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make it simple.
make it memorable.
make it inviting to look at.
make it fun to read.
#leo Burnett

Delorge Hasselt
Herkenrodesingel 8
3500 Hasselt
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Gerard Mercatorstraat 1
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3800 Brustem
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Blanklaerstraat 5
3290 Diest-Schaffen
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Maastrichtersteenweg 347
3700 Tongeren
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Sint Maurusweg 21
3300 Tienen
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Grote Baan 20
3540 Herk-de-Stad

Willems
André Dumontlaan 146
3600 Genk

Jaspers
Bruglaan 70
3960 Bree

Coox
Steenweg 102
3621 Rekem
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Limburg Bouwt
Magazine voor de bouw
Verschijnt 5 x per jaar
Verantwoordelijke uitgever
Project Media BVBA
Gommersstraat 11, 3660 Oudsbergen
ludo.cleeren@limburgbouwt.be
Maatschappelijke zetel
Gommersstraat 11, 3660 Oudsbergen
Redactie:
Werner Couck, Kurt Meers, Hilde Neven,
Geert Houben
Fotografie:
Frank Gielen, René Dupont, Frank Croes,
Beeldpunt, Phillippe Van Gelooven
Sales:
Ludo Cleeren, 0475 22 94 69
Diana Pirard, 0470 98 03 79

nagel op de kop!
Na de vrijage van de vorige editie, zijn de magazines Limburg Bouwt en Builders Facts
nu helemaal samengesmolten tot hét referentieblad voor de Limburgse bouwsector.
De teams van medewerkers zijn netjes tot één geheel gekneed, waarbij ieders talent
op de meest ideale manier wordt uitgespeeld. Het resultaat is nu al zichtbaar in deze
editie: spraakmakende projecten, gepresenteerd in hapklare teksten en geïllustreerd
met haarscherpe beelden. Dit wordt overgoten met een frisse lay-out en aangevuld
met interessante info over onze adverteerders. Zo vallen alle puzzelstukjes mooi in
elkaar. We zijn er zeker van dat u als lezer concludeert: Limburg Bouwt 2.0 slaat de
nagel op de kop!
Ludo, Diana & Heidi

Lay-out:
Heidi Wijgaerts, 0499 75 74 93
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 Confederatie Bouw
Limburg, notarissen, projectontwikelaars,
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.

volg ons op www.bouwprof.be

INHOUD

08
10
26
40
52
63
74
86
98
110

-6-

125
138

Innovate today
to shape tomorrow
DE CONSTRUCTIEVE VISIE
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 STEENFABRIEKEN

Nelissen: tegemoet komen aan uw wensen 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

GROUP JAM BREE

levenslang bewondering te oogsten.

PUUR OFFICE

designed by Roel Vandebeek

MUZIEKCENTRALE ADAMS

BOUW-ONDERNEMERS ONTMOETEN
BOUW-POLITICI: HASSELT

Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken
+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be | www.nelissen.be
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CIRCULAIR BOUWEN

VILLA TRANSFORMEERT IN
WELLNESSCENTRUM
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constructieve

Visie
De constructieve visie van Marc Schepers
Tekst: Werner Couck

Marc is sinds januari 2019 schepen in Hasselt voor de politieke
fractie RoodGroen+ en is bevoegd voor mobiliteit, parkeren,
circulatie, taxi’s, stedenbouw en ruimtelijke planning, woon
ontwikkeling en grondbeleid.
Zijn constructieve visie bestaat erin om: “van Hasselt in de eerste plaats een warme stad te maken. Een stad is
geen hoop stenen. De mensen maken de stad. Alles wat je doet als politicus moet daarom in het teken staan van
de Hasselaar. Mensen moeten elkaar terug kunnen ontmoeten op straat, verbinden. Mensen hebben het recht om
comfortabel te wonen, kinderen en kleinkinderen om blij op pleinen en grasvelden te spelen, de jeugd om er zijn
plek en vertier te vinden en senioren om er zo lang mogelijk op eigen kracht zonder zorgen te genieten. Het moet
proper zijn, we moeten er schone lucht inademen en we kunnen overal veilig en comfortabel geraken. Hasselt is
een voorbeeldstad. Ook op vlak van ondernemerschap. Duurzaam, bruisend in de binnenstad, veel leven….”
Hij is 46 jaar en woont in Kuringen, maar groeide op in Helchteren. Hij maakt niet zo lang geleden de opmerkelijke
overstap van het ondernemerschap naar de politiek, omdat hij gedreven is door een groot maatschappelijk engagement.
“Dat is altijd zo geweest”, zegt hij. “Ook in het ondernemerschap maakte ik keuzes waardoor mijn bedrijf een
toegevoegde waarde betekende voor de maatschappij. Ik stapte ook niet zomaar in de politiek. Ik stapte in de
Hasseltse politiek in een rood-groen kartel. Dat sluit perfect aan. Ik wil in een stad (blijven) wonen waar het DNA
van het sociaal en ecologisch denken de bovenhand heeft op de verzuring en de verrechtsing. Ik voel een enorme
drang om hierbij te helpen!”
Schepers was in 2011 oprichter van CityDepot. Dit bedrijf ontvangt goederen aan de rand van de stad en levert
deze efficiënt en eco-vriendelijk bij de eindbestemmeling in de binnenstad. Op haar website schrijft het bedrijf: “In
enkele jaren tijd heeft CityDepot zich opgewerkt tot dè specialist in slimme stadsdistributie. Dankzij de steun van
moederbedrijf bpost is CityDepot uitgegroeid tot een betrouwbare, stabiele en flexibele partner. Die verbindt transporteurs, grote retailers en merken, kleinhandelaars, e-commercebedrijven, steden, (semi-)publieke organisaties en
consumenten met elkaar. Voor al deze stakeholders staat CityDepot voor passende maatoplossingen.”
Maar door de komst van bpost kon Marc Schepers blijkbaar zijn passie niet meer kwijt in de nieuwe organisatie en
trok hij zich daarom eind 2017 terug. Om te herbronnen en zich ook en vooral te bezinnen over stadsontwikkeling
via de vzw CityLab, waarvan hij ook medeoprichter was. De slogan laat hier ook duidelijk een visie en missie blijken:
“Bringing smartcity ideas to life”.
Uit onze eerste contacten is gebleken dat Schepers ons een wat meer “Nederlands” en uitgesproken profiel wil
aanmeten. We mogen wat grover gebekt zijn misschien. Dat hij ook zijn klassiekers kent bleek uit het citaatje van
“Elk nadeel hep se voordeel” van wijlen Johan Cruijff – Ajaxied en Amsterdammer die het ook in Barcelona maakte.
Marc Schepers heeft zeker en vast een uitgesproken mening en wil als “ondernemend” politicus graag de daad bij
het woord voegen.
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Nelissen Steenfabrieken
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Studio Dupont / Phillippe Van Gelooven

Nelissen Steenfabrieken verenigt
innovatie en beleving in
nieuwe hoofdkantoor
Carlos Jorissen, Joeri Gevers en Burt Nelissen namen in 2014
de fakkel over van de derde generatie bij familiebedrijf Nelissen
Steenfabrieken. Met als voorlopige, maar zeker niet laatste hoogtepunt, een gloednieuw hoofdkwartier met showroom. In het
ontwerp van het gebouw, waarvoor UAU collectiv en Architectengroep PSK de krachten bundelden, is – hoe kan het ook anders
– een hoofdrol weggelegd voor de baksteen, die in al zijn facetten
en mogelijkheden wordt gebruikt en getoond. In de showroom
trekt bouwheer Nelissen volop de kaart van de digitalisering,
zonder daarbij het tastbare uit het oog te verliezen. Maar waar je
er ook kijkt, gaat, of staat: het cijfer 66 vormt tot in het kleinste
hoekje de rode draad …
Nelissen Steenfabrieken - 10 -

Guido Ieven (Architectengroep PSK): “De beslissing om een nieuwe hoofdzetel en showroom te bouwen, viel al in 2012. Toch duurde
het een poosje voor de uiteindelijke werken van start konden gaan.
De site had aanvankelijk diverse bestemmingen en werd na twee
jaar uiteindelijk één bestemmingsgebied. Verder was het aan ons,
de architecten om de verschillende ideeën van de derde en later
de vierde generatie tot één ontwerp te destilleren. Het uiteindelijke
ontwerp bestaat uit drie op mekaar geplaatste volumes waarvan het
onderste een naar de straat gerichte u-vorm heeft, het bovenste een
prachtig uitzicht heeft over het fabrieksterrein en het middelste een
gesloten parallellogram vormt. Opvallend in het gebouw, is het overdekte atrium. Het inkomniveau biedt naast de onthaalfunctie tevens
ruimte aan een aantal administratieve functies. De eerste verdieping is volledig ingericht als showroom en bestemd voor bezoekers
terwijl op de bovenste verdieping de directie en ondersteunende
diensten zijn gehuisvest. Het ontwerp is zo opgevat dat de verkeersstromen van het terrein en de interne flow gestructureerd en
gescheiden verlopen. Verder ademt het nieuwe hoofdkwartier baksteen op diverse manieren, hier en daar zelfs artistiek toegepast.”

