd. Dat zorgde voor 
tijdswinst, maar ook voor minder stockageruimte op de werf.”
Nog een reden voor de korte doorlooptijd was de beperkte functie 
van het gebouw. “Normaal hoort er bij een garage ook een werk-
plaats, wat de complexiteit van het project verhoogt omdat er dan 
diverse normeringen gelden. Maar omdat in dit BMW Premium 
Selection-center alleen een toonzaal, afleverzone, een beperkte 
opslagplaats en kantoren moesten gebouwd worden, schoten de 
werkzaamheden snel op.”

Blikvanger

De kantoren werden als een blok in het grote volume gestopt. 
“De gesprekslokalen voor de verkoop en de ruimtes voor de ad-
ministratieve bedienden bevinden zich op twee verdiepingen”, 
legt Peter Bokken uit. “Ze beschikken over sanitaire ruimtes en 
vergaderzalen, zodat alle functies in één compartiment zijn onder-

gebracht. Ook hier heeft de architect zijn ontwerp herleid tot de 
essentie.” De strakke lijnen met de witte muren zorgen ervoor dat 
de wagens in de toonzaal de volle aandacht krijgen. Hier en daar 
zorgen enkele kleurrijke elementen voor enige distractie. 
Toch kon de architect in dit project zijn creativiteit kwijt, vooral 
om het eerder traditionele gebouw toch een stijlvolle, luxueuze 
uitstraling te geven. “De blikvanger is ongetwijfeld het gordijn van 
lamellen dat de bovenzijde van de glaspartijen siert”, vindt de pro-
jectleider. “De zonwering strekt zich uit over drie gevels. Ze is niet 
alleen functioneel (als filter voor de namiddag en -avondzon), maar 
geeft ook esthetisch heel wat cachet.”

Verkoop

En zo genieten zowel het voorbijrijdend verkeer tussen Hasselt en 
Zonhoven als de voertuigenstroom die vanuit de Beringersteen-
weg komt, van het imposante nieuwbouwproject en de kostbare 
inhoud. Al na enkele weken is het duidelijk dat de visibiliteit en de 

BMW premium center // BMW premium center
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Technische fiche
Studio Koen Vanmechelen

…
Bouwheer: 

  BMW Van Osch; Hasselt
…

Architect: 
Mamu architecten; Hasselt

Hoofdaannemer: 
Mathieu Gijbels; Opglabbeek

Betonvloeren: 
Vastmans Frank; Genk

Geprefabriceerde beton elementen: 
Preton; Heusden-Zolder

Aluminium cassettenbekleding: 
Splen-Sign-Façade; Molenstede

Vloeren: 
Atrio; Laakdal

Gevelpanelen:
 Kingspan; Grobbendonk

Grond-en afbraakwerken: 
Croes Geetsbets

Arduin: 
The Stone factory; Opglabbeek

Renson lamellen: 
Habemo Building Partner; As

Pur Isolatie: 
Hasevoets; Wommelgem
Elastische voegwerken: 

L.S. Elastische voegwerken; Halen
Helwerken:

 B&G hekwerken; Mechelen
Systeemplafond: 

D & E systemsceilings; Lille
Binnendeuren APL: 

Kerkhofs-Ceyssens; Meeuwen
Handgrepen: 

Vekemans metaalconstructie; Genk
Beton: 

Paesen Mix-beton; Houthalen Helchteren
Sentionaal poorten: 

ADK; Kinrooi
Verhuur bouwmachines: 

Interrent; Bree
Isolatie: 

Kemisol; Heist-Op-Den-Berg

De blikvanger is ongetwijfeld 
het gordijn van lamellen 
dat de bovenzijde van de 

glaspartijen siert.

BMW premium center // BMW premium center
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uitstraling bijdragen aan de stijging van de 
omzetcijfers in de tweedehandsmarkt bij 
van Osch. Alleen moet iedereen die daad-
werkelijk de wagens wil bewonderen, daar 
soms een klein ommetje voor maken. De 
toegang van het pand is immers gelegen 
aan een ventweg met éénrichtingsverkeer, 
dus moeten de bezoekers die niet van Has-
selt komen, even omkeren. Al zal dat nie-
mand tegenhouden om een kijkje te gaan 
nemen. “We hebben tijdens de bouwfase 
inderdaad met enkele grote machines even 
moeten uitkijken, maar de wegenis is lo-
gisch en veilig aangelegd, zodat het com-
plex erg goed en gemakkelijk bereikbaar 
is”, besluit de projectleider.
in Zonhoven enkele jaren te koop heeft ge-
staan, is er eindelijk een nieuwe bestem-
ming voor gevonden. Automotive & Mobi-
lity Invest, de holding waartoe BMW van 
Osch behoort, gaat er een volledig nieu-
we vestiging bouwen voor jonge tweede-
handsvoertuigen van BMW en Mini. Peter 
Guelinckx investeert 3 miljoen in het com-
plex dat eind oktober al klaar zal zijn.
Het gebouw van Maes Machines ligt op 
een zichtlocatie aan de Heuveneindeweg in 
Zonhoven, zeg maar het verlengde van de 
Kempische Steenweg ter hoogte van de af-
slag naar Ter Donk/Beringen. De zaakvoer-
ders van de handel in tuinmachines waren 
al jaren op zoek naar een overnemer en ko-
per van hun gebouw. Diverse keren sprong 
een deal op het nippertje af. Nadat er een 
volledige uitverkoop werd gehouden, is nu 
ook de site verkocht.
Automotive & Mobility Invest, de holding 
van ondernemer Peter Guelinckx, heeft 
als nieuwe eigenaar een grondwerker aan-
gesteld om alle gebouwen op de site af 
te breken. “In de plaats komt een gloed-
nieuwe showroom die we gaan gebruiken 
om tweedehandswagens van BMW Pre-
mium Selection en Mini Next te tonen aan 
het grote publiek”, zegt Peter Guelinckx. 
“Deze vestiging zal dezelfde look & feel 
hebben dan de andere showrooms van 
BMW en Mini. De klanten worden er in de-
zelfde omgeving ontvangen. Tegelijk blazen 
we hiermee de concessie van Osch nieuw 
leven in.”
Er zullen zo’n 100 wagens tentoongesteld 
kunnen worden. De werken moeten eind 
oktober al afgerond zijn. Automotive & Mo-
bility Invest investeert hiervoor 3 miljoen 
euro. Ontwerper is MaMu Architecten uit 
Hasselt, als aannemer is gekozen voor Ma-
thieu Gijbels uit Opglabbeek. 

…

® tekst: Kurt Meers

foto’s: Marc Scheepres

 …

Beton is een kunstmatig steenachtig materiaal, dat als bouwmateriaal wordt gebruikt. Het moderne 
beton is samengesteld uit het bindmiddel cement en uit één of meer toeslagmaterialen 
zoals zand, grind of steenslag. 

Goed beton is een mengsel waarin de korrelgroottes van de verschillende soorten zand 
en grind, in de juiste hoeveelheden, elkaar zodanig aanvullen dat het mengsel uithardt tot 
een steenachtig en duurzaam materiaal. In tegenstelling tot bijvoorbeeld gips lost uitgehard 
beton niet meer op in water.

Beton is een van de meest gebruikte materialen in de bouwsector en kan voor heel wat 
doeleinden gebruikt worden. Juist omdat beton de laatste jaren een spectaculaire ontwikkeling 
heeft doorgemaakt zijn de mogelijkheden en toepassingen wat betreft betonvloeren en 
betonkelders ongekend en eindeloos voor industriële en openbare toepassingen alsook voor 
particuliere woningen bij nieuwbouw en renovatie.

Wij verzorgen het hele traject van storten, afwerken tot en met betonzagen. Dit alles tot 
grote tevredenheid van een steeds groeiende kring van opdrachtgevers.

   
 

/ BMW premium center
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Uw gevel als visitekaartje voor de buitenwereld? 
Dankzij innovatief maatwerk en totaaloplossingen met 
duurzame materialen is Sign & Facade uw uitverkoren 
metgezel voor uw gevelbekleding. Laat u inspireren 
door onze realisaties op www.sign-facade.be of 
contacteer ons meteen voor vrijblijvend advies op maat 
via het gratis nummer 0800 957 22.

sign-facade.be 

Herrestraat 29  
3294 Molenstede-Diest  
T +32 13 35 01 00  
info@sign-facade.be

BMW PREMIUM VAN OSCH

Sign & Facade bij Van Osch in Zonhoven
Sign & Facade is marktleider in de Benelux inzake gevelbouw en lichtreclame. Het verzorgt de ganse waardeketen en demonstreerde dat 
recent bij BMW Van Osch in Zonhoven. Van ontwerp tot realisatie werd het project opgevolgd met maatwerk en een snelle, doch zeer 
hoogwaardige afwerking.

Sign & Facade groepeert vier bedrijven die gespecialiseerd zijn in externe publiciteit, binnenpubliciteit en –signalisatie en in de fabricatie en 
plaatsing van architecturale gevelbouw, luifels en design gevelbekledingen. Het is de enige speler op de markt die alle mogelijke activiteiten 
bundelt. Bij de start van een project begeleidt en adviseert Sign & Facade architecten en studiebureaus in de conceptontwikkeling. Het 
heeft ook een uitgebreide knowhow over o.a. isolatietechnieken, EPB-waarden, stabiliteit, waterdichting en onderhoud. In feite vertaalt Sign 
& Facade de wensen van een architect naar de juiste producten en technieken.  

BMW Van Osch in Zonhoven deed een beroep op Sign & Facade voor de decoratieve gevelbekledingen van de nieuwe showroom. Daarbij 
werd de zonwering geïntegreerd in de luifelbekleding. Alles vormt één strak geheel met de kolommen aan de inkompartij. De detailleringen 
en aansluitingen met o.a. de glasgevel werden uitgewerkt om alles slank en elegant te krijgen met behoud van alle technische eisen.  
 
Benieuwd naar meer? Surf naar www.sign-facade.be. 
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#HAPPY PEOPLE AT WORK
De gebruiker staat bij al onze professionele inrichtingen altijd centraal: Inspired by people! 

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

…
www.belisia.be  
…

REDACTIE

Natuursteen - tegels - parket

Toonzaal|Nikelaan 25 - 2430  Laakdal (naast E313, afrit 24)|T +32 13 53 98 80|F +32 13 53 98 81|info@atrionv.com

Open dinsdag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 18.00u. Zaterdag doorlopend open van 10.00u tot 16.00u.

www.atrionv.com

Absoluut
bijzonder
Atrio, een krachtenbundeling van enkele ervaren fanaten,
is vrij nieuw op de markt van vloer- en wandafwerking voor uw
interieur. Atrio biedt u een jong, fris en trendy assortiment en 
combineert creativiteit en design met respect voor elk budget. 

Benieuwd? Bezoek dan onze eigentijdse toonzaal en maak in
optimale omstandigheden kennis met prachtige combinaties 
van vloer- en wandtegels, parket en natuursteen. Of neem 
alvast een kijkje op onze website www.atrionv.com.
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Thuis in alle 
industrie-, utiliteits- en 

residentiële bouw.

Vanderstraeten heeft zich een solide 

plaats verworven in het topsegment 

van appartementsbouw, zorg, utili-

teitsbouw, kantoren en industrie, 

met fraaie referenties in het Brussels 

gewest, Vlaams Brabant, Limburg en 

Antwerpen.

Een doorgedreven voorbereiding van 

de uitvoering, met een maximum 

aan prefabricatie, zorgt voor zeer 

korte uitvoeringstermijnen aan erg 

concurrentiële prijzen, met behoud 

van de kwaliteit en flexibiliteit 

voor de eindgebruiker. Specifieke 

klanteneisen kunnen ingewilligd 

worden tot op het laatste moment.

VANDERSTRAETEN nv
Europaweg 11 I 3560 Lummen I T: +32 11 43 14 12 I info@vanderstraeten.be

www.vanderstraeten.be
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Vanderstraeten heeft zich een solide plaats verworven in het topsegment van 
appartementsbouw, zorg, utili-teitsbouw, kantoren en industrie, met fraaie referenties 
in het Brussels gewest, Vlaams Brabant, Limburg en Antwerpen.

Een doorgedreven voorbereiding van de uitvoering, met een maximum aan 
prefabricatie, zorgt voor zeer korte uitvoeringstermijnen aan erg concurrentiële 
prijzen, met behoud van de kwaliteit en flexibiliteit voor de eindgebruiker. Specifieke 
klanteneisen kunnen ingewilligd worden tot op het laatste moment.

Balendijk 231  -  3920 Lommel  -  T. 011 55 25 80  -  info@rmvandenboer.be

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

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

Vakmanschap op basis van kwaliteitsproducten

reportage 06

Vanderstraeten bouwt passie

Wij hebben onze 25-jarige eiken behouden door ze te verplaatsen

De Europaweg in Lummen is een architecturaal pareltje rijker met het nieuwe kantoorgebouw van bouwbedrijf Vanderstraeten. Het 
is gebouwd vlak tegen het oude complex dat op zijn beurt 25 jaar na de ingebruikname een stevige opfrisbeurt krijgt. “De organische 
constructie van de nieuwbouw demonstreert de identiteit en de kunde van Vanderstraeten als bouwheer en aannemer”, beschrijft 
architecte Leen Pieyns van bureau Styfhals architecten uit Machelen. Niet alleen door de vorm was het geen alledaags project, maar 
ook door de bijzondere rol die veertien 25-jarige moeraseiken speelden.

Vanderstraeten /
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Momenteel zijn er nog altijd grote werken bezig aan de gebouwen 
van Vanderstraeten. Niet meer aan de nieuwbouw, want die is op 
enkele details na voltooid. Maar de renovatie van het bestaande 
gebouw is nog in volle gang. “Het einde is voorzien op 1 april 
of exact 25 jaar nadat wij het in gebruik genomen hebben. Wij 
hebben het nagenoeg volledig gestript”, verduidelijkt gedelegeerd 
bestuurder Michel Vanderstraeten, de derde generatie in het fa-
miliebedrijf. 

Toename van bedienden

De renovatie en vooral de bouw van een 1.560 m² groot nieuw 
complex, dat in september in gebruik is genomen, was er een-
tje uit noodzaak. “Het algemeen aannemingsbedrijf van vandaag 
is dat niet meer van gisteren”, vervolgt Michel Vanderstraeten. 
“Twintig jaar geleden was Vanderstraeten een productiebedrijf 
met veel arbeiders en een beperkt aantal bedienden. De focus lag 
op ruwbouwactiviteiten, afwerking en technieken. Vandaag zijn 

wij als aannemer meer een dienstenbedrijf. Wij werken nog deels 
met eigen arbeiders maar hebben de voorbije tien jaar vooral een 
forse groei aan bedienden gekend. 

Nu tellen wij iets meer dan 120 werknemers. Het aantal arbeiders 
nam licht af en het aantal bedienden vervijfvoudigde. Het is intus-
sen bijna één op één. Samen met ontwerpers en studiebureaus 
stappen wij nu veel vroeger in het project. Design, build, finance 
en maintenance (DBFM) nemen we mee voor onze rekening. 

Wij moeten dus niet alleen bouwen, maar er ook voor zorgen dat 
een gebouw energievriendelijk is en staan steeds vaker ook in 
voor het onderhoud. 
Voor sommige scholen doen we dat zelfs 30 jaar lang. Kortom, het 
aannemersberoep is de afgelopen jaren enorm verruimd. Vandaag 
hebben wij heel andere competenties nodig. Een aannemer moet 
de normen kennen, dossiers screenen, over tal van extra zaken 
zijn verantwoordelijkheid nemen. 
Dat vraagt onder meer technische, juridische en financiële  
kennis.”

Michel Vanderstraeten

Visitekaartje

Vanderstraeten neemt vooral overheidsopdrachten, residentiële 
projecten zoals meergezinswoningen, serviceflats en kantoorpro-
jecten voor zijn rekening. De nieuwbouw moest dan ook een visi-
tekaartje zijn van het eigen kunnen en enige allure uitstralen. “Er is 
een evenwicht gecreëerd tussen het strakke, statische bestaande 
gebouw en de organische nieuwbouw. Doel was om de aanslui-
ting te zoeken tussen gebouw en omgeving en tegelijk een eyeca-
tcher te realiseren”, omschrijft Leen Pieyns. De vorm maakte het 
Vanderstraeten alvast niet gemakkelijk. “Allesbehalve evident. Er 
zit geen recht stuk aan het gebouw. Er is gezocht naar een ont-
werp dat het bestaande gebouw in zijn eer wist te bewaren, maar 
waarbij we toch iets nieuw en modern ernaast konden zetten. We 
waren gecharmeerd door het ontwerp, maar dat heeft zijn conse-
quenties gehad. De gebogen gevel met verschillende krommin-
gen zorgde voor vele verschillende brandpunten. Dat maakte de 
ruwbouw en de bekistingswerken er niet eenvoudig op. Het heeft 
veel voeten in de aarde gehad en de prijs beïnvloed. In ieder geval 
met meer dan 200 euro/m². Een klassiek bureau zetten wij nog 

voor 1.300 euro/m², maar dat was hier niet haalbaar. Dat we veel 
zelf konden doen, zowel in ruwbouw als met onze eigen schrijn-
werkerij, was gelukkig in ons voordeel. Het resultaat mag er in elk 
geval zijn. Wij zijn er trots op.”

Technieken

Op vlak van technieken zijn eveneens noch kosten noch moeite 
gespaard. “Er is gebouwd volgens de passiefstandaard en ingezet 
op hernieuwbare energie. Verwarmen en koelen gebeurt via geo-
thermie. Er is gekozen voor een open systeem waarbij wij water 
een diepte van 160 m  oppompen. Niet evident, maar fossiele 
brandstoffen zijn in elk geval niet meer nodig. Voor de andere 
vleugel coverden we de elektriciteitsbehoefte met de opbrengst 
uit zonnepanelen. Dat is hier ook het plan. Voorlopig zijn wij nog 
aan het uitkijken hoeveel we nu nodig hebben. Het doel is om 
op termijn te evalueren naar een energieneutraal kantoor”, weet 
Vanderstraeten. 