Doorheen het hele gebouw wordt de baksteen in al zijn facetten
uitgespeeld.

Tom Latet, architect bij UAU collectiv: “Innovatie, cocreatie en
duurzaamheid vormden de rode draad in het hele ontwerp en de
uitwerking ervan. Het leidde tot een gebouw dat aan de BEN-normen voldoet. De bouwheer wil deze voortrekkersrol zelfs doortrekken tot de gehele site, en niet alleen beperken tot het gebouw.
Voor dit gebouw leidde dat tot de keuze voor het Iso-Façade systeem van Nelissen, ook omdat dit mooi aantoont dat het systeem
niet enkel voor renovaties, maar ook perfect bij nieuwbouwprojecten gebruikt kan worden. Dit combineerden we met de gelauwerde Dubio-steen, die in samenwerking met designer Roel Vandebeek werd ontworpen.”

binnenkomt. Deze voert je eerst via een touchscreen, waarop het
volledige Nelissen-team getoond wordt, doorheen onze collectie
en uiteindelijk naar de sfeervolle bar, waar eventueel na de rondleiding het overleg tussen de verkoper en de klant kan plaatsvinden.
De bar grenst aan de stenotheek, waar je het volledige gamma
en de verschillende mogelijkheden kunt bekijken. Je kunt de stenen hier ook voelen en met de daarvoor bestemde tafel digitale
projecties met de steen van je keuze genereren. In de Brixperience-room kan je keuze vervolgens geprojecteerd worden op jouw
woning of project.”

Brixperience

Wout Reynaert van IPK werd in 2014 betrokken bij het project
en dat voor de HVAC-studie: “Aanvankelijk voorzagen de plannen
vooral in het gebruik van steen en beton. Dit leek ons een prima
gegeven om met betonkernactivering te werken. Toen later bleek
dat de afwerkingsgraad veel minder industrieel zou worden en dat
de technieken dus zoveel mogelijk weggewerkt zouden moeten
worden, hebben we hiervan afgezien. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om met klimaatplafonds te werken in de kantoren,
waarbij je in elk kantoor de gewenste temperatuur voor die ruimte
kunt instellen. In de toonzaal gebruikten we een combinatie van

Dat er een nieuwe showroom zou komen, stond buiten kijf. Maar
dat het er zo één zou worden, zullen maar weinig bezoekers hebben verwacht. “Showroom is inderdaad wel een understatement
voor het museale concept dat de bouwheer besloot te realiseren
en waarbij innovatie en beleving naadloos op mekaar aansluiten,”
legt Anne Geerits, architecte bij UAU collectiv, uit. “Als bezoeker
begin je, net als in een museum, aan een rondgang zodra je hier
Nelissen Steenfabrieken - 12 -

vloerverwarming en koeling. Hiervoor zetten we een warmtepomp
met bodemwisselaars in. We hebben er bewust voor gekozen om
de ventilatiesystemen en dergelijke in de kelder te installeren. Niet
alleen om esthetische redenen, maar ook om te vermijden dat het
overwaaiende stof van de bakstenen die buiten worden opgeslagen de installaties zou beschadigen.”

aan de bezoeker, maar ook een die het pad dat de bezoeker aflegt,
volgt. Beide lijnen kunnen bovendien gemakkelijk aangepast worden wanneer bijvoorbeeld de panelen in de showroom veranderd
worden.”

“Om diezelfde reden hebben we voor de overkapping van het atrium geopteerd om Kalwall-panelen te installeren door J. Hermans
& Co uit Tienen,” vult Guido Ieven aan. “Regulier glas zou in de
zomer tot veel hitte hebben geleid, de screens die we daar eventueel op zouden hebben geïnstalleerd zouden snel vuil worden.
De Kalwall-panelen laten veel licht door, zijn onderhoudsvriendelijk
en isoleren tegelijkertijd erg goed, een prima combinatie voor dit
gebouw.”

De technieken in het gebouw worden aangestuurd door een innovatief gebouwbeheersysteem. Een kolfje naar de hand van Imtech-projectleider Quirijn Jammaer: “Iedere ruimte kan zowel ter
plaatse als vanop afstand aangestuurd worden voor bijvoorbeeld
de temperatuurregeling, of de opvolging van de luchtvochtigheid.
Gezien de vele technieken en ruimtes, was het een behoorlijke
uitdaging om dit te installeren. Maar het uiteindelijke systeem is
erg gebruiksvriendelijk voor de medewerkers.”

“Over licht gesproken: ook bij de keuze van de verlichting, hebben we niets aan het toeval overgelaten,” licht Tom Latet toe.
“Daarom hebben we in de toonzaal bijvoorbeeld gewerkt met
twee lichtlijnen: een om de bakstenen zo goed mogelijk te tonen

Gaan we nog even verder in op de hoge afwerkingsgraad van het
gebouw, die meerdere partijen tot allerlei hoogstandjes noopte.
“Door de op mekaar gestapelde volumes loopt de uitlijning van
het gebouw over alle verdiepingen door,” legt Jurgen Dirickx

Gebouwbeheersysteem
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Technische fiche
Nelissen steenfabrieken
…
Bouwheer:
Nelissen steenfabrieken; Lanaken
…
Architect:
UAU collectiv; Hasselt /
architectengroep PSK; Sint-Truiden
Hoofdaannemer:
Gebr. Caelen; Genk
Studiebureau Technieken HVAC-Sanitair:
IKP; Heusden-Zolder
Vast meubilair:
RWK Interieur; Lanaken
Digital signage:
First Impression; Tilburg NL
HVAC, sanitair:
Imtech Belgium; Alken
Elektriciteit:
Maintain Elektro; Lanaken
Binnenafwerking:
E.Baillien; Maasmechelen
Klimaatplafonds:
Interalu; Antwerpen
Kalwall-panelen:
J. Hermans & Co; Tienen
Los meubilair:
PuurOffice; Hasselt
App development:
Appwise; Diepenbeek
Landmeter:
Patrick Janssen; Maasmechelen
Buitenschrijnwerk:
Hegge; Hamont-Achel
Infra:
Herwey; Lanaken
Stabiliteit:
V2S; Genk
VC-EPB:
V-CONSULT; Genk
Lift:
Schindler; Sint Gilis
Moskunst:
Mosmuur; Antwerpen
Lichtkoepels:
Caroplast; Zoutleeuw
Sanitair toestellen:
Alsan (Bastiaens); Bilzen
Verlichting:
Xal; Graz AT
Los meubilair:
C&P Furniture; Zutendaal
Los meubilair:
Pami; Pelt
Los meubilair:
Marres Interieur; Lanaken
Raamdecoratie:
Mooi wonen; Oudsbergen/
Merode interieur; Lanaken
Doorheen het hele gebouw wordt de baksteen in al zijn facetten
uitgespeeld.
Nelissen Steenfabrieken - 14 -

Vooraan: Guido Ievens
Rechts achter Guido: Quirijn Jammaer
Links van voor: Anne Geerits, Tom Latet, Frank Jorissen, Wout
Reynaert, Carlos Jorissen
Voorlaatste rij: Ester Broers, Joeri Gevers, Roberta Melis,
Diana Pirard, Jurgen Dirickx
Laatste rij: Hilde Neven, Gerrit Schalbourg

van Baillien uit. De firma nam o.a. de vloeren, schilderwerken,
gyprocwerken en binnendeuren voor zijn rekening. “Laat me beginnen met een complimentje voor de aannemer, want de betonwanden liepen tot op de millimeter perfect. Dat maken we maar zelden
mee, maar het is zo fijn om dan verder aan de slag te gaan. Want er
was wel wat werk, met ontzettend veel vereisten voor soms kleine
oppervlakken. Als je bedenkt dat de architecten maar liefst 165 details hebben uitgewerkt, weet je genoeg (lacht). Ook voor hen was
dat aantal trouwens een record.”
“Ik denk dat iedereen hier aan tafel met trots terugkijkt op de weg
die we hebben afgelegd: als één team, en altijd in nauw overleg, ook
met de bouwheer” vertelt Frank Jorissen van RWK interieur nog.
“Mijn rol was bovendien dubbel uitdagend: ik ben immers een van
de aandeelhouders van Nelissen Steenfabrieken. Alleen dat al maakte het voor mij uniek. Maar ook de rode draad die de 66° vormt in dit
gebouw, en linkt naar de ligging van de fabriekshallen, heeft me behoorlijk wat kopzorgen gegeven: iedere kast, zitbank, wand … Alles
moest voldoen aan die 66°. Qua materiaalgebruik werd er voor een
erg hoogstaande afwerking gekozen met bijvoorbeeld gelakte meubels en veel natuurlijke materialen. We moesten echt alles meubel
per meubel bekijken en uitwerken. Een rechte tafel kwam er niet aan
te pas. Standaard was hier geen optie (lacht). Ik ben dan ook terecht
fier op mijn RWK-team om wat ze hier hebben gerealiseerd.”
l
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interieur en afwerking

Uw partner voor al
uw totaal projecten
zonder zorgen

Kantoren:
Industrielaan 81
3630 Maasmechelen
089/76.02.27

Winkel:
Weg naar Zutendaal 35
3630 Maasmechelen
089/76.41.91

Het ontwerp bestaat uit drie op
mekaar geplaatste volumes waarvan
het onderste een naar de straat
gerichte u-vorm heeft, het bovenste
een prachtig uitzicht heeft over het
fabrieksterrein en het middelste
eengesloten parallellogram
vormt.

Toonzaal: Rijksweg 638
3630 Maasmechelen
089/73.23.21

www.baillien.be
adv.Ballien_LB.indd 1

20/02/19 11:21

bvba

Engineering and consultancy

Multidisciplinair studiebureau
voor al je technische installaties,
energieconcepten en EPB-berekeningen
Koeltorenlaan 13 3550 Heusden-Zolder
+32 11 91 03 52
www.ikpbvba.be ikp@ikpbvba.be
Nelissen Steenfabrieken - 18 -
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RWK

quotes nelissen

interieur

REALISATIEVANTOTAALINRICHTINGEN

Speciaal ontwikkelde app laat
bezoekers thuis nog nagenieten
van bezoek aan showroom
Hoe zag die visualisatie van dat type baksteen er alweer uit in de
showroom? Was dat andere type toch niet beter? Om hun klanten
in alle rust en met een duidelijk beeld bij de hand een keuze te laten maken, ontwikkelde de firma Appwise een applicatie op maat
voor de nieuwe showroom. “Een brochure geeft slechts een algemeen beeld, en belandt vaak op die stapel oud papier,” klinkt het bij
Frank Aussems, IT-Manager bij Nelissen Steenfabrieken. “Met
die applicatie krijgt de klant daarentegen een beeld op maat van zijn

Verlichting

RWK interieur - info@rwk.be - www.rwk.be - t. +3289/72 35 98 - Bilzerbaan 140 - 3620 Lanaken

Tot in de kleinste details sluiten design en techniek hier naadloos
op elkaar aan. “Zelfs de lichtarmaturen volgen het 66°-principe” vult
Michael Scharis van Maintain Elektro aan. Het team van Maintain
Elektro voerde zowel de algemene elektriciteitswerken uit als de
speciale technieken op maat. “Denk hierbij aan brandmeldinstallatie,
camerabeveiliging met nummerplaatherkenning en een gekoppeld

project of plan. Vroeger moesten we, om mensen een goed beeld
te geven, stenen stapelen, ze eventueel nog lijmen, etc. Een heel
gedoe (lacht). Nu heb je in een paar klikken een digitale, waarheidsgetrouwe visualisatie, in iedere gewenste samenstelling.” Gerrit
Schalbourg, van Appwise: “De applicatie heeft twee luiken: enerzijds helpen we de bezoekers bij het samenstellen van het lijstje
voor hun woning, anderzijds kunnen de showroomadviseurs de app
gebruiken om te bekijken welke stenen de bezoeker had gescand.
Op die manier kunnen ze de klant verder helpen in hun zoektocht
naar de ideale steen, en eventueel nog andere opties en configuraties tevoorschijn toveren. Vanuit de app kunnen ze vervolgens een
projectie aanvragen op maat van hun project. Die kan vervolgens
gedeeld worden, bijvoorbeeld met de architect. Een mooi alternatief voor de traditionele folder, niet? (lacht)”

toegangscontrolesyteem, KNX domoticasysteem voor de aansturing
van verlichting en beveiliging, laadpalen voor elektrische wagens,…
Kortom, de integratie van technieken die voor meer comfort voor medewerkers én klanten zorgen. De strakke werfopvolging van de bouwheer en een goede communicatie tussen de verschillende partijen
zorgden voor een vlekkeloze integratie van technieken. Ik heb zelden
zo’n hecht projectteam gezien bestaande uit partijen uit verschillende branches. Chapeau en bedankt voor het prettige teamwork bij het
prestigieuze project van Nelissen Steenfabrieken” aldus Michael.

COMFORTABEL WONEN & WERKEN
Uw referentie voor algemene elektriciteitswerken, domotica,
verlichting, data-net installaties, alarm- en brandbeveiliging &
energiezuinige toepassingen in Belgisch & Nederlands Limburg.

Maintain Elektro
Kiezelweg 37 - Lanaken (B)
Lage Kanaaldijk 115 - Maastricht (NL)

Nelissen Steenfabrieken - 20 -

T. +32 89 72 20 47
info@maintainelektro.be
www.maintainelektro.be

Hotel Monastère - Maastricht (foto: Lukas Kemper)
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quotes nelissen
Experience-driven tech met
bakstenen in de hoofdrol
‘Om van een showroom een beleving te maken, is het belangrijk dat je niet alleen informeert, maar vooral verrast en
inspireert. Bij First Impression doen we dat met audiovisuele concepten. Van slimme technologie, futureproof hardware
en integrale installatie tot pakkende content. Want de som
der delen maakt de beleving.’ aldus Hadewig Both, Solutions
Architect bij First Impression audiovisueel.
‘De (interactieve) displays, touchscreens, place & learn modules
met RFID-technologie en de 180° projectie lijken helemaal thuis in
de Brixperience van Nelissen. Als je het zo ziet, lijkt het zo logisch:
alsof het haast niet anders had gekund. Maar zoiets ontstaat niet
vanzelf. Met een team van engineers, strategen en creatieven zijn
we in de wereld van Nelissen gedoken en hebben we écht de bril
van de bezoeker opgezet. Samen hebben we de gehele ‘customer
journey’ uitgedacht en vertaald in digital touchpoints.

ook echt iets toevoegt aan de zoektocht naar de perfect passende steencombinatie. Dat moest en zou het uitgangspunt blijven.
Daarvoor komt de bezoeker immers naar de Nelissen Brixperience.
We willen niet alleen aan de verwachtingen voldoen, maar ze juist
overtreffen.
Om dit te realiseren zochten we de samenwerking op met de
architect en andere leveranciers, zodat het overall concept bewaakt
zou blijven en alle ideeën ook écht tot leven konden komen. Of het
gelukt is? Oordeel zelf!’