Vanderstraeten // Vanderstraeten
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Technische fiche
Vanderstraeten

…
Bouwheer: 

  Vanderstraeten; Lummen
…

Architect: 
Styfhals & Partners; Machelen

Studie akoestiek: 
De Fonseca; Meise

Technieken: 
Studiebureau Poelmans; Lummen

Stabiliteit: 
Util; Schaarbeek

Architectonisch beton: 
Architon; Dessel

Alu buitenschrijnwerk: 
R&M Van Den Boer; Lommel

Interieur: 
Belisia Interior Concepts; Bilzen

Isolatie: 
Isola; Tongeren

Wanden en plafonds: 
Calu afwerkingsbedrijf; Lummen

Tegelwerken: 
Atrio; Laakdal

Grondwerken: 
Steegmans-Elens; Lummen

HVAC en sanitair: 
Benvitec Building; Beringen

Glazen wanden en binnenramen: 
Ceyssens Glas; Heusden-Zolder

Externe zonnewering: 
Colt international; Mechelen

Paalfunderingen: 
CVR; Beringen

Telefonie, camerabewaking: 
Jojo Systems; Opglabbeek

Geluidsinstallatie: 
Video Center; Hasselt

Elektrische installatie: 
Limec Technics; Genk

Bouwmaterialen: 
Mallants; Leopoldsburg

Aluminium gevelbekleding: 
Nedicom; Eindhoven NL

Brandwerend schilderwerk: 
Rei Fire Paintings; Hasselt

Tapijttegels: 
SHM Vloerbekleding; Maaseik

Droogzuiging: 
Smeyers; Zandhoven

Bodem-energieopslag: 
Terra Energy; Geel

Verplaatsen bomen: 
Van De Vorst groenprojecten; Someren NL

De renovatie en vooral 
de bouw van een 1.560 m² 
groot nieuw complex, dat 

in september in gebruik is ge-
nomen, was er eentje 

uit noodzaak. 

Vanderstraeten // Vanderstraeten
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Glas

De nieuwbouw komt als het ware samen met het oude deel in een 
oksel die dienst doet als verbindingspunt. Daar is de ruime en open 
inkomhal voorzien. Rondom en zeker in het nieuwe deel valt vooral 
het vele glas op. “Driedubbel glas”, vult Vanderstraeten aan. “Zo 
creëren we een aangename en stimulerende werkomgeving. Het 
komt de relatie met de buitenruime eveneens ten goede”, schetst 
Leen Pieyns. In principe is veel glas slecht voor oververhitting en 
warmteverliezen. “Daarom is het extra geïsoleerd. Goed voor 0,6 
W(m2K).  Aan de zuidkant werken we dan weer met gemotoriseer-
de lamellen die de zon in de zomer volgen”, klinkt het.

Comfort

Comfort is een ander paradepaardje voor Vanderstraeten. “De keu-
ze is gevallen op vloerverwarming. Ook al omdat geothermie zich 
hier goed toe leent. Het voordeel is dat de temperatuurverschillen 
tussen de vloer en het plafond dan eerder beperkt blijven. Dat is 
comfortabeler dan werken met radiatoren. Wel is er een back-up in 
de vorm van cassettes voorzien als we snel enkele graden meer of 
minder willen. Voor de verlichting is er gekozen voor het KNX-sys-
teem. De ledverlichting wordt gestuurd op basis van aanwezigheid 
en daglicht. Het houdt ons energieverbruik menselijk. Er is aan er-
gonomie gedacht door het gebruik van elektrisch in de hoogte ver-
stelbare bureaus. Verder is er gewerkt met akoestische plafonds en 
met tapijt. 

Eiken

Opmerkelijk aan het nieuwe kantoor van de bouwonderneming is 
de rol van veertien moeraseiken. Ze stonden op de plek waar nu 
het nieuwe kantoor is en zijn om emotionele redenen bewaard ge-
bleven. “Mijn vader, die helaas overleden is, had de bomen 25 jaar 
geleden hier laten aanplanten. ‘Na vijftig jaar zou hij de bomen graag 
nog eens zien’, zei hij vaak. In eerste instantie is er gezocht naar 
een andere inplanting van het nieuwe gebouw. Toch bleek nodig 
de bomen te verplaatsen. Een gespecialiseerde firma werd aange-
zocht en heeft door de zompige ondergrond meer problemen gehad 
dan verwacht. Door grote stalen platen onder het wortelstelsel te 
trekken werden de bomen, zonder ze te verplanten, tot vijftig meter 
verderop verplaatst. We hebben er veel problemen mee gehad en 
goedkoop was het evenmin. De graafmachines zakten tot anderhal-
ve meter weg. De Nederlandse firma heeft net niet de handdoek 
gegooid. Op één na hebben alle bomen het overleefd. Als alles 
rondom volgroeid is, beschikken we over een leuke plek”, besluit 
Michel Vanderstraeten.

…
® tekst: Geert Houben

foto’s: Marc Scheepers

 …

#HAPPY PEOPLE AT WORK

/ Vanderstraeten
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Jouw ontwikkelingsproject is uniek en dat geldt ook 
voor je klanten. Daarom produceert Franssen Concepts 
keukens voor nieuwbouwprojecten op maat, naar de 
persoonlijke smaak van de toekomstige bewoners. Of 
ze nu houden van klassiek, landelijk of modern: een 
keuken van Franssen brengt elke nieuwbouwwoning 
meteen op smaak.

www.franssenconcepts.be
Franssen Concepts by

FRANSSEN CONCEPTS,
JOUW PROJECTPARTNER

GEEL - HASSELT - LOMMEL 
MAASMECHELEN - MERKSPLAS - OVERPELT

RENSON WAVES: AUTOMATISCH DE BESTE 
BINNENLUCHTKWALITEIT, … OOK VOOR RENOVATIE

De ‘Waves’ biedt dé oplossing voor alle verbouwingen waar het niet wettelijk verplicht is om een centraal ventilatiesysteem te instal-
leren. Voor de installatie van deze afvoerventilator is dan ook geen luchtkanalennet nodig. Voor wie dus enkel z’n badkamer opknapt, 
een extra toilet installeert of een nieuwe keuken bijbouwt en daarbij in één klap komaf wil maken met vochtproblemen en geurtjes, is 
dit dan ook de ideale decentrale ventilatie-oplossing. 

Anders dan bestaande standaard badkamer- of toiletventilators (die je zelf moet aan- en afzetten via een schakelaar, of die achter de ver-
lichtingsschakelaar aangesloten zitten), stemt de Waves z’n ventilatieniveau volautomatisch af op het vochtgehalte en de geurtjes die hij 
24/7 via z’n sensoren detecteert. Concreet: neem je een douche, dan gaat de ventilator harder aan de slag om de vochtige binnenlucht 
te kunnen afvoeren. Idem bij geurtjes afkomstig van toilet, deo, koken of bakken … Van zodra de waves deze detecteert, voert hij meer 
‘vervuilde’ lucht af en brengt hij de binnenluchtkwaliteit weer op het juiste niveau. Worden de sensoren niet getriggerd door vocht- of 
geurprikkels, dan blijft de Waves toch op een minimumniveau ventileren voor een gezonde binnenlucht.

Maar het gaat ook verder dan dat. De Renson Waves is beschikbaar in 2 variaties: eentje uitgerust met een vocht- en een VOC-sensor 
(geurtjes) zoals hierboven beschreven, en eentje met vocht-, VOC- én CO2-sensor. Zelfs zonder vocht (een douche) of geurtjes (bij een 
toiletbezoek of tijdens het koken) waar te nemen, detecteert die het CO2-gehalte in de binnenlucht. Loopt dat te hoog op in huis naar 
aanleiding van een drukbevolkt feestje in de woonkamer? Ook dan drijft hij z’n ventilatieniveau op om vanuit de badkamer, toilet en/
of keuken de binnenluchtkwaliteit weer op peil te krijgen. Het maakt van dit type van de Waves dan ook de geknipte oplossing om een 
totaalrenovatie waar geen ruimte blijkt voor een ventilatiekanalennet toch volautomatisch én vraaggestuurd te kunnen ventileren.

…
www.renson.eu 
…

REDACTIE

De Waves kan ingewerkt worden in ronde ventilatiebuizen met een diameter van 100 
en 125 mm en is zo perfect compatibel als vervanger voor 90% van de bestaande venti-
latoren. Stroomvoorziening moet aanwezig zijn. Instellen en bedienen gebeurt via een 
app, die je ook 24/7 inzicht geeft in de binnenluchtkwaliteit.
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SHOWROOM NELISSEN STEENFABRIEKEN 
IN MARCHE-EN-FAMENNE IN NIEUW JASJE GESTOKEN

Ruimer, mooier, beter: de showroom van Nelissen Steenfabrieken in Marche-en-Famenne is volledig gerenoveerd. Kandidaat- 
bouwers kunnen er opnieuw innovatieve oplossingen ontdekken, waaronder de verbazende Dubio – de gevelsteen die woningen 
een nieuwe dimensie geeft. Voorts kunnen ze er eveneens terecht voor toegespitst advies van een team doorwinterde professi-
onals.
 
De showroom van Nelissen Steenfabrieken is sinds 1992 gevestigd op het gekende adres: Avenue du Monument 5 in Marche-en-Fa-
menne. Ze onderging onlangs een ingrijpende transformatie, waarbij haar oppervlakte zowaar verdubbeld werd (naar 90 m²). Een groot 
deel van het baksteengamma is er uitgestald, al ligt de focus voornamelijk op de nieuwigheden en de producten die in de smaak vallen 
in het Waalse Gewest.

Duurzaam bouwen? Natuurlijk!
Al vier generaties lang produceert Nelissen Steenfabrieken hoogkwalitatieve gevelstenen. Onder het motto ‘een steen voor elke stijl’ 
biedt het een groot gamma met meer dan honderd verschillende tinten en acht mogelijke formaten, en dat dus in alle mogelijke stijlen. 
Voor de baksteenspecialist, die al bijna honderd jaar gevestigd is in Lanaken, zijn respect voor het milieu en duurzaamheid geen abstrac-
te begrippen. Getuige daarvan het uiterst ecologische productieproces.

Om zijn groei te bestendigen, investeert Nelissen Steenfabrieken voortdurend in innovatie. Hierdoor slaagt het erin om van een traditi-
oneel materiaal als baksteen een modern cocreatie-element te maken, met de bedoeling om kandidaat-bouwers maximaal te betrekken 
bij hun project. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Dubio, een baksteen met schaduwvoegen die de illusie creëert dat 
er twee of drie dunne bakstenen op elkaar gestapeld zijn. Deze nieuwigheid is gebaseerd op de N70 van Nelissen, een platte baksteen 
die 3 centimeter minder dik is dan een standaardexemplaar, waardoor er plaats vrijkomt voor extra buitenmuurisolatie of bijkomende 
woonruimte.

Gezien de ligging in het geografische centrum van Wallonië is Marche-en-Famenne makkelijk te bereiken. De showroom is open van 
maandag tot donderdag, tussen 8 en 12u30 en tussen 13 en 17u, en vrijdag tussen 8 en 16u30. Daarnaast is ze ook te bezoeken op 

zaterdag tussen 10 en 12u, zij het enkel op afspraak. Telefoonnummer: 084 31 30 00.

…
roberta.melis@nelissen.be - T +32 12 44 02 44

…

REDACTIE

Een boegbeeld op vlak van prefabbeton-
elementen: Dat is Schelfhout NV
In 2017 is Schelfhout NV 40 jaar gespecialiseerd fabrikant van geprefabriceerde beton- 
elementen. Actief in de Benelux, Frankrijk, Duitsland alsook Engeland en zodoende een 
veelgevraagde partner voor agrarische, commerciële, als industriële opdrachten.  

Architectuur is een levende kunst die voortdurend verandert onder invloed van technolo-
gische ontwikkelingen, trends in de maatschappij, traditie, cultuur en nog andere factoren. 

‘Geprefabriceerd Beton’ draagt daartoe in de letterlijke en figuurlijke zin zijn ‘steentje’ bij. 
Beton hoeft echter niet noodzakelijk grijs en ruw te zijn. De prefabindustrie heeft sinds de 
jaren zestig van vorige eeuw technieken ontwikkeld om aan beton een verfijnder uitzicht 
te geven. 

Van Standaard grijs naar design wit.
Op vraag van de klanten, architecten en adviesbureau’s produceert Schelfhout NV ook 
gladde wanden in witte beton. Deze afwerking ligt tussen het Industrieel beton en het Ar-
chitectonisch beton. 

Door het toepassen van de witte betonwanden kunnen de contrasten in de gevel dui-
delijker worden. Bovendien heeft de toepassing van deze witte betonwanden niet alleen 
esthetische maar zeker ook praktische voordelen: witte betonproducten zijn beter bestand 
tegen verwering en vervuiling.

Hippische Bouw 
Bouw van Maneges/paardenstallen
Ook in de hippische sector heeft Schelfhout NV zonder twijfel al zijn sporen verdiend. 
Wij realiseren dan ook elk project met aandacht voor de toekomst en met respect voor 
mens, dier en milieu. 
In tegenstelling tot het baksteenmotief op basis van poeder of uitgewassen grind, zijn  
er ook echte steenstrips die handmatig op de afgestreken zijde worden verlijmd. De bin-
nenzijde van het paneel is glad bekist beton. Deze panelen zijn ± 3,5 cm dikker dan de 
standaard panelen omwille van de steenstrip en lijm.

Schelfhout nv
Industriezone Heikemp 1121
B-3640 Kinrooi
Tel: +32(0) 89 700 350
www.schelfhout-beton.be

Schelfhout.indd   1 17/12/18   13:48



88 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 89

HEKWERK INSTALLATIE BEDRIJF -  bvba

Sinds 1979

Europark 22, 3620 Lanaken | 089 72 27 63
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FAMILIE NOLMANS VERVIERVOUDIGT LOGISTIEK CENTRUM

Nolmans Retail Support, het Limburgse bedrijf achter de speelgoedketen ToyChamp, heeft fors geïnvesteerd in nieuwe kantoren en 
logistieke ruimte in Genk. Koen, Wim en Frank Nolmans zijn bovendien van plan om in de toekomst 3 tot 4 nieuwe winkels per jaar te 
openen.

Aan de Troisdorflaan in Genk werd zopas een uitbreiding gerealiseerd met een verdubbeling van de kantoorruimte en een haast vervier-
voudiging van de logistieke capaciteit (van 5.000 m² naar 18.000 m²). “In woelige retailtijden in het algemeen, en in de speelgoedsector 
in het bijzonder, roeit ToyChamp tegen de stroom in met ambitieuze expansieplannen”, zegt CEO Koen Nolmans. De nieuwe logistieke 
ruimte wordt uitgerust met een modern Warehouse Management System (ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool PXL) en zal 
dienen voor de afhandeling van bestellingen uit de gloednieuwe webshop.

“Daarnaast wordt geïnvesteerd in de groene voetafdruk en zal begin volgend jaar een zonnedak met 12.000 m² zonnepanelen worden 
aangebracht”, aldus nog Koen Nolmans. “Voor de komende jaren mikken we op de opening van nieuwe winkels aan een tempo van 3 
tot 4 per jaar.” ToyChamp heeft momenteel 10 vestigingen in Nederland en in 7 in België, met name in Geel, Maasmechelen, Lanaken, 
Sint-Truiden, Bilzen, Genk en Hasselt.

REDACTIE
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REDACTIE

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als 
een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en 
de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt 
het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en 
vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, 
toerisme en natuurbeleving.
Als uw betrouwbare partner voor een slim, veelzijdig en welvarend 
waterwegennetwerk gaan we volle vaart vooruit om transport via 
het water te stimuleren en het vrachtverkeer in Vlaanderen vlotter 
én voordeliger te laten verlopen. Ook uw vracht kan fi levrij via de 
watersnelweg.

DE WATERSNELWEG:  
ELKE VRACHT WELKOM

VOOR ELKE VRACHT
De binnenvaart kan elke vracht aan, op elk 
traject. Groot of klein, met mogelijkheden 
die veel verder gaan dan containers of 
bulkladingen. Ook fragiele goederen, pallets, 
grote ondeelbare elementen en gekoelde 
producten kunnen veilig en snel worden 
vervoerd. Onvermoede ladingen ruilen de weg 
steeds vaker voor de binnenvaart: van afvoer 
van huishoudelijk afval en stadsdistributie 
tot alles wat in een container past. 

JUST-IN-TIME
Binnenvaart biedt u just-in time logistieke 
oplossingen waarmee u op maat én CO2-arm 
aan uw logistieke toekomst kan werken. Het 
Vlaamse waterwegennet van ruim 1.000 km 
met zijn 195 km kaaimuren biedt innovatieve 
overslagfaciliteiten en is nagenoeg ‘altijd 
en overal’ bereikbaar. Ver weg of vlakbij. 
Met nieuwe bedrijventerreinen langs het 
water maken we voor ondernemingen de 
binnenvaart nog toegankelijker. 

OP UW MAAT
We helpen u met advies op maat over de 
mogelijkheden van de binnenvaart voor uw 
transport. Ook wanneer uw bestemming 
niet langs een waterweg ligt.

Contacteer ons en ontdek wat binnenvaart 
voor uw onderneming kan betekenen. 
Logistiek op maat is hier geen loze belofte 
maar een missie.

BINNENVAART : 
MINDSHIFT NAAR MODAL SHIFT!

beheert en exploiteert de waterwegen als 
een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en 
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“80% van de 
Vlaamse bedrijven ligt 
op minder dan 10 km 
van een altijd fi levrije 
waterweg. Profi teer 

ervan!” 
Ben Weyts, Vlaams minister 
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Voor meer informatie bel 
naar +32 (0)11 29 84 00 of 
mail info@vlaamsewaterweg.be

Ontdek de troeven van de binnenvaart 
op www.vlaamsewaterweg.be
Ontdek de troeven van de binnenvaart 

Een 
bruisende, 

dynamische 
sector tot 
uw dienst
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GHEYS HAALT 50.000 CAMIONS VAN E313
Transport- en logistiek bedrijf Gheys heeft in Beringen een nieuwe terminal voor containers officieel in gebruik genomen. De door-
voerhaven heeft een capaciteit van 50.000 containers die via het Albertkanaal in Limburg toekomen en vertrekken. Het betekent een 
reductie van evenveel vrachtwagenritten op de E313.

Gheys heeft in het industriegebied Ravenshout in Beringen een logistieke site van meer dan 50 hectare. Daarvan wordt nu 20.000 m2 
gebruikt voor de containerterminal naast het kanaal. Het gebruiksrecht van de terminal is toegekend aan BCTN, dat in opdracht van 
Gheys de containers zal laden en lossen. Er zullen dagelijks twee duwbakken operationeel zijn voor verbindingen naar de havens 
van Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam.

De nieuwe containerterminal laat toe de ‘last mile’ over de weg te schrappen. “In het verleden werden de containers nog vanuit 
onze terminal in Meerhout vervoerd, waardoor we een traject van 18 km over de weg moesten afleggen”, zegt Ronny Joos, CEO 
van Gheys. 

Met deze nieuwe terminal in Beringen willen we zowel op vlak van milieu, veiligheid, verkeerscongestie en efficiëntie grenzen ver-
leggen.

Gheys rekent erop dat de nieuwe site veel nieuwe goederenstromen zal aantrekken. “Dat zal de economie en de tewerkstelling in de 
regio ten goede komen. Daar zijn wij best fier op”, besluit Ronny Joos.

…
www.gheys.com  
…
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reportage 07

Visie op kantoorgebruik in de praktijk gebracht

Wanneer we een inkijk krijgen in een project waarbij de Regie der Gebouwen een quasi perfecte combinatie realiseert van theorie 
en praktijk over het gebruik van de “New Way of Working” in haar kantoorgebouwen, zijn we graag op de afspraak. De Regie der 
Gebouwen is toch de federale dienst die de gebouwen beheert die de Staat bezit of huurt. Met klanten als overheidsdiensten voor 
onder andere justitie, financiën, gevangenissen, federale politie en musea, heeft het beleid van de Regie een enorme impact op ons 
patrimonium. 

Dirk Verschueren van REYNDERS zette ons op het spoor van Erwin Vos – architect en directeur bij de Regie der Gebouwen Vlaanderen 
Oost met zetels in Leuven en Hasselt – en die was zo vriendelijk om ons te ontvangen op de bovenste gerenoveerde verdieping van het 
Provinciehuis in Hasselt. Ook Mikal Vielvoije van MK Floor was aanwezig.

Regie der gebouwen /
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Situatie

Het is vaak zo dat de omstandigheden de opportuniteit creëren. 
Ook in dit geval, want de diensten van de Regie der Gebouwen 
in Hasselt zaten in het historisch pand van de Herkenrodekazerne 
aan de Maastrichterstraat. Door sterke centralisatie van verschil-
lende overheidsdiensten, was de bezetting van de site Herckenro-
de niet meer optimaal.
En “bezetting” is één van de belangrijkste parameters voor de 
Regie om de oppervlakte van haar kantoorgebouwen te optimali-
seren; vierkante meters in functie van aantal ambtenaren/voltijdse 
equivalenten. De huidige norm is 10,5 m2 per VTE. Daar zaten ze 
in de oude locatie ver boven. Door een verkoop van de hele site 
en een verhuis komen we uiteindelijk terecht in het kantoor waar 
we nu afspraak hebben.

Op maandag 2 februari 2015 hebben de Stad Hasselt, het Auto-
noom Gemeentebedrijf Hasselt (AGB) en de UHasselt de ‘Herken-
rode’-samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zowel het his-
torische Poortgebouw als de Witte Kazerne kwamen zo in handen 
van de universiteit, die er o.a. haar protocollaire ontvangstruimten 
(doctoraten, binnen- en buitenlandse gasten, Raad van Bestuur…), 
een deel van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen 
en/of de School voor Mobiliteitswetenschappen en onderzoeksin-
stituut IMOB wil onderbrengen. Met de Herkenrodekazerne krijgt 
de UHasselt er een tweede ankerpunt in de stad bij, naast de site 
van de Oude Gevangenis.
Het overige gedeelte van de kazerne bood het Autonoom Ge-

meentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt (AGB) publiek te koop 
aan. Het voorstel van THV Refugehuis voldeed uiteindelijk als 
beste aan de vooropgestelde voorwaarden. De nieuwe Herken-
rodesite zal met de grote verscheidenheid aan woontypologieën 
verschillende doelgroepen kunnen bekoren. Het hoofddoelpubliek 
vormen echter starters en jonge gezinnen met kinderen. Deze 
doelgroep trekt nu vaak weg uit de binnenstad, omwille van het 
gemis van een veilige private tuin of voldoende publieke ruimte en 
het gebrek aan betaalbare woningen. En daar wil dit project een 
antwoord op geven. 

Verhuis

De nieuwe bestemming voor de Hasseltse diensten van de Regie 
werd gevonden in het Provinciehuis, waarvan de Regie trouwens 
nog gedeeltelijk eigenaar is. Daar kon plaats gemaakt worden: de 
L-vormige vleugel op de bovenverdieping bood mogelijkheden. 
Maar dan drong zich een grondige transformatie op, want alles 
wat hier nog typisch jaren ’90.
Erwin Vos, architect - Directeur   van de Regie der Gebouwen 
Vlaanderen Oost, wou echter meer dan een transformatie, hou 
wou een voorbeeldkantoor realiseren gebaseerd op de “New Way 
of Working” theorie.

Die ambitie was niet alleen belangrijk voor dit project op zich, maar 
ook als “proof of concept” naar de grote klanten van de andere 

federale overheidsdiensten. Want door de ruimte efficiënt te be-
nutten kun je met ongeveer 70.000 federale ambtenaren flink wat 
oppervlakte en dus kosten sparen.
Het resultaat is verbluffend: de casco kantoorruimte werd een 
oase van licht, rust en openheid met een combinatie van open 
space kantoren en aparte spreekruimtes. Erwin Vos: ‘Niet de flexi-
bele werkplekken staan centraal in de ruimte zoals vaak het ge-
val is bij een “open space” maar wel een groot centraal volume 
waarin de diensten zoals kopieer- & plotterapparaten, verzending, 
persoonlijke lockers ook nog een persoonlijke ontvangstruimte zijn 
ondergebracht. 

Deze dingen die vaak visueel of qua geluid storend zijn in een kan-
tooromgeving, kregen een plaats in het centrale volume en wor-
den zo onttrokken aan oog en oor.’
De tweede functie die het centrale volume biedt is een fysieke 
grens met de circulatie naar de overige kantoren, vergaderzalen, 
refter en sanitaire voorzieningen. Erwin Vos: ‘Ook circulatie kan de 
rust verstoren als die te kort bij de flexplekken ligt, vandaar ook 
de scheiding door het centrale volume. Bezoekers kunnen langs 
het brede gangpad naast het centrale volume passeren zonder de 
aanwezige medewerkers te verstoren.
 

Design

Het centrale volume is niet alleen een “berging” of een schei-
dingsvolume maar zelfs het tegendeel; het werd de eye catcher. 

De keuze voor de buitenzijde van het centrale volume viel uitein-
delijk op een HPL bekleed met een laagje koper (print metalli stra-
tificato) die dankzij een speels hoeken- en lijnenspel wel erg goed 
tot zijn recht komt in de sobere omgeving. De ingewerkte LED 
lijnen zorgen voor een extra accent naast hun rol als functionele 
verlichting in de box. De geometrische strakke vormen contras-
teren erg mooi met de bestaande betonnen draagbalken die op 
sommige plaatsen zelfs gewoon het volume ingaan, heel apart. 
Bezoekers die uit de lift stappen worden direct opgezogen door de 
massieve koperen box die plots voor hen oprijst: missie geslaagd.

Voeg daarbij de akoestisch geperforeerde plafonds en vloerbe-
kleding in gewoven vinyl, dan weet je dat er bij dit ontwerp niet 
alleen gekeken werd naar uitzicht, maar dat ook veel aandacht is 
geschonken aan rust, licht en akoestiek.
Er zit ook een circulair karakter in de filosofie. Zo werden de be-
tonnen structuren blootgelegd en geschilderd om op veel plaat-
sen gewoon zichtbaar te blijven. Maar ook bepaalde delen van het 
meubilaire uit de Herkenrode kazerne kregen een opknapbeurt en 
zijn hier opnieuw ingezet.
Met het zichtbeton, de koper-“look”, het witte schilderwerk en de 
uitstraling van natuurhout, bekom je ook een cachet en een werk-
omgeving die een rol kan spelen in de strijd op de arbeidsmarkt.
Erwin Vos: ‘We zijn erg tevreden met het resultaat en met de sa-
menwerking met REYNDERS. Dit soort projecten vraagt een partij 
die enerzijds kan meedenken en anderzijds respect toont voor het 
ontwerp vanuit het gegeven dat de budgetten vastliggen.’

Regie der gebouwen // Regie der gebouwen
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Koperen loper

Erwin Vos en zijn collega’s rollen dus de loper uit voor technisch 
talent om hier aan de slag te gaan, want de Regie heeft inderdaad 
ook te kampen met krapte aan bekwame recruten. En als die dan 
het tapijt betreden, dan is dat mede dankzij het team van Mikal 
Vielvoije van MK Floor.
Dit bedrijf uit Kortessem is immers actief in vloerbekleding en 
stond in voor de plaatsing van de vloer in geweven vinyl, ook al 
met een koperachtig accent. Bij dit Belgisch product komt natuur-
lijk wel de vakbekwaamheid van de plaatser naar boven. Want als 
dit tapijt met zorg is gekozen omwille van uitstraling, warmte en 
akoestiek, moet het ook met zorg geplaatst worden.
Zaakvoerder Mikal was tijdens de hele voorstelling van Erwin Vos 
aandachtig aan het luisteren. Hij wou trouwens vooral aanwezig 
zijn bij het gesprek omdat hij zijn goede relaties met Reynders In-
terieur in de verf wou zetten (hij heeft trouwens ook een schilders-
bedrijf) en omdat hij de relatie met opdrachtgevers ook koestert.
Als gespecialiseerd onderaannemer is het vaak knokken om vol-
doende marge te genereren om zakelijk verantwoord te onder-
nemen; als dat ten koste moet gaan van kwaliteit bloedt het hart 
van de vakman. In contacten als dit en via de reportage over het 
project wil Vielvoije pleiten voor de stiel.

Stempel

We kunnen zeker zeggen dat de Regie der Gebouwen, en Erwin 
Vos en zijn team in het bijzonder, met dit project – waarvoor ze 
zelf de plannen tekenden en de filosofie uitzetten – absoluut een 
stempel gedrukt hebben op dit gebouw en op de kantoororganisa-
tie van de federale overheidsdiensten.
Voor Dirk Verschueren van REYNDERS is dit project – kort na het 
nieuwe distributiecentrum van Carglass in Munsterbilzen – op-
nieuw een opdracht waarbij “a great place to work” het motto 
blijkt te zijn.
Vanuit de ervaring van de reportages in Limburg Bouwt kunnen 
we eraan toevoegen dat transformaties van gebouwen, ook voor 
overheden (Politiekantoor zone Carma) of zelfs voor bewoning 
(Chocoladefabriek), aan de orde van de dag is.
Erwin Vos bevestigt dat ook; eerst gebruiken en hergebruiken wat 
we hebben vooraleer we nieuwe ruimte aansnijden.
Eind november 2018 zijn de ongeveer 50 medewerkers van de 
Regie der Gebouwen, regio Oost, Vlaamse dienst voor de zetel 
Limburg (ook in Leuven hebben ze nog een kantoor met een der-
tigtal medewerkers) uiteindelijk verhuisd naar hun gloednieuwe 
werkplek. 

 …
® tekst: Werner Couck

foto’s: Regie der gebouwen

 …

Erwin Vos Mikal Vielvoije 

Vakmanschap, kwaliteit en vertrouwen

Centrum-Zuid 2049 - 3530 HOUTHALEN

Politie Carma - Genk Carglass - Hasselt

www.reynders.be
011-60 56 56 - info@reynders.eiffage.be

/ Regie der gebouwen
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TRUCK TRADING LIMBURG
EEN COMPLEET AANBOD ONDER 1  DAKEEN COMPLEET AANBOD ONDER 1  DAKONDER 1  DAKONDER 1  DAKONDER 1  DAKONDER 1  DAK

THE NEW XF, CF AND LF
PURE EXCELLENCE THROUGHOUT THE RANGE

CENTRUM ZUID 1049 • 3530 HOUTHALEN • TEL. 011 52 39 50 • WWW.TTLLIMBURG.BE

A NEW GENERATION 
AT WORK

STRONG BY NATURESTRONG BY NATURE

COSMOCAFÉ IS ‘BEST BAR CONCEPT’ VAN BELGIË
Het Truiense cosmocafé won gisteren in het casino van Knokke de prestigieuze Venuez Award voor ‘Best Bar Concept’. Het maandblad 
VENUEZ bekroont met die awards ondernemers die op een creatieve, innovatieve manier de grenzen binnen de Belgische hospitali-
tywereld verleggen. Het cosmocafé hoort dus - minder dan één jaar na de opening - bij de meest toonaangevende horeca-concepten 
in het land. Voor initiatiefnemers Koen Vanmechelen, Pascal Vossius en Ben Elen het bewijs dat internationale ambitie ook van onder 
de Truiense kerktoren mogelijk is.
 
Ontmoeting tussen lokaal en globaal
In het cosmocafé maken bezoekers letterlijk deel uit van het werk van Koen Vanmechelen. Een ‘Art of food/food of art concept’ op de 
snijlijn van kunst, filosofie, gemeenschap en duurzaam engagement. “Waar woorden kruisen ontstaan ideeën”, zegt kunstenaar Koen 
Vanmechelen. “Het café investeert ook terug in de internationale projecten van Vanmechelens ‘MOUTH Foundation’,” vertelt onderne-
mer en uitbater Pascal Vossius.

“De kracht van deze award te winnen, ligt in de wetenschap dat verbinding en ontmoeting mensen kan samenbrengen op elke plaats in 
de wereld,” vult de kunstenaar aan. “Dit bescheiden deelconcept onderstreept het cosmocafé als het café van de toekomst.”

Pascal Vossius: “Het cosmocafé verbindt de internationaal gerenommeerde kunst van Koen met tophoreca in al haar facetten: een 
kwalitatieve staminee, een uniek interieur, een bijzondere keuken, belevingsvolle nightlife… En vooral: gastheren die dag na dag hard 
werken om de gasten van het cosmocafé een bijzonder moment te bezorgen. Onze mensen bewijzen daarmee hoe waardevol horeca 
vandaag is voor een gemeenschap. Daar worden ze nu voor bekroond met de mooiste prijs die je als café in België kan winnen.”

Internationale ambitie
De ambitie van het cosmocafé reikt verder dan Sint-Truiden. Koen Vanmechelen wil met het cosmocafé in vele grote steden hoorbaar 
zijn: “Zo gaan we tijdens de Biënnale van Venetië een cosmocafé inrichten rond Mensenrechten. Want in een tijd waarin digitale conver-
saties en virtuele ontmoetingen hoogtij vieren, heeft de wereld nood aan nieuwe plekken voor fysiek samenkomen, voor uitwisseling 
van ideeën in de reële wereld, voor kruisbestuiving tussen individuen, zoals het cosmocafé.”

Dat beaamt ook Pieter Boudry, Head of Real Estate Sales Development van commerciële partner AB-INBEV BENE. “Cosmocafe is de 
verdiende winnaar van de award voor Best Bar Concept. Ze zijn hét voorbeeld van professioneel horeca ondernemen. Een café van 
de toekomst waar gepassioneerde ondernemers een synergie creëren tussen een uniek, sterk concept, een kwaliteitsvolle service en 
een ‘no compromise’ consumentenervaring. Ik ben dan ook heel blij van een perfect getapte Stella Artois te kunnen genieten in het 
cosmocafé.

Na de vermelding in de Gault Millau is het jonge cosmocafé met de Venuez Award ondertussen aan een tweede belangrijke erkenning 
toe. Voor Pascal Vossius smaakt het naar meer: “Ik nam dit jaar afscheid van mijn politieke carrière om negen jaar na mijn laatste hore-
ca-avontuur ook deze passie terug op te nemen. Ik zie deze award als een aanmoediging om de lat nog hoger te leggen.”

REDACTIE
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BouwArena
BouwArena 

“the place to be” 
voor wie zaken wil 

doen in de bouwsector

Het concept van BOUWARENA is tweeledig. Enerzijds is het een ont-
moetingsplaats voor de bouwsector in het algemeen en een thuisbasis 
voor de Bouwprofs in het bijzonder.

Daarnaast biedt het selecte partnerbedrijven een ankerplaats in Limburg 
om hun producten aan kandidaat-kopers en relaties uit deze regio voor te 
stellen. Het gebouw – de arena – is in die zin dan ook ingericht als een 
bouwcafé annex congrescentrum. 

Naast een gezellige loungebar ontwierp de Hasseltse interieurarchitect 
Vittorio Simoni ook een auditorium voor lezingen of informatiesessies. Dit 
auditorium fungeert tegelijkertijd als tentoonstellingsruimte voor de groep 
partnerbedrijven. Ook zijn de bouwprofessionals verzekerd van een exqui-
se catering.

Gevarieerde activiteiten

De BouwArena is vanaf 2015 de thuisbasis voor de Bouwprofs, die er 
maandelijks een ontmoetingsavond met toparchitecten, aannemers en 
projectontwikkelaars hebben. Daarnaast krijgen de partnerbedrijven de 
mogelijkheid om hun eigen relaties in de arena uit te nodigen. architecten-
belangenvereniging. Beide organisaties zullen er opleidingen en lezingen 
voor hun leden geven. Tot slot zal Project Media zelf de nodige activiteiten 
organiseren voor en over de bouwsector. “Zo organiseren  we  maande-
lijkse events waarop we vooraanstaande factoren uit de bouwsector uitno-
digen voor een Sterrenbouwlunch, kookevents, BouwCafé , after-bouw-
drink’……
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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 
kalksteenplateau, vlakbij Le Montrachet en 
wordt gekenmerkt 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. 

KEUKENS, BADKAMERS 
EN MAATKASTEN VOOR 
HET LEVEN

WIJ ZIJN MAKERS

35 jaar Belgisch vakmanschap
‘In een keuken deel je momenten, in een badkamer

heb je tijd voor jezelf, maatkasten geven je ademruimte

en gezelligheid. Wij zijn een collectief van mensen die

passie delen voor interieur. Ons maatwerk is het hart

van je leefwereld. Het is nauwlettend ontworpen én

met liefde gemaakt door ambachtslui. Want wij zijn

Makers. Deaplus-stielmannen en -vrouwen, gepokt

en gemazeld in het zoeken naar oplossingen.