We hebben complexe audiovisuele techniek geïmplementeerd
op een manier dat het gebruiksvriendelijk is voor de bezoeker en

It’s all about experience

AUDIOVISUELE
BELEVING
First Impression is specialist in het creëren van beleving
met audiovisuele technologie. We realiseren state-of-theart AV concepten voor retail, sport & leisure, cool offices,
events en experience centers.
Indruk opdoen? Check het artikel over het Nelissen
experience center verderop in dit magazine.

www.firstimpression.nl
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REDACTIE
EERSTESPADESTEEK BIJNA-ENERGIENEUTRALE
STEENGOED-KANTOREN GEEFT AFTRAP
ONTGINNINGSPROJECT ELERWEERD
Onderzoek UHasselt onderbouwt positieve langetermijnimpact van opgestarte werken
Steengoed Projecten is op 22 februari gestart met de voorbereidende grondwerken aan hun nieuwe, bijna-energieneutrale (BEN)
kantoren in Dilsen-Stokkem. De symbolische eerstespadesteek was niet alleen voor het ontginningsbedrijf zelf, maar ook voor de
omwonenden een langverwacht moment: “Hiermee geven we gelijktijdig de aftrap van het grootschalige Elerweerd-project. Na onderzoek van de UHasselt is het duidelijk dat de maatschappelijk meerwaarde van deze ontginningswerken er niet snel genoeg kan
komen”, aldus Frank Liebens, directeur Steengoed Projecten. “Zowel voor de natuur als de toeristische economie!”

Tijdens het persmoment in thuishaven Dilsen-Stokkem werd de eerstespadesteek van het nieuwe Steengoed-kantoorgebouw gezet. De
oplevering daarvan is al voorzien voor de zomer van dit jaar. “Door hier 600.000 euro in te investeren, zijn we er zeker van dat we op
de best mogelijke locatie gevestigd zijn om het langetermijnproject Elerweerd op te volgen”, klinkt het bij Steengoed-directeur Frank
Liebens. Het Bijna-EnergieNeutrale pand, dat ontworpen werd door architectenbureau Studio Segers uit Maaseik en gebouwd wordt
door bouwbedrijf Willy Naessens, heeft een grondoppervlakte van 400 m² en bestaat uit één bouwlaag van lokaal gewonnen en geproduceerde duurzame materialen en bouwgrondstoffen met in belangrijke mate (zicht)beton.
UHasselt onderzoekt en keurt goed
De ligging van het nieuwe kantoor past perfect in het totaalplaatje. Steengoed Projecten zit nu immers officieel in de laatste rechte lijn
naar het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor Elerweerd. Dit project heeft twee maatschappelijke functies: het verhogen van
de rivierveiligheid bij hoge debieten in de Maas en het verbeteren van de riviernatuur. “Het ontginnen van 170 hectare grind en 64
hectare vulzand van langs de Maas is een goede zaak voor mens, milieu en economie. Hieruit bleek dat de gerealiseerde herinrichtingsmaatregelen een jaarlijkse return van ruim 20 miljoen euro hebben, met de grootste impact op toerisme en overstromingsbescherming.
Onder andere biodiversiteit, tewerkstelling en educatie delen eveneens in de winst. Om dit alles te bewerkstellingen komt er voor
Elerweerd een nieuwe bewerkingsinstallatie (goed voor gemiddeld 1,5 miljoen ton grind en zand per jaar), een nieuwe ontsluitingsweg
met verhoogde bermen voor minimale hinder én een irrigatienetwerk van 7 km als flankerende maatregel voor het verlies van landbouwareaal.
Duurzaam bouwen en ontginnen
De eerstespadesteek gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Lydia Peeters. “Onze
Vlaamse gebouwen zijn voor een derde verantwoordelijk voor het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot”, aldus Vlaams
minister Lydia Peeters. “Dat aandeel willen we sterk terugdringen via de BEN-norm die vanaf 2021 verplicht is bij nieuwbouw: het ‘Bijna EnergieNeutraal’-bouwen. Ook Frank Liebens ziet het zo: “De benodigde energie zal op lichtrijke dagen worden opgewekt door een uniek drijvend zonnepanelenpark op de Meerheuvelplas van 5 hectare, waarvan er maar enkele in Limburg zijn. Zo werken we naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties toe.” Natuurlijk er zullen op ons
kantoor eveneens zonnepanelen geïnstalleerd worden. Via een geautomatiseerd verwarmings- en verlichtingssysteem en hemelwaterrecuperatie verkleinen we onze eigen
ecologische voetafdruk.
…
Meer info: www.steengoed.be.
…

v.l.n.r.: Willy Naesens,
Frank Liebens
(directeur Steengoed
Projecten),
Lydia Peeters
(Vlaams minister
van Financiën,
Begroting en Energie),
Sofie Vandeweerd
(burgemeester
Dilsen-Stokkem),
Ton Driessen
(voorzitter
Steengoed Projecten).
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6,1 - 6,7 L/100 KM • 159 - 177 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen).
V.U.: Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Jan Lammens, Tollaan 68, 1200 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0419.946.355. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.mercedes-benz.be

Ontdek de nieuwe Mercedes-Benz V-Klasse,
nu bij Groep JAM.
Een herwerkte voorbumper met chromen accenten, vier nieuwe lakkleuren en een nieuwe set stijlvolle lichtmetalen velgen:
de facelift van de iconische Mercedes-Benz V-Klasse brengt heel wat interessante upgrades met zich mee. Bovendien blijven
de succesonderdelen van de slimme gezinswagen onveranderd: het ruime interieur en de karakteristieke, laag uitgesneden
achterruit blijven behouden. Onder de motorkap kan u rekenen op heel wat nieuwe motor- en vermogensvarianten. Voor
extra power, extra comfort – en extra veel rijplezier.
Ontdek de nieuwe Mercedes-Benz V-Klasse in exclusieve première bij Groep JAM.

www.groepjam.be

Garage Modern

JAM Maas & Kempen

Hermans Etn.

NV HerMod

Erkend Concessiehouder
en Servicepunt Mercedes-Benz
Gruitroderkiezel 39, 3960 Bree
Tel. 089 46 01 40

Erkend Concessiehouder
en Servicepunt Mercedes-Benz
Boslaan 57, 3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089 51 84 30

Erkend Concessiehouder
en Servicepunt Mercedes-Benz
Voogdijstraat 25, 3500 Hasselt
Tel. 011 27 90 00

Erkend Concessiehouder
en Servicepunt Mercedes-Benz
Lodewijk de Raetstraat 28, 3920 Lommel
Tel. 011 80 58 00
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reportage
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Group jam bree
Tekst: Geert Houben | Fotografie Studio Dupont

Groep Jam voert carrosserieherstellingen voor alle merken uit in grote
Breese nieuwbouw
Zwart en glas
Groep Jam neemt nu ook carrosserieherstellingen van alle automerken voor haar rekening. En daar kunt u niet naast kijken ter
hoogte van de Rode Kruislaan in Bree. Een nieuwbouw of een
stijlvolle combinatie van beton, staal en glas is het jongste uithangbord van de firma. “Wij wilden hier geen langwerpige doos,
maar een statig gebouw neerzetten”, stelt Marc Raedschelders,
afgevaardigd bestuurder bij Groep Jam.
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Liefst 115 op 24 meter meet de nieuwe vestiging van Groep Jam.
Aan de hypermoderne installatie die aan strenge milieu-vereisten moest voldoen en begin dit jaar in gebruik genomen is, hangt
een prijskaartje van circa drie miljoen euro vast. Het idee om een
nieuwbouw neer te zetten waarin het Limburgse bedrijf zich richt
op niet-merkgebonden carrosserieherstellingen leefde al langer bij
Marc Raedschelders. “De plannen dateren al van 1998, maar dan op
een andere site dan in Bree. Ze waren zelfs al klaar en we hadden
een bouwvergunning. Alleen deed er zich plots de mogelijkheid voor
om de zaak van mijn neef over te nemen die zich richtte op verkoop
en herstelling van bestelwagens en vrachtwagens.
De carrosserieplannen gingen even de koelkast in om te zien hoe
de overname evolueerde. Enkele jaren later dan was het plan. Toen
vertrokken we naar Lommel om een nieuwe garage te bouwen.
Maar vroeg Mercedes ons om er ook personenwagens bij te nemen
en het concept is opnieuw gewijzigd. Weer hebben we even een
adempauze ingelast tot het plan rijpte om hier in Bree een hal van
50 op 24 meter te bouwen. We dachten eraan om carrosserie te
combineren met een bandenhotel door de opkomst van de winter-

In de nieuwe vestiging in Bree combineert Groep Jam de verkoop van tweedehands wagens of
de zogenaamde Certified Used Cars en de carrosserieherstellingen van alle automerken.

banden. Het doel was om een etage bovenop het oorspronkelijke
concept te bouwen. Het was allemaal in kannen in kruiken.”