Net zolang tot je keuken, badkamer of maatkast

naadloos deel uitmaken van je levensstijl.’

Deaplus, als het kwaliteit moet zijn.

Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 347
+32 15 52 00 03

Hasselt
Kuringersteenweg 186
+32 11 22 04 10

Schoten
Bredabaan 1201
+32 3 644 04 16

Sint-Pauwels
Potterstraat 137
+32 3 766 61 16

Roeselare
Bruggesteenweg 299
+32 51 22 56 62

Open van ma.-vrij. 10u tot 18u30, za. 10u tot 17u., zondag gesloten meer info www.deaplus.be

deaplus-adv-220x297.indd   1 27/11/18   15:21



104 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 105

Op zondag 11 november ontving de BouwArena de “69 Brunch” in 
Hasselt. In de loungy sfeer zorgde VJ Dorine Fox voor de hippe beats 
en Top kok Wout Bru voor exquise gerechten.

De verwachtingen werden meer dan ingelost dankzij de internationa-
le top aan entertainment met Burlesque Dancer & Singer Fay Loren 
(pics by Susie Q Vintage Photography) en “International award winning  
magician” Alex Conradi met female DJ’s tot uw dienst: Dorine Fox & 
Maj Deline (Den Haag). 

Uiteraard zorgde het team van de BouwArena  voor de perfecte drank-
jes en de baadden de 130 gasten in een ongedwongen zwoele sfeer.

BouwArena
69 brunches in

69 Brunches // 69 Brunches
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BouwArena
69 brunches in

69 Brunches // 69 Brunches
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BouwArena
69 brunches in

69 Brunches // 69 Brunches
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Vakmanschap, kwaliteit en vertrouwen

Centrum-Zuid 2049 - 3530 HOUTHALEN

Politie Carma - Genk Carglass - Hasselt

www.reynders.be
011-60 56 56 - info@reynders.eiffage.be

/ 69 Brunches
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VLOER -EN ISOLATIE WERKEN
BINNENAFWERKING
BETONVLOEREN

Much more
than a floor!

Tournebride 2
3620 Lanaken

T. 089 71 40 53
F. 089 72 20 03

www.keulena.be
keulena@keulena.be

APK IN ZEE MET CALCULUS (ZUTENDAAL)
APK Group uit Overpelt en het Zutendaalse Calculus hebben beslist om hun sterktes te bundelen in het nieuwe bedrijf APK Smart 
Solutions. Bedoeling is het aanbieden van diensten op basis van Internet of Things (IoT). Aan de hand van sensoren en meetsystemen 
kunnen vanop afstand oplossingen geleverd worden in beveiliging, onderhoud, energiemanagement, enzovoort.

Het Zutendaalse Calculus, gespecialiseerd in software en technische engineering op vlak van meettechnieken, bouwt het platform en 
zorgt voor de online monitoring. De techniekers van APK zorgen voor de installatie en het onderhoud van de technologie bij de klanten.

“Een goede match met veel toekomstperspectief”, vindt Paul Kerkhofs, CEO van APK. “Calculus is vooral bij evenementen gekend voor 
de monitoring van water en energie, verlichting of sturing van stroomaggregaten en distributiekasten. Door de bundeling met APK 
kunnen we deze monitoring nu in elk bedrijf of gebouw uitvoeren, en daar 24/7 service en helpdesk aan koppelen.”

“Ook voor ons is de krachtenbundeling een grote meerwaarde, want we hebben wel een sterk platform maar niet de techniekers in de 
field” aldus Rob van Dun (Calculus). “Daar komt nu dus verandering in, zodat we de klant volledig kunnen ontzorgen.”

…
              www.apkgroup.eu

…

REDACTIE
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Vast contract verruild voor 
eigen onderneming 
in staalframebouw

Als het kriebelt moet je … ondernemen. En dat was precies wat Bart Van 
Aerschot en Ilona Roux enkele jaren geleden besloten te doen nadat ze  
jarenlang in loondienst hadden gewerkt in de bouwsector. Hun ruime ervaring 
besloten ze aan een grote zin voor innovatie te koppelen: De Huissmid is in 
België een pionier op het vlak van staalframebouw, een alternatieve bouwme-
thode die meer en meer zijn ingang vindt. De Huissmid focust zich met deze 
bouwmethode op zowel bijgebouwen en optoppingen, als op woningbouw in 
het hoger segment.

Kort gezegd wordt bij staalframebouw gebruik gemaakt van frames 
die bestaan uit koudgewalste C-profielen van telkens 1 tot 2 mm dik. 
Deze frames vormen de dragende structuur voor een woning of uitbrei-
ding. In Nederland is de bouwmethode al langer aan een flinke opmars  
bezig, in ons land is de techniek nog vrij nieuw. Nochtans biedt ze tal 
van voordelen, en was deze innovatieve bouwmethode precies de  
reden waarom Bart Van Aerschot en Ilona Roux besloten om hun  
vaste job te verruilen voor hun ondernemersroeping. 

Licht en snel
“Staalframebouw is sowieso de lichtste bouwmethode op de markt,” 
legt zaakvoerder Bart uit. “De methode is maar liefst 57% lich-
ter dan bij een traditioneel bouwproces. Gebruik je de methode  
bijvoorbeeld voor de uitbreiding van een bestaande woning, dan hoeven 
funderingen of muren niet versterkt te worden. Bovendien is het ook een 
snelle manier van bouwen. Je bestaande woonruimte uitbreiden of een 
extra verdieping bovenop een bestaand dak plaatsen? Dat kan in een 
mum van tijd.  
Zeker bij renovaties, blijft de hinder voor de bouwheer daardoor beperkt 
en kan de woning bijna altijd bewoond blijven tijdens de werken. Nieuwe 
woningen realiseren we dan weer binnen een periode van vier maan-
den.”

“En, last but not least, staalframebouw is ook interessant voor wie op 
zoek is naar een ecologische manier van bouwen,” vult Ilona aan. “Het 
leidt tot maar liefst 66% minder bouwafval. 
Daarnaast is het staal 100% recycleerbaar.” Voor zijn staalframes 
werkt De Huissmid samen met de Lubbeekse producent Besteel. 
“Deze producent maakt gebruikt van hoogwaardig gegalvaniseerd 
staal met een metaalcoating die zorgt voor een optimale opper-
vlaktebescherming. Het is fijn om te merken dat onze zin voor in-
novatie aa slaat. Ons orderboekje is aardig gevuld. Ondertussen  
beschikken we dan ook over een eigen montageploeg 
die we in 2019 graag willen uitbreiden met twee extra  
monteurs. Verder zijn we ook nog op zoek naar commerciële ver-
sterking.”

DE HUISSMID
Overeinde 14, 3665 As  
tel.+32 476 61 90 37 
info@dehuissmid.be   
www.dehuissmid.be

Meesterlijke 
Staalframebouwers



116 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 117

SPECIALIST IN DUURZAME ENERGIE ENCON 
WIL PERSONEELSBESTAND BINNEN DE 6 MAANDEN 
MET 30% LATEN GROEIEN
Encon vergroot impact met bredere structuur van gespecialiseerde business units
 
Bijna een jaar na het partnership met Hasco kondigt specialist duurzame energie Encon een nieuwe werkwijze aan die gepaard 
gaat met een verbreding van haar bedrijfsstructuur. De verschillende gespecialiseerde afdelingen van het bedrijf zullen als onaf-
hankelijke, gespecialiseerde business units gaan werken. Dit moet voor een vergroting van de impact gaan zorgen en steeds meer 
bedrijven sensibiliseren om duurzaam te gaan werken. Om dit vorm te geven is er een sterke groei in personeel nodig: binnen 6 
maanden zullen er daarom bij Encon 30% meer mensen aan het werk zijn.

In december 2017 koos Encon er met de toetreding van Hasco voor om resoluut in te zetten op sterke groei. Dat blijkt uit de nieuwe 
strategie die Encon vandaag wereldkundig maakt. De duurzaamheidsexpert gaat haar verschillende, gespecialiseerde afdelingen 
als zelfstandige business units laten werken. Aan het hoofd van elke business unit komt ook een algemeen directeur. “De snel ver-
nieuwende markt vraagt om sterke focus. Die brengen wij met afdelingen die zich volledig toeleggen op één vakgebied. Met eigen 
experten die instaan voor het klantencontact en het aantrekken van nieuwe klanten.” aldus Robin Bruninx, CEO van Encon. Om die 
structuur uit te bouwen is extra personeel nodig.

Specifieke dienstverlening in totaalcontext
“Kiezen voor verdere uitbreiding was de logische volgende stap die we samen met de mensen van Hasco hebben voorbereid,” 
zegt Bruninx. “We kunnen werkelijk het verschil maken met onze kennis en expertise op het vlak van duurzaamheid. En om meer 
impact te hebben, moeten we inzetten op groei en meer mensen aanwerven.” Uiteraard blijft in deze nieuwe strategie het sterke en 
innovatieve Encon-merk overkoepelend prominent aanwezig. De duurzaamheidsexpert blijft op deze manier totale service provider 
voor bedrijven die hun werking op verschillende vlakken willen verduurzamen.

“Het uitbouwen van een werking met businessunits heeft twee voordelen. We zien vaak dat bedrijven die op zoek zijn naar een 
oplossing vertrekken vanuit een concrete en specifieke nood,” aldus Bruninx. “In de vernieuwde werking van Encon wordt de pri-
maire focus verlegd naar de specifieke oplossing. Zo vergroten we ons potentiële bereik aanzienlijk. Omdat de totaaloplossing bij 
Encon binnen handbereik is, worden bedrijven bovendien gesensibiliseerd om het duurzame verhaal door te trekken in hun gehele 
werking. Maar er is ook een inhoudelijk voordeel. De knowhow en technieken evolueren zo snel in onze sector, dat het voor onze 
experten onmogelijk is om in alle gebieden waarop Encon actief is mee voorop te blijven lopen. Als experten zich kunnen toeleggen 
op één vakgebied binnen specifieke sectoren lukt dat veel beter.”
 
Personeel vinden: Infinity als ondersteuning én troef
De nieuw opgezette structuur is zonder twijfel vernieuwend. Maar hij sluit ook aan bij de nieuwe manier van werken die het bedrijf 
in ieder geval voor ogen had. Het Infinity-kantoor werd zo ontworpen dat verschillende afdelingen gemakkelijk ideeën kunnen uit-
wisselen en medewerkers bij elkaar kunnen aanschuiven.
Voor de nieuwe structuur zijn er veel nieuwe mensen nodig. Maar, ingenieurs vinden is moeilijk. Ingenieurs vinden die voldoen aan 
onze eisen is zo mogelijk nog moeilijker.
Bruninx: “Toch lukt het ons nog altijd goed om de juiste mensen te vinden. Daar helpt het Infinity-gebouw enorm bij. Je voelt er de 
gedrevenheid, het duurzame, maar ook het vernieuwende karakter van het bedrijf. Of ‘de bedrijven’ moeten we nu eigenlijk zeggen.”

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

…
www.encon.be, Robin Bruninx +32 (0)478 88 29 09
…
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Uw contact in de regio

Key4light werkt samen met internationaal gekende merken en treedt op als hun partner en vertegenwoordiger in België.

Onze onderneming is actief in de projectwereld en gespecialiseerd in het uitwerken van verlichtingsoplossingen op maat van het 
project. Wij bieden individuele en innovatieve totaaloplossingen rekening houdend met de wensen van alle partijen (bouwheer, 

architect, studiebureau en installateur). Binnen onze werkwijze én in de selectie van onze merken gaat onze aandacht vooreerst uit 
naar optimale energetische en ecologische aspecten, ergonomie en een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Key4light heeft een uitgebreide, hoogwaardige productportfolio die het mogelijk maakt duurzame en professionele lichtoplossin-
gen te bieden in alle toepassingsgebieden : Kantoor, onderwijs en vormingscentra, industrie en techniek, ziekenhuizen en verzor-
gingstehuizen, presentatie en verkoop , hotels en wellness, kunst en cultuur, architecturale buitenverlichting en openbare verlichting.

FRANCE S.A.

Eric Bettonville • +32 (0) 470 11 29 84 • ericb@key4light.be  

overeinde 14 3665 As I +32 476 61 90 37 I info@dehuissmid.be I www.dehuissmid.be

nieuwbouw  &  woninguitbreiding
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NIEUWE HUISSTIJL EN NIEUWE WEBSITE 
VOOR ATTB: MEER DAN ALLEEN EEN NIEUW JASJE 

ATTB, de Associatie voor de Thermische Technieken in België, werd in 1973 opgericht als vereniging van fabrikanten van verwarming-
sketels. Later traden ook producenten en invoerders van hernieuwbare verwarmingssystemen toe net als bedrijven die aanverwante 
producten en diensten aanbieden. En waar ATTB zich aanvankelijk vooral toelegde op het verzamelen van betrouwbare marktgege-
vens, is de associatie vandaag uitgegroeid tot hét informatie- en vertegenwoordigingsplatform voor de hele verwarmingssector. De 
nieuwe huisstijl en de nieuwe website die ATTB vandaag voorstelt, zijn dan ook meer dan zomaar een nieuw jasje. Het is de concreti-
sering van de belangrijke positie van deze organisatie en van haar missie binnen de Belgische verwarmingsmarkt. 
 
Van fossiel naar hernieuwbaar op www.attb.be
ATTB telt nu ruim vijftig leden –goed voor meer dan 100 merken van producten en diensten – die de consument maximaal comfort 
aanbieden op het vlak van ruimteverwarming en het verwarmen van sanitair water. De organisatie is onderverdeeld in 5 secties die elk 
een eigen tab kregen op de homepage van de vernieuwde website www.attb.be. 
Sectie 1 verenigt de producenten en invoerders van thermische installaties, verwarmingsketels en branders op gas of stookolie. In 
sectie 2 zijn de producenten, invoerders en bedrijven verenigd die zorgen voor de service na verkoop en voor het onderhoud en de 
herstelling van alle soorten thermische installaties. Naast deze 2 secties die al sinds 1996 bestaan, richtte ATTB in 1999 een 3de sectie 
op : ‘systeemcomponenten en technische adviezen’. Dit voor bedrijven die niet-warmteopwekkende materialen en toebehoren voor 
alle soorten thermische installaties, zoals schoorsteentechnieken, woningstations (heat interface units), meetapparatuur en hydraulica 
aanbieden. Sinds 2007 traden naast producenten en invoerders van fossiele warmteopwekkende systemen (grafisch weergegeven 
door het rode kleurvlak in de A van het nieuwe logo) ook leveranciers van hernieuwbare verwarmingssystemen (het groene kleurvlak 
in de B) tot ATTB toe. Leveranciers van warmtepompen, warmtekrachtkoppeling (wkk) en systemen op basis van biomassa (sectie 4), en 
die van systemen of onderdelen voor thermische zonne-energie (sectie 5). In deze sectie werd ook de associatie Belsolar geïntegreerd. 

Energie-efficiënt, duurzaam en innovatief
De producenten van verwarmingsketels hebben altijd gezorgd voor stevige, goedwerkende toestellen met een gemiddelde levensduur 
van ruim 20 jaar. Dit - op zich heel positieve - gegeven, heeft er wel voor gezorgd dat er in ons land nog zo’n 2.000.000 verwarmingske-
tels van meer dan 20 jaar oud staan, terwijl er ondertussen veel efficiëntere en energiezuinigere toestellen en systemen op de markt zijn. 
ATTB moedigt dan ook ten zeerste de overstap aan naar energie-efficiënte verwarmingssystemen, zowel naar hoogperformante ketels 
als naar verwarmingssystemen op basis van hernieuwbare energie. 
ATTB houdt constant de vinger aan de pols van technologische evoluties in de verwarmingssector en van de steeds strengere ener-
gienormen bij nieuwbouw en renovatie. Dit om zo snel mogelijk nieuwe energie-efficiënte technieken te ontdekken en te promoten. 
Daarom werd het woordmerk in het nieuwe logo zo geconcipieerd dat het innovatie, vooruitgang en technologie uitdrukt maar ook een 
gevoel van duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit en professionalisme oproept. Eigenschappen waaraan alle leden van de associatie moe-
ten beantwoorden. Die leden garanderen bovendien voldoende technisch geschoold personeel te hebben, te voldoen aan alle wettelijke 
criteria en te beschikken over de nodige infrastructuur om vaklui te ondersteunen en op te leiden.

Rondetafelforum en -platform
Bij haar oprichting in 1973, legde ATTB zich vooral toe op het verzamelen van betrouwbare marktgegevens. Ook nu nog worden ob-
jectieve marktstatistieken verzameld, berekend en gecommuniceerd, maar dan vooral met de bedoeling markttrends te evalueren en 
te duiden.  ATTB profileert zich immers in eerste instantie als een ‘rondetafelforum’, wat dan weer de ronde vorm van het nieuwe logo 
en de zachte maar sobere tekenstijl op de homepage van de responsieve website verklaart. Verschillende partijen kunnen elkaar hier 
ontmoeten, hun ervaringen delen, de evoluties op de verwarmingsmarkt inzake technologie, economie en tewerkstelling becommenta-
riëren en ideeën uitwisselen. Naast een ‘rondetafelforum’ biedt ATTB de sector ook een ‘rondetafelplatform’. Ze treedt op als associatie 
met de bedoeling een objectief beeld van de verwarmingssector te schetsen en die sector te vertegenwoordigen. Zowel bij de gewesten 
en de federale overheid als bij de energieproducenten, de distributienetwerkbeheerders en andere sectoren en instanties. 
Daarnaast wil de organisatie in naam van alle leden, op een neutrale manier en zonder commerciële doelstellingen, de bedrijfsoverstij-
gende communicatie en de relaties verzorgen met installateurs, pers, overheid en alle andere relevante actoren. Ook deze communi-
catie zal voortaan terug te vinden zijn op www.attb.be, zowel onder de algemene nieuwstab bovenaan op de homepage als onder de 
nieuwstabs op de sectiepagina’s.  Vandaag tellen de ATTB-leden zo’n 2.000 medewerkers en realiseren ze samen een omzet van onge-
veer 900 miljoen euro. Zij vertegenwoordigen 95% van de sector van verwarmingsketels, 85% van branders, 85% van geothermische 
warmtepompen, 80% van de lucht-waterwarmtepompen en 80% van de zonneboilers. 

…
Meer info: www.attb.be
…
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Innovate today to shape tomorrow

State-of-the-art producten, 100%  

natuurlijk. Innoverend design voor 

creatief metselwerk. Neem nu onze 

Dubio metselsteen. Valt telkens weer 

in de prijzen met z’n slanke lijn en z’n 

originele schaduwvoeg. Daar draait  

het om bij Nelissen: tegemoet komen 

aan de wensen van u als architect om 

gevelwerk te vernieuwen, te verbeteren 

en mooier te maken.  Neem contact  

en laat ons co-creëren: u heeft een  

concept, wij bedenken de oplossing.

Vandaag innoveren om levenslang 

bewondering te oogsten.

Kiezelweg 476 | 3620 Kesselt-Lanaken  | +32 12 44 02 44
info@nelissen.be | www.nelissen.be
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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
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BESIX GROUP NEEMT, VIA HAAR BELGISCHE 
DOCHTERONDERNEMING VAN DEN BERG, 

DE UNICONNECT GROEP OVER
BESIX Group finaliseerde vandaag, via haar Belgische dochteronderneming Van den Berg, de overname van CR-Invest bvba. De ven-
nootschap bestaat uit dochterondernemingen Uniconnect NV en Staffing Algemene Aannemingen bvba, gezamenlijk de ‘Uniconnect 
groep’ uit Zele, die gesticht is door en tot voor kort in het beheer was van Chris Raemdonck.
 

De Uniconnect groep, met een omzet van ongeveer € 12 mln in 2017 en ruim 120 medewerkers, is een multidisciplinaire bouwer van 
netwerkinfrastructuren. Ze is onder meer gespecialiseerd in de aanleg van kabels en leidingen, de installatie van glasvezelnetwerken en 
het maken van huisaansluitingen. Uniconnect is zeer complementair voor Van den Berg voornamelijk in de distributiemarkt met raam-
contracten. Bovendien zorgt Uniconnect voor bijkomende regionale dekking in België, wat een aanzienlijk voordeel is.

Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group: “Sinds we Van den Berg van de Heijmans groep hebben overgenomen in 2017, is de on-
derneming sterk gegroeid. Nu geven we haar bijkomende slagkracht om haar positie op de Belgische markt verder te versterken. De 
sterke groei in dataverkeer, investeringen in infrastructuur en de verschillende uitbreidingsprojecten in de utiliteitssector zorgen voor 
gunstige vooruitzichten.”

Jean Polet, General Manager BESIX Contracting Europe: “Van den Berg dat de laatste jaren sterk is geëvolueerd naar een projectenor-
ganisatie, is door deze overname nog meer een toonaangevende speler in de kabel- en leidingbouw, met belangrijke toepassingen voor 
de energie-, water- en telecomsectoren.”

René Marnef, Managing Director van Van den Berg: “De Uniconnect ondernemingen, die een 100% dochter van Van den Berg zullen 
worden, blijven vanuit Zele onafhankelijk opereren. Chris Raemdonck zal als gedelegeerd bestuurder van Uniconnect ook volop actief 
blijven en de volgende jaren samen met Van den Berg de verdere groei van de groep helpen uitbouwen.”

Over BESIX Group
BESIX Group, een toonaangevende Belgische groep actief in de bouwsector, vastgoedontwikkeling en concessies, profileert zich als een 
multidienstengroep die diensten levert voor projecten van diverse schaalgrootte en complexiteit. De Groep werd opgericht in 1909 en 
kende de laatste jaren een indrukwekkende groei. NV BESIX SA, de grootste entiteit, biedt diensten aan in alle fases van bouwprojecten. 
Bovenop de activiteiten van BESIX en haar andere entiteiten, BESIX Infra, Belemco, Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Van den Berg, 
Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX RED, Lux TP, West Construct in de Benelux en Frankrijk, is de groep aanwezig in Oost-Europa, 
Noord- en Centraal Afrika, het Midden-Oosten via haar entiteit Six Construct, in Canada, in Sri Lanka en in Australië. In 2017 heeft de 
Groep een omzet gerealiseerd van EUR 2,3 miljard. De Groep stelt 15.000 medewerkers tewerk in 24 landen over 5 continenten.

…
                  www.BESIX.com 

…

REDACTIE

122 - Limburg Bouwt

Belemco realiseert hoogwaardige residentiële en utiliteitsprojecten, 
zowel in de openbare als in de private sector. Lokale en federale over-
heidsinstellingen, onderwijs, zorginstellingen, projectontwikkelaars en 
private ondernemingen: Belemco kan hen allemaal tot haar tevreden 
klanten rekenen.

Belemco denkt mee met haar klanten en de ontwerpers en reikt pro-
actief en doelgericht oplossingen aan. Deze oplossingen worden 
gezocht in elke fase van het bouwproces: door mee te denken in bouw-
team, in nieuwe samenwerkingsvormen (PPS, design & build), maar 
ook door het voorstellen van varianten in zowel materialen als uitvoe-
ringsmethoden. Kwaliteit staat daarbij in alles voorop, met respect voor 
mens en milieu, veiligheid en gezondheid, budget en planning.

Belemco boekt resultaat door de jarenlange ervaring, het organisatietalent 
en de inzet van bekwame, goed opgeleide vakmensen, die met  kennis, 
kunde en passie mooie bouwprojecten afleveren. 

Belemco maakt deel uit van de Groep BESIX, een toon-
aangevende multidisciplinaire onderneming, actief in de bouwsector, 
projectontwikkeling en concessies. Binnen de Groep BESIX is  
Belemco ondergebracht bij de Groep Vanhout uit Geel. De synergie 
tussen beide bedrijven is een sterke troef, die garant staat voor  
tevreden klanten.

Belemco, ook ùw partner om op te bouwen.

Belemco nv
Taunusweg 49 - Poort Genk 6349 - 3740 Bilzen - Tel +32 (0)89 51 90 80 
www.belemco.be

Contact:
Kris Knaepen, algemeen directeur - kknaepen@belemco.be
Patrick Sticker, commercieel directeur - psticker@belemco.be
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Steenweg 3.206
3540 Berbroek

info@TERPenTIJN.be 
013/304648

www.TERPenTIJN.be

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

EURODAL HEADLINER MET PROJECT VOOR ROCK WERCHTER
Eurodal uit Grobbendonk, producent van betonnen vloerplaten, heeft de Febe Precast in Landscape Award 2018 gewonnen met een 
project in het landschapspark van Rock Werchter. Het bedrijf produceerde speciaal hiervoor een unieke betontegel die een 3D-effect 
creëert.
 
De categorie Precast in Landscape bekroont projecten waarbij voor de inrichting van openbare ruimtes grotendeels met prefab beto-
nelementen is gewerkt.

Anders dan op momenten dat er rockconcerten plaatsvinden, is het festivalterrein van Rock Werchter het hele jaar door vrij toegankelijk. 
Er werd een aantrekkelijk landschapspark aangelegd met een netwerk van wandel- en fietspaden. Voor de verharding van de dreven 
produceerde Eurodal een bijzondere tegel die bestaat uit 3 texturen waardoor er op de wandelpaden een 3D-effect wordt gecreëerd.

Op maat
“We maakten die speciaal voor dit project”, legt medezaakvoerder Philippe Segers uit. “Hiermee tonen we aan dat we volledig op maat 
kunnen werken, buiten de standaardafmetingen.”

De jury acht het landschapspark Rock Werchter een voorbeeld van hoe prefab beton een meerwaarde geeft aan het landschap. Ook het 
duurzame karakter viel in de smaak. De betonnen vloertegels zijn makkelijk op te breken en de putdeksels zijn netjes ingewerkt en toch 
makkelijk te openen. Tijdens festivaldagen functioneren de paden als dienstweg.

…
                  www.eurodal.be 

…

NIEUWE EIGENAARS VOOR FRISSE WIND BIJ STOKJES
De firma Stokjes uit Tessenderlo, gespecialiseerd in luchtbehandeling, heeft twee nieuwe aandeelhouders. Jeroen Michiels en Jerome 
Leclef nemen een meerderheidsbelang in het bedrijf, terwijl de vorige eigenaar Peter Poets en zijn dochter Kimberly aan boord blijven 
met een minderheidsbelang.
 
De firma’s Stokjes en Air Support zijn actief in de productie, plaatsing en het onderhoud van luchtgroepen, -filters, en -kanalen voor 
ziekenhuizen, labo’s, scholen, kantoren, fabrieken, winkels en woningen. Beide entiteiten worden in de nieuwe structuur ondergebracht 
onder een nieuwe holding, European Ventilation Technics of EVT genaamd. De locatie in Tessenderlo blijft behouden. “Met de komst 
van een nieuwe aandeelhouders is het bedrijf klaar om verder te timmeren aan de groei”, zegt Peter Poets. “We hebben een stevig 
groeiparcours achter de rug en staan met een aantal exclusieve producten aan de absolute top in Europa. Om op deze weg verder te 
gaan en mijn opvolging te verzekeren, was het tijd om versterking aan boord te halen.”

Jeroen Michiels stapt in als hoofdaandeelhouder bij EVT. Hij zal Peter Poets initieel bijstaan, om op een termijn van 3 jaar de rol van CEO 
volledig op te nemen. Jeroen komt uit een ondernemersfamilie uit Diest en verdiende eerder zijn sporen als management consultant 
en financieel analist. Jerome Leclef vervoegt het bedrijf als minderheidsaandeelhouder en bestuurder. Hij is een serie-ondernemer die 
als stille vennoot zijn steun verleent.

Jeroen en Jerome hebben er alvast zin in. “We staan te popelen om op deze mooie fundamenten verder te bouwen en om, samen met 
Peter, Kimberley en de hele ploeg, het bedrijf verder op eigen kracht te laten groeien.” l
De jury acht het landschapspark Rock Werchter een voorbeeld van hoe prefab beton een meerwaarde geeft aan het landschap. Ook het 
duurzame karakter viel in de smaak. De betonnen vloertegels zijn makkelijk op te breken en de putdeksels zijn netjes ingewerkt en toch 
makkelijk te openen. Tijdens festivaldagen functioneren de paden als dienstweg.

…
                 www.stokjes.be

…
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EINDE VAN HET “OPEN OFFICE”? 
MAAK KENNIS MET DE TERUGKEER VAN 
DE MICRO-WERKPLEK
“Hoe ruimtelijker, hoe beter” luidt de leuze voor de kantoren vandaag. Maar na jaren open landschapskantoren blijkt dit niet altijd 
werkbaar voor iedereen. De concentratie hoog houden is een uitdaging. Vandaar dat Buzzispace – sinds dag één de trendsetter op 
onze werkplekken – met BuzziBracks op de markt komt: een designcocon van ontwerper Alain Gilles die zorgt voor privacy in open 
spaces op een moduleerbare én vooral zeer esthetische manier. Een nieuw tijdperk is aangebroken voor de kantoren vandaag.

Flexibiliteit, ergonomie en comfort zijn enkele kernwoorden die we niet meer uit de weg kunnen gaan. Toch zijn ook privacy en rust 
aandachtspunten in een B2B-omgeving. BuzziSpace, het bedrijf dat geluidsabsorberende meubels lanceerde, creëert BuzziBracks, 
een familie van modulaire eenheden die je op verschillende manieren kunt combineren, mixen en koppelen om micro-omgevingen 
te creëren in grote, open werkomgevingen.

Word zelf architect
Het nieuwe, architecturale systeem ontworpen door Alain Gilles (beschik-
baar in het najaar van 2018), is een directe reactie op de dynamiek van 
de hedendaagse werkplek. BuzziBracks, zoals het systeem heet, nodigt ge-
bruikers uit om op een eenvoudige manier zones te creëren in open omge-
vingen. Die zones kun je continu aanpassen en opnieuw maken om aan de 
verscheidenheid van de dagelijkse behoeften tegemoet te komen.

Nuttige designaccessoires als kers op de taart
De losse frames, afgewerkt met gordijnen die verkrijgbaar zijn in een breed 
scala aan kleuren, werken als een visueel en akoestisch schild. Gebruikers 
kunnen hun ruimte met een vleugje kleur omlijsten en kiezen uit een waai-
er van transparante en ondoorzichtige stoffen, waaronder geluidreduce-
rende akoestische gordijnen van Kvadrat. De BuzziBracks kun je boven-
dien uitrusten met add-ons om elke zone naar wens in te richten. Creëer 
bijvoorbeeld een alternatief taakstation door een werkblad te installeren, of 
maak een opslagruimte met rekken en haken. 

Wat je behoefte ook is, BuzziBracks biedt de mogelijkheid om ruimte zon-
der grenzen te definiëren en dynamische habitats te bouwen die comfort, 
flexibiliteit en geluk op het werk verhogen.

De mogelijkheden
BuzziBracks is verkrijgbaar in verschillende hoogtes en wordt geleverd 
met een twee- of driedelige gordijnset die je kunt aanpassen door stof en 
kleuropties te combineren. 
De collectie heeft ook flexibele opstellingen voor schappen en werkbladen, 
net als een reeks accessoires om verschillende functies en mogelijkheden 
binnen elke BuzziBracks-zone te verzekeren.

…
press@kinggeorge.land
…

REDACTIE

w

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.
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Deholi verzorgt alle mogelijke interieurinrichtingen 
van ontwerp tot uitvoering, ongeacht de stijl. 
We zijn ondermeer actief in de kantoor- en 
winkelinrichting, zorginstellingen en particuliere 
interieurprojecten.

ALL-ROUND PARTNER IN 
DE INTERIEURBOUW 

VAN ONTWERP OVER 
PROJECTCOÖRDINATIE 
TOT FINALE AFWERKING

Deholi, Centrum-Zuid 2607, BE-3530 Houthalen
Tel. +32 (0)11 52 24 44, Fax +32 (0)11 52 25 14, deholi@deholi.be, www.deholi.be

Build to work together

SETTING
THE SCENE

Grenzeloos in bouw & business
We kijken dit keer ook over de grens. Naar de woningmarkt in Nederlands Limburg om  
precies te zijn. Die markt floreert, maar toch zijn er schaduwzijden. Zo is er een groot tekort 
aan betaalbare starterswoningen, huurhuizen in het duurdere segment en seniorenwoningen. 
Het provinciebestuur maakt het nu gemakkelijker voor gemeenten om dat type woningen 
sneller gestalte te geven. Maar er is nog een probleem: in Nederlandse Limburg is zo’n tekort 
aan bouwvakkers dat nieuwbouw forse vertraging oploopt.
 
En dan is er natuurlijk dat fantastische verhaal van het project Grensmaas. Hoogwaterbescher-
ming en natuurontwikkeling op een traject van 43 kilometer langs de Maas tussen Maastricht 
en Roosteren, waarvan de kosten van zo’n 700 miljoen euro betaald worden met de opbrengst 
van zand- en grindwinning. Dat zand en grind vormen niet alleen de basis voor woningbouw, 
maar ook voor de aanleg van infrastructuur en de utiliteitsbouw.
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Toetje

Het project levert nog een smakelijk toetje op. Ruim duizend hec-
tare nieuwe natuur. In samenwerking met Vlaanderen krijgt zo het 
RivierPark Maasvallei gestalte. Een natuurgebied van 2500 hecta-
re op beide Maasoevers dat jaarlijks al zo’n 850.000 fietsers trekt, 
terwijl het werk nog lang niet af is. De economische meerwaarde 
van de ingrepen aan de Maas wordt door de Vlaamse Universiteit 
Hasselt nu al geraamd op zo’n 20 tot 25 miljoen euro per jaar.

De natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming worden be-
taald met de opbrengst van de winning van 64 miljoen ton zand 
en grind. Die delfstoffen gaan voor het grootste deel naar beton-
centrales. Uiteindelijk vormen dat zand en grind bestanddelen van 
nagenoeg elke woning, elk kantoor en veel bruggen en wegen in 
Nederland.

Duizenden jaren

Limburg is de enige provincie waar grind duizenden jaren geleden 
is afgezet door voorlopers- en uitlopers van de Maas. Het Limburg-
se grind is van oorsprong berggesteente uit Frankrijk en België. 
Langs de Maas wordt al meer dan honderd jaar grind gewonnen. 
De Maasplassen in de regio Roermond vormen een van de erfe-
nissen van de grindsector. Critici oordeelden ooit dat grote plas-
sen niet thuishoren in het Limburgse landschap. Tegenwoordig 
omarmt de provincie de Maasplassen als een van de speerpunten 
voor de internationale watersportrecreatie.

Het project Grensmaas wordt uitgevoerd door Consortium 
Grensmaas. Daarin werken aannemers, grindproducenten en de 
landelijke vereniging Natuurmonumenten samen. Het Consortium 
doet het werk voor eigen rekening en risico op basis van zelfrea-
lisatie. De overheid is geen opdrachtgever, maar partner. Grond-
verwerving, planning, engineering, vergunningen, communicatie, 

herinrichting, archeologie en explosievenonderzoek zijn in handen 
van het Consortium zelf. Gemiddeld werken er zo’n 175 mensen 
aan de uitvoering.

Eerlijk

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”, is van meet af aan het 
motto geweest van directeur Kees van der Veeken van het Con-
sortium. Gewoon open, transparant en eerlijk zijn dus. Dat heeft 
succes opgeleverd. Bij de start van het project in 2007 viert het 
wantrouwen van de inwoners hoogtij. Ze vrezen overlast en zijn 
boos en voelen zich door de overheid in de steek gelaten, om-
dat hun inbreng voor de plannen niet serieus genomen wordt. Ze 
snappen niet dat ze voor hun bescherming moeten betalen in de 
vorm van grindwinning.
Vanaf dag één heeft het Consortium de inwoners aan de hand 
mee genomen. Door samen te overleggen over de beperking van 
de overlast, door korte lijnen, door klachten meteen op te lossen, 
door oprechte belangstelling te tonen voor wat er leeft in die 
woongemeenschappen langs de Maas en een band op te bouwen 
met de inwoners.
Directeur Kees van der Veeken: “Door de mensen echt serieus te 
nemen, hebben we breed draagvlak kunnen creëren en hebben 
we het vertrouwen gewonnen. Van tegenstanders zijn inwoners 
nu ambassadeurs geworden van ons project. Daar ben ik trots op. 
De mooiste waardering? Dat is het moment dat critici van het eer-
ste uur naar me toekomen en zeggen: “Dat heb je goed gedaan, 
jongen. We hebben weinig overlast gehad en het is mooi gewor-
den.”