Vergunning
Alleen wijzigde een nieuwe opportuniteit de plannen van Groep
Jam. “Mercedes kwam weer aankloppen en vroeg ons om een
blinde vlek in het Maasland in te vullen. Dat hebben we toen
gedaan in Lanklaar, Dilsen-Stokkem. Toen konden we er in Bree
eindelijk aan beginnen. Alleen was de vergunning intussen vervallen”, lacht Raedschelders. Ook deed er zich een evolutie voor
richting vierseizoenenbanden en drong een aanpassing van de
toekomstplannen zich op. “Alles hypothekeren in functie van de
banden zonder goed te weten welke kant het opgaat, was maar
al te gek. Intussen waren wij in Bree wel al begonnen met tweedehandswagens.
Aanvankelijk gebeurde dat met een bouwcontainer en een tentje
erbij, maar die verkoop ging zo vlot dat we besloten carrosserie
en tweedehands of Certified Used Cars van Mercedes-Benz te
combineren.”
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Groter

Zwart en glas

Duurzaam ondernemen

De noodzaak om meerdere wrakken te kunnen stockeren op onder meer vloeistofdichte vloeren plus de bouw van een in omvang
beperkte showroom, wijzigde de oppervlakte van de hal: 50 op
24 werd 115 op 24 meter. Raedschelders en co gingen om die
plannen te concretiseren in zee met Architekt-nburo.be uit Bree.
“Architecten Jef Vandekerkhof en Gunther Segers zijn al jaren
vertrouwde gezichten bij ons. Voor diverse projecten. Alles is altijd op een heel correcte manier afgehandeld. Nooit hebben we
een advocaat moeten inschakelen”, lacht Raedschelders. “Het
is belangrijk om onze ideeën te matchen. Zij zijn geen architect
en wij zijn geen garagist. Alle partijen hebben hun ideeën op een
economisch verantwoorde manier kunnen vertalen. In dit project
hebben we vooral rekening moeten houden met de flow die de
auto moet volgen in een carrosserieproject. Bovendien waren we
gebonden aan meerdere voorschriften om de vergunning Milieuklasse 2 te behalen. Denk dan aan de opvang van olie, de bouw
van een brandwerende muur tussen atelier en showroom en nog
zoveel meer”, vult Segers aan.

Wie een Mercedes-Benzgarage van een officiële dealer binnenstapt, ziet vooral veel glas en zwarte tinten. Voorgeschreven door
het moederhuis in Duitsland. “Omdat wij hier alle merken herstellen, zijn wij niet exclusief aan Mercedes verbonden”, schetst Raedschelders. “Er zijn geen verplichtingen, maar wij hebben die lijn
wel grotendeels doorgetrokken. Wij gaan bijvoorbeeld geen rode
vloer leggen als Mercedes zwart voorschrijft. Toch zijn we nu wat
vrijer geweest op vlak van inkleding. Ik denk dan onder meer aan
het meubilair waar we volledig ons ding mee konden doen.” Qua
bouwmethode koos Groep Jam voor staalbouw. “In maart vorig
jaar zijn wij begonnen met de werf. Het is een staalbouw met een
betonplint van 2,80 meter hoog. Voor de betonplint is gekozen ter
bescherming. Een ongelukje met een auto is snel gebeurd. Met
sandwichpanelen hebben wij het geheel op een degelijke manier
afgewerkt. Kinderziektes die naam waardig of verrassingen hebben zich niet voorgedaan. Qua deadlines zijn wij alles perfect nagekomen. De montage verliep vlot”, vertelt Pierre Diliën van Diliën
Metaalwerken uit Houthalen-Helchteren.

De filosofie of de rode draad bij Groep Jam is die van duurzaam
ondernemen door zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. “Dat
we al jaren met watergedragen lakken werken, is daar maar een
voorbeeld van. Hier recupereren we regenwater in een reservoir,
goed voor 120.000 liter dat we hergebruiken voor het sanitair en
de carwash. We voldoen hier aan de strengste milieunormen en
hebben niet op een centimeter isolatie gekeken. Het dak ligt trouwens vol met zonnepanelen”, omschrijft Raedschelders. Als verwarming is tot spijt van de gedelegeerd bestuurder niet voor vloerverwarming gekozen. “Een onbegonnen zaak. In het atelier zitten
zoveel leidingen of een heel appartement aan putten in de grond
wat vloerverwarming onmogelijk maakt. Wij hebben gewerkt met
luchtverhitters in zones met pijpen links en rechts van het atelier.
In de showroom maken wij er wel gebruik van.”
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Technische fiche
Group Jam
…
Bouwheer:
Group Jam; Hasselt
…
Architect:
Architekt-nburo; Bree
Hoofdaannemer + buitenschrijnwerk:
Diliën Metaalwerken; Houthalen
Technieken Carrosserie:
TAE; Zellik
Verwarming en ventilatie:
Peeters & zonen; Bree
Elektriciteit:
TDE; Bree
wCarwash-installatie:
Kathagen; Bree
Airco en zonnepanelen:
Aendekerk; Bree
Interieurwerken:
Eerdekens & Willems; Oudsbergen
Chapewerken:
AP-Chape; Peer
Beveiliging:
Maris tech; Heusden-Zolder
Grondwerk en verhardingen:
Loon-en grondwerken Clijsters; Bree

De nieuwbouw
is vooral een
mix van glas en
zwarte elementen.
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Architect Jef Vandekerkhof, Louis Raedschelders, bestuurder
Marc Raedschelders (vooraan), architect Gunther Segers en
aannemer Pierre Diliën.

Visueel
Voor de showroom is uiteraard de keuze op glas gevallen. De auto’s
moeten en mogen gezien worden. “In de hal hebben we eveneens
getracht om zoveel mogelijk daglicht binnen te halen. Daarvoor is er
geopteerd om met koepels te werken. Daarnaast is de hal zo geconcipieerd om diverse zones te krijgen die we moeiteloos met elkaar
kunnen verbinden. Er zijn onder meer voorbereidingszones, een grote spuitcabine en twee spotrepairzones. Oorspronkelijk was het plan
om een volledig betonnen constructie op te trekken. Vanuit praktisch
oogpunt en naar beeldvorming toe zijn wij daar deels van af gestapt.
Het gebouw ligt aan de oprit van een brug. Door de plint krijg je nu
een beter visueel effect dat de hal en showroom meer recht lijkt te
staan wat uiteraard ook zo is”, besluit architect Jef Vandekerkhof.
l
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REDACTIE
ONS ANTWOORD OP DE KLIMAATBROSSERS:
GOOIEN WE ONZE KINDEREN MET HET BADWATER WEG?
Deel 1 – Over gedeelde verantwoordelijkheid en bestaande oplossingen
Het kind met het badwater weggooien. Of in dit geval, de kinderen. Dat is wat er dreigt te gebeuren met de klimaatmarsen. Want
laat ons duidelijk zijn, dat de volgende generatie, onze kinderen hun stem laten horen en oproepen om dringend actie te ondernemen om de klimaatopwarming te stoppen is een goede zaak. Een hele goede zaak. Wat wij, de huidige generatie, met die wake-up
call doen bepaalt hoe nuttig hun acties zullen zijn. En op dat vlak dreigt er toch wel wat fout te lopen.
Eigenlijk zien we problemen op twee vlakken.
Iedereen, of toch bijna iedereen, is het volmondig eens met
de spijbelaars die vinden dat er dringend iets moet gebeuren.
Maar de betogingen krijgen stilaan een bijzondere ondertoon:
het wordt hoog tijd dat anderen iets gaan doen. De overheid, de
regering, bedrijven, …