Rozengeur

Toch is het verhaal van het project Grensmaas niet louter ro-
zengeur en maneschijn. Het werk werd keihard geraakt door de  
financieel-economische crisis die zich in 2008 manifesteerde en 

/ Grenzeloos

tot 2017 effecten heeft gehad. De woningmarkt in Nederland is 
verhit, maar grootschalige nieuwbouwprojecten blijven uit, of zijn 
vertraagd door een tekort van bijna 50.000 bouwvakkers. De helft 
van de aannemers stelt bouwprojecten uit door die personeels-
tekorten. En Nederland investeert nauwelijks in utiliteitsbouw of 
infrastructuur. De crisis leverde een jarenlange daling van de grind-
afzet met zo’n 30 procent op. Dat heeft niet alleen het rendement 
van de uitvoering onder druk gezet, maar daardoor is ook een for-
se achtergrond in de productie ontstaan van zo’n zeven miljoen 
ton grind. Het Consortium merkt pas dit jaar dat de grindmarkt 
weer aantrekt.

Het Consortium zou het project Grensmaas eigenlijk eind 2024 
moeten hebben afgerond. Inmiddels is er een verzoek ingediend 
bij de overheid om tot 2027 te mogen werken. Dat werk speelt 
zich dan nog alleen af op de locatie Trierveld/Koeweide in Sit-
tard-Geleen. Het officiële besluit daarover valt in 2019 maar de 
overheid heeft al laten weten een positieve grondhouding in te 
nemen.

Beloning

Dat is mede de beloning voor de wijze waarop Consortium 
Grensmaas zich de afgelopen tien jaar als uiterst betrouwbare 
bouwpartner heeft gemanifesteerd. Zelfs de minister heeft in 
2017 uitgesproken dat die extra tijd verdiend is omdat het Con-
sortium zelf heeft gedaan, wat de overheid heeft verzuimd: het 
gesprek met de bevolking aangaan en draagvlak winnen.

De bijzondere wijze waarop Consortium Grensmaas de uitvoering 
gestalte geeft, is ook in Europa niet onopgemerkt gebleven. In 
november 2018 is het project Grensmaas uit 60 Europese pro-
jecten geselecteerd als voorbeeldproject hoe delfstoffenwinning 
kan leiden tot bijzondere maatschappelijke meerwaarde. Het Con-

sortium werd door de Europese Commissie uitgenodigd om het 
project Grensmaas te presenteren tijdens de conferentie Raw Ma-
terials in Brussel.

Inwoners

Kees van der Veeken: “Een geweldig succes natuurlijk, dat vooral 
ook het resultaat is van de inzet van mijn mensen, want het pro-
ject is echt teamwork. Maar belangrijkste uitgangspunt blijft toch 
dat we dit werk doen voor de inwoners van Limburg. Door ons 
werk is de dreiging van nieuwe overstromingen nu veel minder. 
Bovendien wordt de Maas er veel mooier op en komen Maasdor-
pen in het groen te liggen. Daarvoor waren forse ingrepen in het 
landschap nodig en is er de komende jaren nog het nodige werk 
te verrichten. Maar dat blijven we doen met oog en oor voor de 
inwoners. Wij zijn immers maar de gasten die op enig moment 
weer vertrekken. Een van mijn persoonlijke doelstellingen is dat 
Limburg straks ook echt trots is op de nieuwe gedaante van de 
Maas.”

…

® tekst: Peet Adams
foto’s: Franco Gori, Jac Beekers & Flying Eye

 …

De aannemers in Consortium Grensmaas zijn Van den Bigge-
laar Grond- en Waterbouw, Boskalis Nederland en Van Oord 
Nederland. 
De deelnemende grindbedrijven zijn: Niba Grind, Cement-
bouw Zand & Grind, Sagrex Productie, Bagger- en Grindmij 
Pannerden, Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen, Dyckerhoff 
Basal Toeslagstoffen, Dekker Grintbaggerbedrijf en Exploita-
tiemaatschappij L’Ortye.

Grenzeloos /
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reportage 01

Europese waardering                         voor project Grensmaas

Grind: niet alleen voor de bouw
maar ook voor natuur en veiligheid

Beton is de basis voor de bouw van woningen, bedrijven en infrastructuur. En zonder grind geen beton. Maar grind levert tegen-
woordig ook veel maatschappelijke meerwaarde op. Zoals hoogwaterbescherming, recreatie en natuur. Het project Grensmaas, dat 
zich afspeelt tussen Maastricht en Echt-Susteren, is een prachtig voorbeeld hoe delfstoffenwinning veel extra’s kan opleveren voor 
de samenleving. Portret van het grootste rivierproject van Nederland met een kostenpost van 700 miljoen euro. Ooit verguisd en nu 
voorbeeld voor heel Europa.

/ Grenzeloos

Tien jaar lang werkt Consortium Grensmaas al met chirurgische 
precisie aan een nieuwe gedaante van de Maas. Imposante graaf-
machines en speciaal geconstrueerde vrachtauto’s bepalen het 
beeld. Op een traject van 43 kilometer krijgt de rivier op de Ne-
derlandse oever honderden hectare extra ruimte om water af te 
voeren. 

Het stroombed is fors verbreed en de oevers verlaagd. De tiendui-
zenden inwoners in de Maasdorpen hoeven niet meer bang te zijn 
voor een overstroming, zoals met kerst 1993 en januari 1995, toen 

11.000 woningen blank kwamen te staan, 23.000 inwoners voor 
het water moesten vluchten en de Maas voor 200 miljoen euro 
schade aanrichtte. Bij soortgelijke waterstanden houden dorpen 
als Itteren, Borgharen, Meers, Urmond, Geulle aan de Maas, Nat-
tenhoven en Grevenbicht het nu droog. De hoogwaterdoelstelling 
van het project Grensmaas is in 2017 bereikt.

Grenzeloos /
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Onbekend is onbemind; dus door meer te communiceren en 
te informeren kunnen zeker nieuwe zakelijke relaties ontstaan. 
Dat is altijd al de core business geweest van dit magazine. Uiter-
aard werken we momenteel aan de duurzame uitbouw van onze 
adresbestanden van architecten, studiebureaus, aannemers, 
overheden, organisaties, enz … in Nederland. Opdat we de bood-
schap persoonlijk kunnen bezorgen.

Ook de netwerkmeetings zullen zeker georganiseerd worden – 
en Chateau Neercanne was daar al een voorloper van – zowel 
met culinair genoegen als met bijzondere praatgasten.

We zijn er gerust in dat de Nederlands Limburgse ondernemer 
net zo graag zal aanwezig zijn op een goede activiteit als zijn Bel-
gische collega. Zeker als daar tegenover staat dat we allebei in 
staat zijn om ons werkveld te verdubbelen.

Meer dan waarschijnlijk zal de wil om te slagen ons ook stimule-
ren om nieuwe initiatieven aan te snijden. Zo ligt er nu al een plan 
om in samenwerking met het MECC in Maastricht de 2 bouw-
werelden in West- en Oost-Limburg te mobiliseren en samen te 
brengen in één “BouwArena” in mei 2019; dit met de steun van 
Flanders’ Investment and Trade.

Zodoende zetten we onze bedrijven “multimedia” in de kijker; zo-
wel tijdens de tweedaagse beurs, tijdens de geplande bezoeken 
en matchmaking, in de uitgebreide reportages in het gedrukte 
magazine, door alweer een topmoment voor netwerking, enzo-
voort …

Bouw mee … over de grens !
…

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

 …

ECONOMIE ÉÉN MET DE KRINGLOOP Henry Fordlaan 84
3600 Genk
089 32 10 00
orbix.be

/ Grenzeloos

VEELZIJDIG IN BOUW
WWW.VANDEKREEKE.EU    |    WWW.HABENU-VANDEKREEKE.COM

VEELZIJDIG IN BOUW

VEELZIJDIG IN BOUW

Groen kleurt!

hoveniers . daktuinen . natuur . waterGroen kleurt daken! Jonkers, 
uw daktuinspecialist voor
• Daktuinen/-begroeiingen
• Gevelbegroeiingen
• Waterbergende retentiedaken
• Solar-/groendaken
• Design & Construct daktuinen

Beckersweg 52, 5915 PB Venlo T: 077 354 42 01 F: 077 351 95 15 E: info@jonkersdaktuinen.nl I: www.jonkersdaktuinen.nl
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Om dergelijk bedrijf verder te zetten vond Geelen bij Cordeel de 
ideale partner omwille van de familiewaarden, de directe toegang 
tot de directie, de verantwoordelijkheid van de medewerkers; 
met een hele grote beursgenoteerde spelers kon hij per definitie 
nooit een match vinden.

Cordeel heeft in 2013 een participatie verworven in Geelen Vast-
goed & Bouw dat zelfstandig en onder eigen identiteit verder 
bleef werken en een derde uitvalsbasis voor Cordeel vormt in 
Nederland naast de bestaande vestigingen in Zwijndrecht (hoofd-
kantoor) en Vlissingen.

Door de joint venture met Geelen Vastgoed & Bouw kan Cordeel 
de totale Nederlandse markt bedienen, waarbij de expertises 
elkaar aanvullen om de klanten, die in beide bedrijven centraal 
staan, te ontzorgen van ontwerp, realisatie tot het meerjarig on-
derhoud.

Het familiaire karakter, de rijke historie van beide bedrijven – 
Geelen sinds 1893 en Cordeel sinds 1934 – en de focus op de 
klant, vormen voor beide ondernemingen de basis om de toe-
komst vol vertrouwen tegemoet te zien. En die structurele grens-
overschrijdende relatie lijkt prima te werken, want Cordeel heeft 
het totale aandelenpakket overgenomen per 21 december 2016. 

Hoewel hij last minute niet aanwezig kon zijn, hadden we ook 
Ron Habets van Habenu – van de Kreeke gepolst voor een ge-
tuigenis. Tijdens ons voorgesprek gingen we al uitvoerig in op 
de verschillen tussen de twee markten. Feit is in elk geval dat 
Van de Kreeke al sinds 1971 in Belgisch Limburg actief is vanuit 
Nuth (NL).

Altijd geïnteresseerd
Het risico bestaat natuurlijk wel dat je zodanig gericht en selec-
tief gaat kijken, dat je alleen maar succesverhalen overhoudt. Tijd 
voor wat Vlaamse nuchterheid dan. 

Van Danny Somers – SOM projects – mag je dat ook verwachten; 
hij is zijn nuchtere zelf als hij zegt dat 98% van zijn omzet in de 
thuismarkt zit (zeg maar omgeving Hasselt en Genk). Maar zoals 
elke ondernemer is Somers gezond geïnteresseerd als het over 
een initiatief als dit gaat, om naar nieuwe markten te kijken. 

Het is wel een feit dat het ontwikkelen van woonprojecten en 
appartementen een grondige kennis van de lokale markt vereist. 
Maar een goede samenwerking en kennisdeling met een lokale 
partner zou ook voor SOM projects tot de mogelijkheden beho-
ren.

Misschien is zakelijke nuchterheid wel geboden als je zo’n inter-
nationaal avontuur aanvat. Neem zeker ook genoeg tijd voor een 
studiefase. Tast de mogelijkheden af.

Iemand die ook altijd over de grens kijkt is Bart Christoffels. Van-
uit Lanaken is dat ook niet zo moeilijk trouwens; dit IS de grens. 
Het familiebedrijf is sinds 1954 actief in verzekeringen en vast-
goed. Als bekende makelaar is Christoffels “hofleverancier” van 
begoede Nederlanders die van “ruim Vlaams wonen” komen ge-
nieten in Lanaken en omgeving.

Deze regio heeft op dat vlak een heuse reputatie opgebouwd 
met namen van wijken die tot de verbeelding spreken, zoals 
“goudkust”. En het is waar dat de bosrijke omgeving, de nabij-
heid van Maastricht, de bijna onmetelijke ruimte van de percelen 
(in vergelijking met Nederland) en het Bourgondische leven, me-
ning rentenier over de grens trokken.

Vandaag is de situatie op dat vlak niet meer zo extravagant als 
weleer, maar het verworven netwerk van Christoffels levert na-
tuurlijk nog altijd resultaat op. Toch is het kwestie dat Bart en zijn 
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team permanent de maatschappelijke en technische evoluties in 
wonen in Nederland en België blijven volgen.

Over bouwbeleid en politiek
Succes moeten we zelf maken, maar de markt hebben we niet 
altijd onder controle. Daarom wilden we horen van de bouwver-
eniging “Bouwend Nederland” – de “brancheorganisatie” – hoe 
de Nederlandse bedrijven georganiseerd zijn en wat hun ambities 
zijn. Hanneke Van Eijndhoven van de afdeling Limburg kwam spe-
ciaal voor ons naar de Cannerweg.

De afdeling Limburg van Bouwend Nederland, is gesprekspartner 
naar de gemeentelijke instanties en behartigt belangen van zo’n 
200 bouwbedrijven op lokaal niveau. Samenwerkingsverbanden 
en contacten met opleidingsinstituten worden ook onderhouden. 
Bij activiteiten/bijeenkomsten van de afdeling kunt men uiteraard 
collega’s ontmoeten en praktijkervaring uitwisselen. Het lidmaat-
schap is vrijwillig.

Door de inbreng van Angela Hardt van KAMP C in Westerlo gin-
gen we de toer op van de circulaire economie en circulair bou-
wen, ook en vooral omdat de inspirerende impulsen in dat ver-
band vaak toegeschreven worden aan architect Thomas Rau die 
vooral vanuit Nederland de circulaire wereld aanspreekt.

Wat ook opvalt bij Nederlandse bouwbedrijven is hun organisatie 
in bouw en bouwonderhoud. Het verzorgen van een constructie 
na de oplevering is hier helemaal normaal. In België wil een aan-
nemer liefst al eens zo snel mogelijk het hazepad kiezen wanneer 
het werk erop zit. Een “meerjarenonderhoudsplan” is een Ne-
derlandse bekommernis waar Belgen meestal de wenkbrauwen 
voor fronsen. Hoewel we nu toch enige kentering zien.

Met de aanwezigheid van “Bouwend Limburg” bij de start in Ne-
derland, hebben we een identieke situatie als bij de start in België 
in 2005 met de steun van de Confederatie Bouw Limburg. Wie er 
ook bij was 13 jaar geleden – toen als minister van Wonen – was 
de huidige burgemeester van Lanaken, Marino Keulen.

Voor Keulen is het een evidentie dat we met “Limburg Bouwt” 
de grens oversteken. We zijn immers dichtbij en we hebben het 
in de (dikke) vingers, volgens hem. Het is misschien ook wel 
nodig, gezien de groei die onze familiebedrijven moeten door-
maken; soms gesticht of doorgegroeid na de sluiting van de 
steenkoolmijnen eind jaren ’80 – begin jaren ’90, zijn ze nu in een 
generatiewissel die ook strategische keuzes doet maken.

Nederlands Limburg biedt daarbij een aantal opportuniteiten. On-
danks het feit dat de meest zuidelijke provincie van Nederland 
ontvolkt en vergrijst, blijven er meer dan 1.1 miljoen inwoners 
met 122.000 daarvan in de hoofdstad Maastricht. Toch cijfers die 
kunnen tellen.

Bovendien wordt er in Nederlands Limburg flink wat utilitair 
gebouwd en is Nederland voor bijvoorbeeld e-commerce een 
belangrijke internationale speler. Maar op Nederlandse bodem 
kunnen Belgische investeerders en aannemers ook successen 
boeken. Waarom niet? We zijn goed genoeg.

Het beste van twee werelden
“Limburg Bouwt” zal – om succesvol te zijn – het beste van 
2 werelden moeten combineren, maar die ambitie heeft Ludo 
Cleeren absoluut. Hij zal uiteraard in eerste instantie uitgaan van 
zijn succesrijke combinatie die het in Vlaanderen goed doet.

Dat wil zeggen dat het gedrukte magazine 4 x per jaar zal worden 
uitgegeven, maar nu met veel meer redactionele en commerciële 
aandacht voor de Nederlandse vrienden. Ook in de dossiers en 
de speciale projecten zullen we gaan kijken naar gelijkenissen, 
complementariteiten en verschillen.

Grenzeloos /
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In Nederland heeft de architect minder verantwoordelijk dan in 
België en kan derhalve in de ontwerpfase conceptuelere en uit-
dagendere ontwerpen maken. Hij heeft de verantwoordelijkheid 
voor de ruimtelijke coördinatie én conceptvorming, terwijl de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de aannemer ligt. Het 
bouwprojectmanagement is binnen het bouwproces een zelfstan-
dige en volwaardige discipline. 

We hebben het gevoel dat een architect in Nederland toch veel 
meer binnen de lijntjes moet kleuren dan in Vlaanderen. Bij onze 
Limburgse buren gelden kennelijk veel meer maatschappelijke be-
schouwingen en richtlijnen; er wordt meer uniform gebouwd en 
er zijn – vooral voor woningen – meer woningbouwmaatschappij-
en aan de slag. Zou dat te maken hebben met de veelbesproken 
“welstandscommissie”?

Harold Janssen van SATIJNplus architecten hebben we voor het 
voetlicht gehaald om twee redenen. Ten eerste omdat hij mee 
zorgde voor een geslaagde transformatie van THOR central – het 
vroegere mijngebouw van de mijn van Waterschei in Genk – als 
Nederlands Limburgs architect. 

Ten tweede omdat hij van dat soort transformaties een expertise 
maakt waarvan we graag zeggen dat het een markt is voor onze 
bouwprofs; door verdere fusie van steden en gemeenten, door sa-
menvoeging en schaalvergroting van bepaalde openbare diensten 
en door “new ways of working” moeten we nieuwe bestemmin-
gen geven aan bestaande (administratieve) gebouwen; wellicht 
met inzet van nieuw materieel en met gebruik van innovatieve 
materialen.

Succesvol grenzeloos ondernemen 
De twee volgende gasten tijdens onze LIVE-presentatie hebben 
we graag uitgenodigd omdat ze eigenlijk bewijzen dat het nog niet 
zo gek is van “Limburg Bouwt” om Nederland in te gaan. 

Van Armand Vliegen weten de meeste ondernemers in Limburg 
Vlaanderen en Nederland, dat hij al sinds mensenheugenis bezig 
is met zakelijke grensoverschrijding in beide richtingen; hij heeft 
er boeken over geschreven, events voor georganiseerd en diverse 
bedrijven op sleeptouw genomen.  