WIJ BOUWEN
IJZERSTERK
INDUSTRIEBOUW EN KANTOREN | WONINGBOUW | ALU & STALEN BUITENSCHRIJNWERK
SCHOLEN EN SPORTACCOMODATIES | PYLONEN | KNIP- EN PLOOIWERKEN

Centrum zuid 3219
3530 Houthalen
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dilien@dilien.com
www.dilien.com

Dat onze kinderen de verantwoordelijkheid bij ons leggen is logisch. Wij bepalen hoe we onze maatschappij organiseren, met
welke auto we rijden en waar we met vakantie gaan. Al vliegend
of niet. Maar de commentatoren aan de zijlijn, en de betogers
tijdens de laatste klimaatmars ‘voor volwassenen’, hebben die
tonaliteit helemaal overgenomen: er moet iets gebeuren... door
anderen. Die houding blijkt ook uit het onderzoek dat pas werd
uitgevoerd: vier op vijf mensen die vinden dat er dringend iets
moet gebeuren tegen de klimaatopwarming willen daar wel niet
extra voor betalen. Zoals zo vaak resulteert gedeelde verantwoordelijkheid ook hier vooral in gepercipieerde verantwoordelijkheid van anderen. Maar het probleem van die gedeelde
verantwoordelijkheid is in de praktijk nog groter dan deze cijfers
doen vermoeden. Op dit ogenblik liggen er in het bedrijf waar
ik voor werk voor meer dan 70 miljoen euro aan energiebesparingsprojecten die we voor bedrijven hebben uitgewerkt.
Projecten die samen 62.000 ton CO2 (compensatie van 5.160
hectaren (!) bomen) zouden besparen en die zichzelf in 5 jaar of
minder terugbetalen. En toch worden ze niet uitgevoerd. Inderdaad, projecten die geld opbrengen én CO2 besparen.
Maar ze komen er niet. Wellicht met de redenering dat eenzelfde
investering in iets anders meer zou kunnen opbrengen. Het gaat
nu toevallig om projecten voor bedrijven, maar de particulier
reageert net zo. Ook bij de meeste gezinnen is het milieu een
bonus bij een aankoopbeslissing. Een bonus, maar geen drijfveer. Dat moet veranderen. Het is gewoon onbegrijpelijk dat
projecten die helpen tegen de klimaatopwarming en tegelijkertijd geld opbrengen, toch niet worden uitgevoerd. En het
is even onbegrijpelijk dat we steeds massaler op straat komen
voor dringende maatregelen tegen de opwarming van de aarde,
maar dat er tegelijkertijd tegen de vergunningsaanvraag van ongeveer elke windturbine meer dan 900 bezwaarschriften binnenkomen. Op dit ogenblik lopen er bij ons bedrijf projecten voor
het bouwen van 80 windturbines. Werkelijk al deze projecten
worden vertraagd door beroepsprocedures of moeilijkheden bij
de verwerking van vergunningsaanvragen. Terwijl ze allemaal
rekening houden met de regels en met de omzendbrief die de
toelatingsvoorwaarden regelt. 163.000 ton CO2 -het equivalent
van 13.600 bomen- die we kunnen jaarlijks kunnen besparen,
maar die er voorlopig niet komen.

Ons antwoord op de klimaatbrossers vertoont nog een tweede mankement. Alhoewel goedbedoeld, is het misschien nog
gevaarlijker dan het verleggen van de (eigen) verantwoordelijkheid. Aangespoord door de klimaatmarsen, komen er uit alle
hoeken voorstellen die het klimaatprobleem willen aanpakken.
Uit de voorstellen blijkt dat er veel verwarring is tussen maatregelen die goed zijn voor het milieu en maatregelen die specifiek
bijdragen aan het terugdringen van de klimaatopwarming. Er
komen bovendien allerlei ingewikkelde en vaak ook zeer technische voorstellen die ongetwijfeld wel hun nut zullen hebben
maar niet eens in de buurt komen van de vanzelfsprekende acties die nu niet gebeuren. Niet in volume van besparing, en niet
in snelheid van resultaat.
Kortom, er is gewoon geen zinnige reden te bedenken waarom een bedrijf, een overheid of een gezin niet zou investeren
in maatregelen die zo besparend zijn dat ze zichzelf op 5 jaar
terugbetalen. Als we alle besparingsmogelijkheden die zichzelf
op die korte periode terugbetalen vandaag zouden opstarten,
dan vergroot dat de kans om onze klimaatdoelstellingen te halen aanzienlijk. Energiebesparingen hebben bovendien een dubbel effect: ze verlagen niet alleen de CO2-uitstoot, maar zorgen
bovendien dat ons totale energieverbruik daalt en het aandeel
hernieuwbare energie verhoudingsgewijs stijgt.
Op dat ondergebruikte potentieel moet de overheid inzetten. Zo
zijn 5.000 grote ondernemingen verplicht om een energieaudit
uit te voeren, maar alleen de 350 energie intensieve bedrijven
die toegetreden tot energiebeleidsovereenkomsten zijn ook verplicht om rendabele besparingen daadwerkelijk door te voeren.
Dat is bijvoorbeeld anders in Nederland waar veel meer bedrijven inspanningsverplichtingen hebben bij het uitvoeren van de
energieaudit. Bij onze noorderburen wordt er overigens meer
geïnvesteerd in hernieuwbare energie, terwijl de subsidies daar
lager zijn. Alle klimaatmarsen ten spijt, is er nog heel wat werk
aan het bouwen van draagvlak voor duurzame oplossingen. Oplossingen die nu nog geld opbrengen, maar in de wat verdere
toekomst wellicht ook gewoon geld zal kosten.
De boodschap van onze jeugd is duidelijk. Laat ons die boodschap ter harte nemen en snel werk maken van wat eigenlijk
voor het grijpen ligt. Dan rest er ons nog één advies voor de
jongeren zelf: betoog ook thuis, in de woonkamer. Want de medewerkingsbereidheid van jullie ouders is allesbepalend. Daarzonder kunnen ook de overheid en bedrijven niets. Hoe graag
we dat ook willen.
…
Info: www.encon.be, Robin Bruninx, robin.bruninx@encon.be
…
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Bart Christoffels
Het bedrijf is in 1954 opgericht door de vader van de huidige gedelegeerd bestuurder die begin jaren 2000 de operationele leiding
van het kantoor overnam. Bart Christoffels wil een vertrouwenspersoon zijn voor zijn klanten en hen adviseren en begeleiden bij
waardevolle transacties en de verzekering van hun grootste waarden – van leven tot vastgoed en kunst.

De vaste waarde voor vaste waarden
Het familiebedrijf Christoffels in Lanaken is ruim 65 jaar actief in vastgoed en verzekeringen en de rode
draad voor de bedrijfsmissie is het bieden van vaste waarden aan klanten die dat weten te appreciëren.
De onderneming is niet gegroeid omwille van een eigenzinnige visie, maar werkelijk op maat van de
vraag van het cliënteel inzake onroerend goed en waardevolle persoonlijke bezittingen.

“Ik ben geen projectontwikkelaar in vastgoed” benadrukt Bart.
“Die ontwikkelaars zijn mijn klanten. Maar ik denk en doe wel mee,
opdat we telkens weer met een topaanbod op de markt kunnen
komen.”

Duidelijke positie in onroerend goed
Christoffels vastgoed positioneert zich duidelijk in het betere segment van residentieel vastgoed en nieuwbouwprojecten. Dat is eigenlijk het gevolg van de vraag van Nederlandse klanten die destijds Lanaken opzochten om er riant te komen wonen. De expertise die Christoffels daarbij ontwikkeld heeft kan nu overal in
de provincie worden toegepast op hetzelfde type vastgoed.
Voor nieuwbouwprojecten bestaat de dienstverlening niet alleen uit makelaardij voor verkoop of eventueel
verhuur, maar ook uit een partnership met de projectontwikkelaar in de ontwikkeling van het project en in de
commercialisering van alles wat aangeboden wordt.
Bart Christoffels zegt: “Naast een verregaande vakkennis en empathisch vermogen is er bij ons een sleutelrol weggelegd voor een weldoordachte communicatie. Zo schakelen we voor elk onroerend goed een professionele fotograaf in, maken we onze brochures en website in het Nederlands en het Engels, en adverteren
we in de geschreven media en online social media en google. Een gevarieerde communicatiemix om het
vastgoedaanbod optimaal in de kijker te zetten.”
Behalve in marketing en communicatie, laat Christoffels zich ook niet onbetuigd in de strategische beslissingen bij nieuwbouw, zoals keuze van locatie, architectuur, oppervlakte, afwerking en marktprijs.
“Als we het product zelf mee vorm geven, kunnen we het achteraf ook veel beter aan de man brengen, wat
een belangrijk voordeel is voor alle betrokken partijen”, aldus de zaakvoerder.
Residentie The Bridge
22 appartementen aan het kanaal in Lanaken
Vanaf € 186.802,- k.k.

Link naar waardevolle bezittingen

Residentie Molenhoek
Dat werken in het “betere
segment” een nauwe relatie ontwikkelt met kopers, investeerders en andere
Assistentiewoningen in het centrum van Lanaken
beleggers, zal niemand verwonderen.
Vanaf € 228.000,- k.k. Die kennis van de klant stelt Christoffels in staat om op basis van
vertrouwen te praten over alle aspecten van verzekeringen; vanaf het vermogensbeheer en financieren van
vastgoed vanuit pensioenpolissen tot en met het veiligstellen van kunst, juwelen of oldtimers.

“Dit is een nichemarkt” zegt Bart Christoffels “en het zijn niet de verzekeringsmaatschappijen die hier ons
aanbod bepalen, maar de eisen van de eigenaars en kandidaat-kopers. Voor hen zoeken we waarborgen die
passen bij vermogende particulieren en ondernemers.”
Daarmee hebben we gezegd dat ook het bedrijf van een klant-beslissingsnemer,
het voorwerp kan zijn van
Residentie The Bridge
appartementen
aan hetwat
kanaal
in Lanaken opgedaan met familiale
een goed voorstel omtrent “assurantiën”. Christoffels22heeft
zo al heel
ervaring
Vanaf € 186.802,- k.k.
KMO’s tot ondernemingen met een 100-tal werknemers
Residentie Molenhoek

Waardevolle bezittingen
Christoffels verzekeringen is inderdaad gespecialiseerd in het verzekeren van uitzonderlijke objecten zoals kunst, juwelen en
exclusieve auto’s.
De ringen op de foto zijn creaties van Jochen Leën, de ontwerper van hedendaagse en unieke kwaliteitsjuwelen die net als
Christoffels verwant is met Lanaken; meer
bepaald met La Butte aux Bois waar hij gestart is, maar ondertussen meerdere kantoren heeft en verkoopt aan cliënteel over de
hele wereld.
“De relatie met Jochen is ook anders zeer
waardevol, namelijk bij de taxatie van juwelen die verzekerd moeten worden. Bij vastgoed waarderen wij het zelf, bij deze stukken roepen we vaak zijn expertise in”, aldus
nog Bart Christoffels.

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

www.christoffels.be

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.

Het betere vastgoed
Deze villa aan de Lijsterstraat 34 in Lanaken is een mooi voorbeeld van
het type vastgoed waarin Christoffels vastgoed een sterke reputatie
heeft opgebouwd. Het begint bij een juiste prijszetting, op basis van
kennis van de intrinsieke waarde en de fluctuaties van de markt.
Met het juiste voorstel en de goede communicatie, spreekt Christoffels
het juiste publiek aan; ze weten wie wat zoekt in dit segment en kunnen
zodoende vraag en aanbod vlot samenbrengen. Op dat moment wordt
een andere kwaliteit heel belangrijk, met name het persoonlijk begeleiden van de kandidaat-kopers vanuit een vertrouwensrelatie.

Residentie The Bridge
22 appartementen aan het kanaal in Lanaken
Vanaf € 186.802,- k.k.
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Residentie Molenhoek
Assistentiewoningen in het centrum van Lanaken
Vanaf € 228.000,- k.k.
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Residentie Skyview
Prestigieus nieuwbouwproject met vrij uitzicht in Lanaken
PASSION FOR REAL ESTATE
Vanaf € 183.040,- k.k.

WWW.CHRISTOFFELS.BE

REDACTIE
BESIX GROUP VERWERFT PARTICIPATIE IN MABILUX SA
• BESIX Group NV heeft een participatie verworven in het Luxemburgse bedrijf Mabilux SA;
• Mabilux SA behoudt haar beheersautonomie;
• Mabilux SA is gespecialiseerd in de productie en montage van staalskeletten voor utiliteitsbouw.
BESIX Group NV (BESIX) verwierf met succes een participatie in het bedrijf Mabilux SA en haar dochterondernemingen Msteel en
Kockelscheuer Buildings Technology SA. Deze acquisitie gebeurde via Lux TP, de Luxemburgse dochteronderneming van BESIX.
Mabilux werd 30 jaar geleden opgericht door Philippe Massard en is gevestigd in Kockelscheuer, in het Groothertogdom Luxemburg.
Het bedrijf is gespecialiseerd in staalskeletten voor utiliteitsbouw en beschikt over moderne, beveiligde productieafdelingen van meer
dan 1.000 m².
Rik Vandenberghe, CEO van BESIX Group: “De participatie in Mabilux geeft Lux TP de mogelijkheid om haar klanten, in België en
Luxemburg, compleet en kant-en-klaar voorstel te doen rond de productie en montage van staalstructuren, van ontwerp tot uitvoering.
Mabilux heeft immers een stevige reputatie opgebouwd en is in het Groothertogdom Luxemburg marktleider in deze sector.”
Het bedrijf behoudt haar beheersautonomie. Sam Massard, zoon van de oprichter en vandaag Afgevaardigd Bestuurder en Algemeen
Directeur, behoudt zijn functies.
Alain Dostert, Managing Director van Lux TP: “We zijn verheugd dat we kunnen rekenen op Sam Massard om voortaan samen te
bouwen aan de toekomst. De samenwerking tussen Mabilux en Lux TP is een garantie voor groei van onze respectievelijke activiteiten.
Ze stelt Lux TP in staat om haar dienstverlening te diversifiëren en Mabilux om de Belgische markt te veroveren.”
De kwaliteit van de producten en diensten van Mabilux steunt op het professionalisme van 70 ervaren werknemers. Het bedrijf heeft
een jaaromzet van bijna 15 miljoen euro.
Bij deze transactie werd de verkopende partij geadviseerd door TENZING partners SA, een Luxemburgs fusie- en overnamebedrijf
gespecialiseerd in corporate finance.
…
Info: www.besix.com
…