Door zijn kennis van de markt aan de overkant, was hij zowel voor 

/ Grenzeloos

Vlaamse bedrijven als voor Nederlandse een betrouwbare gids bij 
marktverkenning buiten de eigen comfortzone. Vooral dan in de 
mediasector en voor adverteren.

Armand is bijgevolg een supporter van de actie van “Limburg 
Bouwt” om naar Nederlandse ondernemers te kijken. We mogen 
er zeker van zijn dat hij op één of andere manier zijn steentje zal 
bijdragen om dit initiatief te laten slagen.

Anders dan Vliegen heeft Leo Zeegers – manager van de Woon-
boulevard in Heerlen – geen belang bij de bouwsector en -bedrij-
ven, noch bij ons magazine. Maar hij is wel een manager die al 
jarenlang bewust de Belgische en de Duitse markt opzoekt. Met 
4 miljoen bezoekers per jaar, 110.000 m2 winkeloppervlakte en 
meer dan 50 winkels, heeft de Woonboulevard Heerlen geen an-
dere keuze dan groeien over de grens.

Zeegers merkte wel op dat het helemaal anders is om consumen-
ten even over de grens te lokken om een koop te sluiten zonder 
al te veel formaliteiten, dan om b2b projecten succesvol af te ron-
den. Van Leo Zeegers kregen we ook nog eens de bevestiging dat 
het absoluut noodzakelijk is – als je toch de markt in Nederland en 

vice versa in België wil opgaan – om een alliantie aan te gaan met 
lokale partners die de markt, de context en de cultuur kennen.

Nederland – België structureel
Dat zo’n partnership ook structureel en formeel tot een “multina-
tional” kan leiden is duidelijk. En daarvoor moet je niet in 61 landen 
actief zijn: 2 is genoeg. Al kunnen de redenen en omstandigheden 
zeer uiteenlopend zijn. Dat zie je bij de combinaties Geelen-Cor-
deel en Habenu-van de Kreeke.

John Geelen kwam bovendien getuigen over een ander aspect 
dat we niet uit het oog mogen verliezen; de “opvolging” in onze 
Limburgse familiebedrijven. En in het geval van John kwam die 
oplossing van het Vlaamse bedrijf Cordeel via Hoeselt in Limburg.

Geelen Vastgoed & Bouw bouwt nog elke dag voort op een lan-
ge traditie van vakmanschap. Het familiebedrijf werd opgericht 
in 1893 door Peter Jacobus Geelen. Door de jaren heen was er 
groei en steeds grootschaligere projecten. Van de ringovens en 
fabrieksschoorstenen van een eeuw geleden tot de showrooms, 
zorgcomplexen, warehouses, productiehallen, kantoorgebouwen 
en woningen van vandaag de dag.
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Dinsdag 04 december 2018 wordt een historische datum, want na de lancering van het magazine “Limburg Bouwt” in Hasselt in 
juni 2005 is nu de internationale ambitie een feit: “Limburg Bouwt” voortaan ook in Nederlands Limburg. Om die ambitie aan te 
kondigen waren tal van prominente gasten uitgenodigd in Chateau Neercanne in Maastricht (pal op de grens met België in Kanne 
-Riemst). Hun verhalen illustreren perfect waarom we nu – met onze Belgische aannemers, onderaannemers, architecten, studie-
bureaus, investeerders, promotoren, enz …  – die stap over de Maas moeten zetten.

Dossier

Limburg bouwt… over de grenzen

/ Grenzeloos

Tussen droom en werkelijkheid 

Willem Elsschot schreef al hoe tussen “droom en daad, wetten in 
de weg staan en praktische bezwaren”. En we moeten toegeven 
dat voor de bouwsector de wetten en reglementen in Nederland 
wel enigszins anders zijn. Om daarover te praten hadden we dan 
ook twee confraters op de vloer.

Meesters Wim Mertens van Gevaco Advocaten uit Beringen en 
Marc van Sintmaartensdijk van Adelmeijer Hoyng Advocaten uit 
Maastricht benadrukten dat het niet verstandig is om zonder ken-
nis van wet- en regelgeving in Nederland (en omgekeerd) zomaar 
de markt op te gaan.

“We gaan ons ook niet wagen aan het avontuur van de interpre-
tatie”, zeggen ze in koor. Hun aanbeveling is dan ook duidelijk: 
“je moet een lokale partner hebben”. Hun samenwerking beves-
tigt uiteraard hun stelling. Zodoende kunnen ze zowel advies en 
begeleiding geven in het voortraject voor het bekomen van ver-
gunningen en het opmaken van contracten. Maar uiteraard is het 
bouwproces ook een heel belangrijk luik, zeker ingeval van scha-
de, betwisting of aansprakelijkheid.

Mr. van Sintmaartensdijk gaf een voorbeeld van één van de groot-
ste Belgische bouwbedrijven die toch niet op de hoogte leek te 
zijn van de Nederlandse bouwwetgeving en daardoor beginners-
fouten maakte.

We noteerden dat bijvoorbeeld het tijdig protesteren van een fac-
tuur in België van belang kan zijn en dat dit volgens andere regels 
verloopt dan in Nederland.

De fundamenten van de Limburgse advocatenassociatie Gevaco 
Advocaten zijn meer dan 60 jaar geleden gelegd als één van de 
eerste advocatenassociaties in Limburg, die vandaag een juridisch 
kenniscentrum is geworden van meer dan 45 medewerkers aan 
de Paalsesteenweg in Beringen. De associatie is lid van het nati-
onaal advocatennetwerk Avolink en het mondiaal netwerk Prae-
Legal.

In Maastricht vonden ze een partner bij Adelmeijer Hoyng Advoca-
ten in de Bredestraat in Maastricht, nabij het Vrijthof. In een statig 
gebouw werken daar momenteel zestien advocaten. Daarmee be-
horen zij tot één van de grotere advocatenkantoren in Nederlands 
Limburg.

Exotisch Vlaanderen en geordend Nederland

“Clichés overdrijven, ze liegen niet”, schrijft journalist Steven De 
Foer in zijn boek “Onder Hollanders, een Vlaming ontdekt Neder-
land.” Wat je ziet op het vlak van ruimtelijke ordening en steden-
bouw is niet alleen visueel anders, het heeft ook grote gevolgen 
voor het hele bouwproces. Want Nederlanders hebben ook de 
reputatie dat ze heel rigide vasthouden aan hun regels en bepalin-
gen; dat wordt daar “georganiseerd”, niet “gearrangeerd”.

De rol van de architect is er ook totaal verschillend. Daarover voel-
den we Jo Berben van a2o architecten uit Hasselt en Jo Janssen 
van Jo Janssen Architecten uit Maastricht aan de spreekwoorde-
lijke tand. 

In België is de architect vaak een “creatief schepper” die boven-
dien het bouwproces volledig opvolgt en controleert. De orde van 
architecten schrijft daarover op haar website: “In de praktijk is de 
rol van de architect niet beperkt tot het opmaken van plannen, no-
dig voor het aanvragen van de vergunning, en het controleren van 
de uitgevoerde werken. Ze omvat ook de praktische begeleiding 
doorheen het bouwproces op basis van de specifiek overeengeko-
men architectenopdracht.”
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gekozen voor een co-creatie met lokale vakmensen 
om het lokaal vakmanschap te ondersteunen en te 
stimuleren. De begeleiding van de bouw is in nauw 
overleg tussen opdrachtgever en architect gebeurt.
De schoonheid van het onvolmaakte van de natuur 
komt terug in materialisering van de natuurlofts door 
materialen te kiezen die mooi, maar imperfect verou-
deren. 

Natuurloft Lounge

Natuurloft water

Technische fiche
…

Landgoed Moerslag 32 Sint Geertruid
Gemeente EIsden-Margraten

http://landgoedmoerslag.nl/natuurlofts/
…

Architect: 
Jo Janssen - Prof. ir. Wim van den Bergh Architecten

Boschcour 37B NL-6221 JR Maastricht
T 043 325 4485

Contactpersoon: Jo Janssen
M 0654 397769

E info@jojanssenarchitecten.nl

/ Grenzeloos

De juridische partner!

Adelmeijer Hoyng Advocaten houdt kantoor in Maastricht en
Roermond. Het kantoor heeft onder meer ervaring met het bouw-recht, 
aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en insolventierecht. 

De cliënt mag van Adelmeijer Hoyng Advocaten kwalitatief hoogstaande 
dienstverlening verwachten (zeven dagen per week, vierentwintig uur 
per dag) waarbij expertise en snelheid de samenwerking karakteriseren. 

De advisering vindt plaats in elke fase van het bouwproject, zowel bij de 
ontwikkelingsfase, tijdens het sluitend van de overeenkomsten, tijdens 
de bouw en na de oplevering.

Vestiging Maastricht
Bredestraat 12
Postbus 301, 6200 AH
Maastricht
T 043 – 350 62 00
F 043 – 326 22 44

info@ahadvocaten.eu    

Vestiging Roermond
Looskade 16A
Postbus 109, 6040 AC 
Roermond
T 0475 – 356 000
F 0475 – 332 055

www.ahadvocaten.eu

advocaten_NLHoyng.indd   1 14/12/18   19:05

inplanting Landgoed Moerslag
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De eigenaar van dit landgoed gaf ons de opdracht om gezamenlijk 
met hem en zijn vrouw ideeën te ontwikkelen voor een langwer-
pig perceel gelegen aan een typische graft aan de noordgrens van 
het landgoed en diens gebouwen in de vorm van een carré-boer-
derij en een grote boeren stal. Binnen het vigerend bestemmings-
plan was het niet mogelijk een bouwwerk te realiseren, tenzij het 
enerzijds een programmatische invulling kreeg die uniek was voor
Limburg en de Euregio, en een hoogwaardige landschappelijke 
invulling kende. De locatie zelf en het zoeken naar een uniek pro-
gramma vormden de randvoorwaarden die kansen boden voor 
een nieuwe typologie, door een recreatievorm met een locatie 
specifiek-eigen concept: natuurlofts.

Het perceel legt een verbinding tussen een holle weg met dichte 
bossages aan de westzijde, een uitloper van het Savelsbos en de 
voornoemde holle weg, die van het gehucht Moerslag omhoog 
naar het landgoed leidt, aan diens oostzijde. Deze met een haag 
begroeide graft, een klein hoogteverspringing in het landschap, 
vormde de rug en tevens de grens van het perceel, met zoals 
gezegd een fantastisch zicht aan de noordzijde op het landschap 

en het Savelsbos.
Onderdeel van de interventie was het herstellen van de ecologi-
sche verbindingszone tussen de beide holle wegen, met daarin 
opgenomen een specifieke vorm van Ecotoerisme die qua archi-
tectuur enigszins geënt zou moeten zijn op het principe van de 
bekende Sea Ranch in California. Onze opdrachtgevers wilden be-
zoekers trekken die specifiek naar een plek gaan en er enige tijd 
willen verblijven omdat ze belangstelling hebben voor de lokale 
natuur en cultuur.
En wij dienden daar een passende architectuur voor te ontwikke-
len. Maar die gezochte natuur en cultuur zijn eigenlijk buiten het 
verblijf (als ruimte) zelf gelegen, de typische omgeving, de lokale 
architectuur, de producten die er worden verbouwd en worden ge-
geten en gedronken etc.. Dit verblijf zelf zou specifieke aspecten 
van de lokale natuur en cultuur moeten thematiseren en juist in het 
verblijven (als wonen) en het verblijf zelf (als object van buiten en 
ruimte van binnen), atmosferisch moeten ondersteunen, zonder 
diens vormen te imiteren. Het ontwerp zou dus geen karikatuur 
moeten worden, maar juist op moeten gaan in deze omgeving van 
gecultiveerde natuur, boeren hoeves en houten landbouw schu-

Natuurloft water Natuurloft lounge

ren, zonder echter onzichtbaar te zijn.
Met andere woorden een gecamoufleerde architectuur die niet 
in zijn omgeving opgaat door deze als een kameleon te imiteren, 
maar juist een architectuur die, zoals bij camouflage middels daz-
zle painting, qua vorm is getransformeerd en een eenheid gaat 
vormen met zijn omgeving (zoals dat ook bij de voornoemde Sea 
Ranch het geval is). De gecultiveerde natuur van het landgoed zelf 
bestaat uit een vrij regelmatig raster van hoogstam fruitbomen 
onderverdeeld en begrensd middels hoge hagen.

Aan de andere zijde van de graft [noordzijde] is de ruim een halve 
hectare intensieve akkergrond omgezet in een gevarieerde fruit-
boomgaard, waarbij aan de randen gezocht is naar een diversiteit 
aan ecologische gebiedjes, bloemrijke zones, soortrijkere beplan-
tingen en begroeiingen. Onder en tussen deze bomen en begroei-
ingen ontstaat vervolgens een locatiespecifiek verblijfsconcept: 
de natuurloft.

Deze zo genoemde natuurlofts zijn eenvoudige houten construc-
ties, getransformeerde houten veldschuren die de graften haag 

doorbreken en daardoor aan de zijde van het landgoed vrij laag 
en dicht zijn en aan de zijde van het open landschap vrij hoog en 
open.

Niet alleen is er zicht op het landschap, het is het landschap: je zit 
er middenin: de grens tussen wonen en natuur vervaagt.
Van buiten gezien zijn de vijf nu gebouwde natuurlofts allen het 
zelfde, terwijl ze van binnen alle vijf compleet verschillend zijn 
qua thema en sfeer. De thema’s refereren aan de lokale natuur en 
cultuur, te weten aarde, lounge, water, rust en koken. Door voor 
verschillende thema’s te kiezen in het interieur, ontstaat binnen 
de sobere en gelijkvormige vormentaal van de landschappelijke in-
greep, door het verschillend gebruik een diversiteit in de beleving.
Voor de realisatie van de natuurlofts werd niet gekozen voor een 
aanbesteding aan een aannemer, maar het geheel in eigen beheer 
te realiseren. Dus geen bouwtechnisch complex bouwwerk, maar 
een architectuur gebaseerd op ambachtelijkheid. Het casco werd 
uitgevoerd in een hoogwaardig, goed geïsoleerde houtskelet-
bouw, met geringe impact voor het landschap, en een minimum 
aan afval en faalkosten. Voor de afwerking van elk onderdeel is

Natuurloft water

Natuurloft water Natuurloft water Natuurloft aarde

Grenzeloos /

Limburg Bouwt - 145

145 - Limburg Bouwt / Grenzeloos Grenzeloos / Limburg Bouwt - 144



146 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 147

GRENZELOOS ONDERNEMEN IN DE PRAKTIJK
In het kader van onze ambitie om Limburg Bouwt … over de grens te realiseren hadden we begin december een event in Chateau 
Neercanne in Maastricht met uitwisseling van tal van praktijkervaringen en we trokken naar Nuth om te praten met Ron Habets over 
de kansen voor bouwondernemers op de beide Limburgse markten.

Ron komt meteen “to the point” met zijn stelling dat het niet evident is om zaken te doen in België, vanuit Nederland. Als je een duur-
zaam project wil uitbouwen en niet zo’n “hit and run” succesje, dan zullen je moeten werken aan een goed netwerk van lokale leveran-
ciers en onderaannemers. Dat helpt alvast bij het verzamelen van kennis van de situatie, de overheid, de markt, …

Voor hem is dan ook de fusie met van de Kreeke Bouw in 2015 zeer dankbaar geweest om in België een vastere voet aan de grond te 
krijgen met Habenu-van de Kreeke, omdat van de Kreeke al meer dan 45 jaar lang in Vlaanderen actief was.

Ron Habets vindt de Belgische markt overigens nogal protectionistisch. Al was dat vroeger meer dan nu. Maar: “Europa is nog niet echt 
Europa”, aldus Habets. Kijk naar de sociale wetgeving.

Wat de opdrachtgevers betreft zijn er zeker wel gelijkenissen te trekken, vooral in de zorg, met klanten als OCMW Hasselt of een recent 
gerealiseerd zorgproject in Lanklaar. Op het vlak van huisvestingsmaatschappijen kun je wel zeggen dat die in Nederland vele malen 
groter zijn. Als die in België bijvoorbeeld 2.000 à 3.000 woningen beheren is dat over de grens al gauw 10.000 tot 20.000.

Wat je ook in Nederland ziet is dat veel bouwbedrijven een serviceafdeling hebben, die instaat voor bouwtechnisch onderhoud en her-
stellingen. Op dit moment is ketensamenwerking bij woningcorporaties veel aan de orde. Habets vertelt over een project waarbij zijn 
bedrijf  ‘afkoop van het onderhoud’ van 5.000 woningen opneemt voor zo’n maatschappij. 

Innoveren als ondernemer
We praten met Ron Habets ook over NOBAMA-care; een naam die wel heel erg lijkt op die van het zorgplan van voormalig US-president 
Barak Obama. Toch heeft dit alles te maken met de voornamen van de stichters van het project, NOor, BAshir en MAurice.

Kwetsbare ouderen met een vorm van dementie zo zelfstandig mogelijk laten leven in kleinschalige complexen. Dat is het streven van 
Nobama Care. Het bedrijf wil een alternatief bieden voor reguliere verpleeghuizen. Mantelzorgers worden overal nauw bij betrokken. 
De behuizing van dit project bestaat uit heel persoonlijke woonvormen 
met appartementen en zorgkamers; zeg maar tussen de 10 en de 20 
stuks. Het contrast met sommige zorgfabrieken is groot.

Habets en zijn collega’s hebben op een bepaald moment het pad ge-
kruist van deze zorgondernemers en daar is een zakelijk format uit ont-
staan met een soort vast projectteam van het zorgbedrijf, het bouwbe-
drijf en de investeerders, die met mekaar dit project geografisch verder 
uitrollen.

Op dat moment ga je als bouwondernemer veel breder denken en maak 
je een soort privaat DBFM-model van Ontwerp, Bouwen, Financieren 
en Onderhouden op lange termijn.

Ron Habets is er trouwens van overtuigd dat dit Nederlands zorgmodel 
– vooral voor dementie – ook in België zal aanslaan, zodat de aannemer 
op die manier uiteraard ook aan gebiedsuitbreiding doet.

…
www.habenu-vdkreeke.com  
…

REDACTIE
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Natuurlofts Moerslag

Jo Janssen - Prof. ir. Wim van den Bergh Architecten 
Boschcour 37B NL-6221 JR Maastricht 
T 043 325 4485 

Contactpersoon: Jo Janssen 
M 0654 397769 
E info@jojanssenarchitecten.nl

Landgoed Moerslag 32 Sint Geertruid 
Gemeente Eĳsden-Margraten 
http://landgoedmoerslag.nl/natuurlofts/

1

reportage 02

Natuurlofts Moerslag

Het gehucht Moerslag, Sint Geertruid (gemeente Eijsden-Margraten) is gelegen in het karakteristieke landschap van het Zuid- 
Limburgse Mergelland. Dit landschap kenmerkt zich door zijn glooiingen, zijn verspreid liggende hofboerderijen en landgoederen 
omgeven met fruitboomgaarden en hoge hagen, met daar buiten de akkers en de weiden met hun kleine veldschuren waar het vee 
bij slecht weer kan schuilen.
Het is een weids en toch begrensd landschap doorsneden met holle wegen, met struikgewas begroeide graften (knikken en versprin-
gingen in een helling die worden gebruikt als natuurlijke afrasteringen tussen de weilanden) en aan de horizon omgord met bossen,
hellingen en heuveltoppen.
Een landschap dat elk jaar weer vele toeristen trekt. Zo ook het enkel via een holle weg bereikbare agro-toeristische landgoed Moer-
slag, gelegen boven aan een helling die een spectaculair uitzicht biedt op het dal met het gehucht Moerslag en het Savelsbos op de
tegenover liggende helling.
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reportage 03

Werkveld niet beperken tot 
een halve (Vlaamse) cirkel. 

Limburgers uit België die al in Nederland werken zijn uiteraard geen uitzondering, zeker niet als je zoals Frank Jaspers en zijn Team 
Depot / Architectuur Depot al op de grens zit in Maasmechelen én als je je in Nederlands Limburg bovendien als een vis in het water 
voelt met je manier van denken en werken.

“Onze ervaring is dat er in Nederland een goed cliënteel bestaat voor onze aanpak. Men is er, meer dan in Vlaanderen, bereid om zich te 
laten omringen door professionele adviseurs die een opdrachtgever maximaal mogelijk kunnen ontzorgen. Onze integrale en ‘hands on’ 
aanpak geeft initiatiefnemers veel vertrouwen. En last but not least: het zou voor een kantoor als het onze, dat gehuisvest is tegen de grens 
aan in Maasmechelen, onlogisch zijn om onze actieradius te beperken tot een halve (Vlaamse) cirkel.” Dat zegt Frank Jaspers – architect 
bestuurder van Architectuur Depot.

Grenzeloos /

Architectuur Depot heeft in Nederland altijd gewerkt op basis van 
hun multidisciplinaire aanpak eigen aan “Team Depot”. Dit houdt 
concreet in dat ze met al hun disciplines (architectuur, interieur, 
omgevingsaanleg, …) kunnen focussen op ieder project. Ze ne-
men daarbij de rol op van project- en procesmanager, die aan de 
kant van de klant staat. Vooral voor de “occasionele opdrachtge-
ver” is dit een zegen, voor privé-woningbouw, maar ook voor be-
drijven met een bouwvraag!

Heropleving
“Ten gevolge van de financiële de crisis in 2008 is het een aantal 
jaar heel kalm geweest op de Nederlandse bouwmarkt. We wer-
den op een bepaald ogenblik zelfs overspoeld door sollicitanten uit 
Nederland”, zegt Jaspers. Hij vervolgt: “Nu komen de projecten 
opnieuw op gang, maar die staan nog in de steigers. Een mooie 
referentie is voor ons het kantoorgebouw van de firma Henkelman 
Schoenen uit Weert.”

Het gaat om een uitbreiding van de kantoren bij de hoofdvestiging 
van Henkelman. Rond het thema ‘kantoorwerk’ hebben Frank Jas-
pers in zijn team trouwens heel wat ervaring in Nederland. Via In-
terieur Depot hebben ze ook een hele reeks vestigingen van Flex-
point in Nederland aangepakt. Momenteel werken ze daarvoor 
trouwens aan de verbouwing van het hoofdkantoor in Heerlen.

Wie zijn “wij”
“Wij” is ‘Team Depot’, een multidisciplinair team gericht op crea-
tieve beroepen en bouwadviseurs. Frank Jaspers is zelf de beden-
ker en grondlegger van het collectief omdat hij al van in zijn stu-
dententijd overtuigd was van het feit dat in een (bouw)wereld die 
steeds complexer wordt, een multidisciplinaire aanpak de meest 
aangewezen methode is. 

Bovendien was hij er ook van overtuigd de samenwerking met 
andere “creatievelingen” hem scherp zou houden. En tenslotte 

zorgde het kostendelend werken voor een interessante omgeving 
voor ‘starters’. In Team Depot is een structuur gemaakt waarbij al-
les aanwezig is om professioneel te werken. Toen Jaspers ermee 
begon was dit nog tamelijk onontgonnen terrein, maar vandaag 
komt dit concept eigenlijk steeds meer voor, onder andere in de 
verschillende incubatoren die door de Limburgse investerings-
maatschappij LRM zijn opgezet na de sluiting van Ford Genk, in 
het kader van het strategisch actieplan voor Limburg SALK.

Van 2 naar 24
Aanvankelijk was Team Depot een samenwerking tussen Frank 
Jaspers (architect) en zijn schoonbroer Roel Vandebeek (product-
design). Al snel hadden ze ook een interieurbureau, gerund door 
zus Ingrid Jaspers en nadien volgden er nog vele anderen. In totaal 
zijn er binnen het huis 24 mensen actief. Voor een overzicht van de 
bedrijven surf je best naar www.teamdepot.be.

De inzet van de laatste jaren op inhoudelijke samenwerking tus-
sen de verschillende disciplines, heeft geleid tot een geheel eigen 
projectaanpak. Momenteel zijn ze volop bezig om het ‘team’ ook 
te versterken met ‘satellieten’; dit zijn adviseurs die weliswaar 
geen deel uitmaken van Team Depot maar met wie ze in de loop 
der jaren een goede samenwerkingsband hebben uitgebouwd en 
die ze nu verder versterken, om zodoende nog beter in te spelen 
op het ontzorgen van de opdrachtgever. 

What’s in a name?!
Nog een anekdote om af te sluiten. Team Depot is gehuisvest in 
het bedrijvencentrum “Depot Des Arts” in een voormalige opslag 
of “depot” voor dranken. Op de gevel hing een reclamebord “De-
pot Dexters Stella Artois”. Het gebouw heeft dus de projectnaam 
opgeleverd.

…

® tekst: Werner Couck

 …

/ Grenzeloos
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Wall Systems BVBA
· Gevelpleisterwerken

· Gevelisolatiesystemen

Uw garantie voor een 
geslaagd project!

Met reeds meer dan 30 000 m2 geplaatste gevelisolatie biedt 
Wall Systems u de garantie voor een geslaagd project. Dankzij 
de nauwe samenwerking tussen Wall Systems en Cantillana 
geniet u bovendien van professioneel advies en een optimale 
benutting van de vele technische en esthetische mogelijkheden 
binnen het Granol’therm® gamma.

+32 (0)475 62 65 33  
www.wallsystems.be

Cantillana NV,  Pontstraat 84, 9831 Deurle | Tel. +32 (0)9 280 77 80 |  Fax +32 (0)9 280 77 89
info@cantillana.com |  www.cantillana.com

Gecertificeerd systeem

Gecertificeerde uitvoering

Professioneel advies

Granol’therm® Gevelisolatie

Vooroplopen met
verrassende vakkundigheid
Betrouwbaarheid, stabiliteit en gemakkelijker de juiste 
keuze maken. Daarvoor staat 4-D Tegelimport. Want dank-
zij jarenlange ervaring en sterke positie op de markt maak-
te 4-D Tegelimport voor hun opdrachtgevers al een door-
dachte selectie van sterke, louter europese merken zoals 
Casalgrande, Porcelanosa, Living, Gigacer, Inalco en vele 
andere. Geen overweldigende keuze aan soortgelijke lever-
anciers dus, maar een weloverwogen gamma dat de kans 
biedt om met advies veel dieper te gaan dan de kleur en de 
prijs van een tegel. Niet voor niets zijn zowel aannemers, 
bouwpromotoren als particulieren en interieurarchitecten 
kind aan huis bij dé tegelgroothandel uit Maasmechelen.

Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

T 089/76.44.26
F 089/76.38.66

info@4d-tegels.be
www.4d-tegels.be
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Ook in Limburg warmt de woningmarkt op. Van oververhitting is 
nog geen sprake, maar makelaars maken weer overuren. Kopers 
staan in de rij. Sinds het einde van de economische crisis in 2016 
stijgen de huizenprijzen fors. De lage rente zorgt er in veel geval-
len voor dat de aankoop van een woning nog net binnen handbe-
reik is, maar het aanbod wordt schaarser en schaarser. Zeker voor 
jongeren die als starter op de woningmarkt vaak met lege han-
den achterblijven omdat de woonlasten eenvoudigweg te hoog  
uitvallen. 

“Juist voor die categorie is het noodzakelijk dat we betaalbare wo-
ningen bouwen en voor meer doorstroming op de markt zorgen 
door huur- en seniorenwoningen te realiseren. We zetten allerlei 
acties om touw om jongeren aan Limburg te binden. Maar we 
zijn vergeten dat daarvoor eerst en vooral betaalbare huisvesting 
nodig is. Dat is de basis om te voorkomen dat jongeren Limburg 
verlaten,” zo zegt gedeputeerde Hans Teunissen in zijn werkka-
mer in het gouvernement langs de Maas in Maastricht.
De oorzaak van de impasse op de woningmarkt is deels terug te 
voeren op het verleden en op de aanwezigheid van een papieren 
duivel. Decennialang dicteerde de provincie hoeveel woningen in 

Slapen

Projectontwikkelaars hebben de afgelopen jaren overigens beslist 
niet liggen te slapen. Er is in Limburg een zogenaamde harde plan 
capaciteit van zo’n 20.000 woningen. In gewone mensentaal: die 
20.000 woningen zijn planologisch geregeld. Maar het gaat vaak 
om verouderde plannen en woningtypen waar op de dag van van-
daag geen interesse meer voor is. De traditionele en kale twee 

onder een kapwoning is daar een voorbeeld van. De laag stof op 
die plannen wordt alsmaar dikker, maar de animo en het lef ont-
breken om nieuwe projecten in de markt te zetten. De spelregels 
lieten dat immers niet toe. Ongebreideld bouwen is uit den boze 
in Limburg. Het aantal nieuwe woningen moet afgestemd zijn op 
ontwikkeling van de bevolking in afzonderlijke woningen. Lokale 
bestuurders blijken in de praktijk niet altijd op de hoogte van de 
reikwijdte van de zeggenschap van de provincie. En dan heet het 
al snel: “Dat mag niet van de provincie.”

In zicht

En daar komt nu gedeputeerde Teunissen in zicht. Hij heeft de 33 
Limburgse gemeenten opgeroepen de oude, onverkoopbare plan-
nen te schrappen en snel aan de slag te gaan met de ontwikkeling 
van nieuwe woningbouwprojecten die aansluiten op de vraag van 
de markt. In totaal biedt de provincie op deze manier ruimte voor 
30.000 woningen. Wat betekent dat nu in de praktijk? Teunissen: 
“Als gemeenten nu aankloppen met een plan voor bijvoorbeeld 
50 starterswoningen zullen we geen bezwaar maken en geven 
we snel goedkeuring.” Het initiatief van Teunissen, de reactie op 
een motie van de Limburgse politiek om de achterstand in bepaal-
de woningbouwsegmenten weg te werken, doet denken aan het 
zogenaamde 1000 woningen plan waarmee de provincie Limburg 
in 2005 furore maakte. Toenmalig gedeputeerde Ger Driessen 
riep de bouwwereld en de gemeenten toen op een streep te ha-
len door de stroperige regelgeving die een snelle uitvoering van 
bouwplannen voor starters in de weg stond. Die coalitievorming 
zorgde er toen voor dat binnen een jaar 1000 starterswoningen 
gerealiseerd werden. 

/ Grenzeloos

Beweging

Zou het niet beter zijn zo’n concreet en ingekaderd initiatief te her-
halen? Teunissen: “Ik wil een beweging op gang brengen die ver-
der reikt dan een eenmalige actie. We moeten oog blijven houden 
voor de groei van het aantal huishoudens dat over 20 jaar weer 
afvlakt. Het gaat erom dat we elkaar niet langer in een wurggreep 
houden door maar te blijven staren naar onverkoopbare plannen 
uit het verleden, maar aan de slag gaan om woningen te bouwen 
voor de doelgroepen die nu achter het net vissen.”
Ongeveer de helft van de Limburgse gemeenten heeft te kennen 
gegeven met Teunissen het gesprek te willen aangaan om nieu-
we bouwprojecten te realiseren. “Dat niet elke gemeente staat te 
trappelen om mee te doen, heeft alles te maken met de schakerin-
gen in de woningmarkt die lokaal erg uiteenlopen. In Zuid-Limburg 
worden gemeenten geconfronteerd met woningoverschotten en 
leegstand en is er vooral behoefte aan sloop van verouderde hui-
zen en wijken.”

Opgave

Teunissen beaamt dat het nog een hele opgave zal zijn om bin-
nen pakweg twee of drie jaar extra starterswoningen, huurhuizen 
en seniorenwoningen opgeleverd te krijgen. Er hangen links en 
rechts nog wat donkere schaduwen over de woningmarkt. Het 
tekort aan bouwvakkers bijvoorbeeld dat in het hele land is opge-
lopen tot zo’n 50.000 vacatures. Dat personeelsgebrek leidt ertoe 
dat in Limburg de start van bouwplannen al 9 maanden tot een 
jaar vertraging oplopen. En dan is er ook nog de terugtrekkende  
beweging van institutionele beleggers die in Limburg geen  
 

huurwoningen meer bouwen met het oog op de daling van het 
inwonertal op de langere termijn. Ook op dat front heeft Teunissen 
inmiddels van zich laten horen met het plan voor een provinciaal 
woonbedrijf: de provincie moet een deel van haar miljoenenre-
serves zelf gaan beleggen in de huurwoningen in de vrije sector. 
“Rendement verzekerd en daarmee ook de broodnodige doorstro-
ming op de markt.”

Aan de lat

De gedeputeerde benadrukt dat de provincie best de regie wil ne-
men, maar onmogelijk voor alle opgaven zelf aan de lat kan staan. 
Hij wijst erop dat de provincie de afgelopen jaren ook al zo’n 3000 
goedkope startersleningen heeft verstrekt, waarmee jongeren 
toch een hypotheek konden krijgen.
“Het tekort aan bouwvakkers is bijvoorbeeld echt een fenomeen 
waar de sector zelf oplossingen voor moet zoeken. In wat minde-
re tijden wellicht niet onmiddellijk massaal mensen wegsturen. 
En ervoor zorgen dat de beeldvorming over werken in de bouw 
wat positiever wordt. Samen met het onderwijs trekken we daar 
ook al hard aan om de jeugd weer enthousiast te krijgen om in de 
bouw aan de slag te gaan. Voor de bouw van die 30.000 wonin-
gen waar we nu ruimte voor bieden, ligt de bal bij de gemeenten. 
Achteroverleunen is geen optie. Er is vaart nodig. De hausse op 
de woningmarkt kan ook weer snel voorbij zijn en dan dreigt alles 
weer op slot te raken. Daarom moeten we er nu voor zorgen dat 
de betonmolens weer op volle toeren gaan draaien.”

…

® tekst: Peet Adams
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(ver)bouwen
doe je met
verheyen !
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30.000 M2

BOUWPLEZIER.
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NIJVERHEIDSLAAN 24 MAASMECHELEN  
T 089 760 915

VERHEYEN MAASMECHELEN 
IS GELEGEN TUSSEN FASHION POINT 

EN MAASMECHELEN VILLAGE

WWW.VERHEYEN.COM  • WWW.UNIEKEKEUKENS.BE 

TEGELHANDEL HOUTHALEN
WEG NAAR ZWARTBERG 46  •  T 089 380 319

Grenzeloos /



154 - Limburg Bouwt Limburg Bouwt - 155

reportage 04

Elkaar niet langer in een wurggreep houden

Nederlands Limburg telt ruim 1,1 miljoen inwoners. Die inwoners hebben circa 530.000 woningen ter beschikking. Toch doemen er 
op allerlei fronten tekorten op. Starters op de woningmarkt komen niet aan de bak. Er zijn te weinig seniorenwoningen en ook het 
aanbod huurhuizen in het segment van 750 tot 1000 euro is te gering. Daar tegenover staat dat vooral het aantal eenpersoonshuis-
houdens de komende 20 jaar fors stijgt. Dus is er een inhaalslag nodig. Gedeputeerde Hans Teunissen van de provincie Limburg heeft 
de knuppel in het hoenderhok gegooid. Met ruimte voor 30.000 woningen toegespitst op de marktvraag.

Gedeputeerde Teunissen

Grenzeloos /
PASSION FOR REAL ESTATE WWW.CHRISTOFFELS.BE

Residentie The Bridge
22 appartementen aan het kanaal in Lanaken

Vanaf € 186.802,- k.k.

Residentie Molenhoek
Assistentiewoningen in het centrum van Lanaken 
Vanaf € 228.000,- k.k.

Residentie Skyview
Prestigieus nieuwbouwproject met vrij uitzicht in Lanaken 

Vanaf € 183.040,- k.k.

Residentie Dorperveld
Laatste stadswoningen en handelsruimtes beschikbaar
Vanaf € 221.866,- k.k. 

Limburg Bouwt december 2018 - Christoffels Vastgoed.indd   1 17/12/18   16:35
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BouwArena
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Op vrijdag 14 december was **  Sterren chef Bert Meeuwis  Slagmo-
len Opglabbeek te gast in het weer uitverkochte  pop-up BouwArena 
restaurant.
110 Bouwprofs konden genieten van de sterrenlunch met de beste  
contacten in een prachtig kader.
Veel sfeer en ambiance , de crémé van BouwProfs konden weer naar 
harte lust netwerken.

BouwArena haalt 
Sterren naar Hasselt

/ Bouwlunch

BouwArena
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TEAMWORK

coming together is a beginning

keeping together is progress

working together is succes

Henry Ford
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