BMP BUILDING SERVICES INNOVEERT MET TWEE
NIEUWE AFDELINGEN!
BMP building services, de innovatieve bouwpartner uit Limburg, breidt uit met twee nieuwe innoverende afdelingen. Tim Voets, expert in zichtbeton, en Wim Aerts, innovatief ondernemer, werden verwelkomd in het BMP-team.
Tim Voets realiseert met zijn zichtbeton de moeilijkste en meest prestigieuze betonprojecten. Dankzij de aparte werkwijze en het
maatwerk worden de moeilijkste projecten netjes gegoten. De toevoeging van Tim Voets zorgt ervoor dat BMP building services nog
meer complexe betonconstructies kan realiseren in de toekomst. “De samenwerking met BMP building services zorgt echt voor een
“1+1=3”-effect. Ze zijn allemaal experten in hun vakgebied en het is inspirerend om in zo’n omgeving projecten te realiseren.”, aldus
Tim Voets. Binnen de tweede nieuwe afdeling, Functional Decorations, trekt BMP voluit de kaart van ‘groene innovatie’. Wim Aerts
lanceert er producten die zowel decoratief als functioneel zijn, zoals de Smart Plant Boxes en Smart Flowers. Wim verduidelijkt: “We
ontwikkelden een eigen ‘Smart Plant Box’ systeem, waar planten optimaal voorzien worden van water dat erin ‘gebufferd’ wordt. De
boxen worden op maat gemaakt van gerecycleerd plastiek en functioneren ook als oplaadpunten door ingebouwde windturbines. Verder verdelen we in de Benelux de decoratieve ‘Smart Flower’ : 5 m² grote zonnepanelen in de vorm van een zonnebloem, die s’morgens
opent, heel de dag de zon volgt, maximaal energie binnenhaalt en s’avonds bij het dichtgaan alle bloembladen weer stofvrij maakt.”
Uitdaging, innovatie en duurzaamheid zijn al jaar en dag de stokpaardjes bij BMP building services en dat wordt nu meer dan ooit verwezenlijkt. “Dankzij de opstart van deze nieuwe afdelingen hebben we het voorbije jaar steeds beter antwoord kunnen bieden op erg
uitdagende bouwprojecten.
Laten we dit elan in 2019 verderzetten én uitbreiden!”, vult Marc Peeters, oprichter BMP building services, aan.
Over BMP building services BMP building services dat is 30 jaar bouwervaring onder één dak! Van grote industriële
& residentiële projecten, tot bouwen, verbouwen en renoveren in krappe winkelstraten of drukke shoppingcenters.
Dringende interventies dag en nacht. Onder hoge tijdsdruk of zelfs na de winkeluren, BMP doet het. Meer over BMP
building services: https://www.bmpbuildingservices.be/
…
Info: www.bmpbuildingservices.be
…
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Puur Office
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Beeldpunt bij PuurOffice / Frank Gielen / Beeldpunt

“De meerwaarde van projecten
als deze is dat je architectuur en
interieurarchitectuur perfect op
elkaar kunt afstemmen”
Ben je nog op zoek naar een originele flexplek in een groene oase?
Office Studio vond op een boogscheut van Hasselt niet alleen
een ideale uitvalsbasis voor zijn nieuwe showroom en kantoren
van Puur Office, maar besloot meteen om ook voor anderen een
werkplek te creëren. Bouwheer Ben Goossens van Office Studio
medezaakvoerder van Puur Office heet ons welkom, samen met
campushond James aan zijn zijde.
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“Onze kantoren waren tot 2017 gevestigd in het voormalige
Veldeman-gebouw aan de Hasseltse kanaalkom,” gaat Ben
Goossens van start. “Toen de stad Hasselt besloot om het gebouw
te onteigenen, moesten we op zoek naar een nieuwe site.
Na een tijdje zoeken vonden we de perfecte locatie, de oude schrijnwerkerij van Menten-Ballet in Kermt. Mooie industriële gebouwen
in een groene oase van 3,5 hectare. Wat meteen aanspraak was
de ruime, weidse omgeving en de ligging midden in de natuur. Hier
konden we onze visie op het nieuwe werken volledig ontplooien.
Bij de stad Hasselt toetsten we af of het idee dat we hadden hier
gerealiseerd zou kunnen worden en na een grondige studie besliste
het stadsbestuur om het project te vergunnen.”
Dat idee omvatte in eerste instantie de renovatie van twee bestaande gebouwen die nu The Barn en The Factory heten. Op termijn
komt er met The Office nog een gloednieuw gebouw op de site.
“Het is een mooi idee dat we in een voormalige schrijnwerkerij nu
een moderne variant van een schrijnwerkerij, namelijk een bedrijf
gespecialiseerd in kantoormeubilair, konden onderbrengen,” aldus
Rob Gijsenberg, architect bij Buro B.

In heel het project werd bijzonder veel aandacht gehecht aan een
pure belijning.
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“Er moesten op de site sowieso een nieuwe showroom en kantoren voor Puur Office komen,” legt Ben Goossens uit. “Die
besloten we onder te brengen in de voormalige schuur, The Barn.
Het tweede gebouw, The Factory, bleek een prima gelegenheid om in te spelen op de toenemende behoefte aan flexibele
werkplekken. Daarom besloten we hier volop de kaart van het
nieuwe werken te trekken en er werkplekken te verhuren. Maar
dan eentje in een rustgevende, groene omgeving, waarbij je even
gemakkelijk binnen als buiten kan werken. Ook aan een lekkere
zakenlunch of -diner is gedacht, het Italiaanse restaurant Cantina
51 opent hier binennkort de deuren.”
“We hadden in het verleden al eerder meegewerkt aan projecten
van Buro B, dit keer was het onze beurt om hen in te schakelen
voor ons project,” lacht de bouwheer. “Hun manier van werken,
de gebouwen en interieurs die ze ontwerpen: dat sluit helemaal
aan bij onze visie. Om inspiratie op te doen nodigde ik hen uit voor
een bezoek aan de Vitra Campus in Weil am Rhein.
De verschillende gebouwen op de site hebben elk een eigen sfeer en
identiteit en vormen toch één geheel. Ik wilde hier een werkomgeving
creëren waar mensen zich goed voelen, in rust. Kunnen werken,
en ieder seizoen geïnspireerd worden door de mooie natuur.”
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“We hebben het DNA van de verschillende gebouwen inderdaad
volledig uitgepuurd, terwijl ze bij elkaar blijven passen,” gaat Kurt
Gooris, interieurarchitect bij Buro B, verder. “We trokken de
sfeer echt tot in de puntjes door. Bij The Barn hebben we bijvoorbeeld dat schuur-effect van het oorspronkelijke gebouw vertaald
naar de renovatie. Dit resulteerde in een gebouw zonder dakgoten met volledig beglaasde kopgevels. De vorm accentueerden
we met aangepaste verlichting. Bij The Factory hebben we ingespeeld op het loftgevoel en de wisselwerking tussen de groene
omgeving buiten en binnen. Dat leidde tot grote raampartijen. De
dakspanten werden gerecupereerd.”
De gevelbekleding van The Barn was een klus voor de firma
Deholi, die ook de binnenafwerking voor zijn rekening nam. “Het
thermowood dat we gebruikten voor de bekleding en de schil,
komt terug in de parketvloer op de eerste verdieping,” aldus Antal
Potocan van Deholi. In The Factory namen we vooral de inrichting van het restaurant, het wellnessgedeelte en het appartement
voor onze rekening.”
“De meerwaarde van projecten als deze is dat je architectuur en

interieurarchitectuur perfect op elkaar kunt afstemmen,” aldus
Kurt Gooris. “Ook de bouwheer hechtte veel belang aan een
hoge afwerkingsgraad.”
Er werd op het vlak van afwerking en detaillering daarom niets aan
het toeval overgelaten. “Hierin zijn we enorm ver gegaan,” legt
Kurt Gooris uit. “Er is geen hoekje of kantje dat we ongemoeid
hebben gelaten. Werd er een lijn binnen bekeken, dan werd ze
ook buiten bekeken en omgekeerd. Alles werd overdacht en doordacht uitgevoerd om een zo puur en symmetrisch mogelijk geheel
te komen. Dat vergt een nauwe samenwerking met de andere
bouwpartners en heel veel studiewerk. Neem nu bijvoorbeeld het
akoestische plafond in The Factory: we hebben echt naar een manier gezocht om dat zo naadloos mogelijk te integreren.”
“In beide gebouwen werd daarom bijvoorbeeld ook een nieuw,
dun type Schüco-profielen verwerkt,” vult Geert Flipkens, van de
firma Mathieu Gijbels, die in The Barn aan de slag ging, aan. “Om
zo dun mogelijke profielen te kunnen gebruiken, plaatsten we er
in The Barn stalen vinnen achter. In de ruimte zelf werden alle centrale functionaliteiten zoals de trap, sanitaire cel, enz weggewerkt
in een centraal blok. De showroom blijft daardoor heel open, heel

luchtig. We hebben echt wel wat grenzen verlegd in dit project,
door steeds naar de best mogelijke oplossing te zoeken.”

Huzarenwerkje
Chris Horemans, gedelegeerd bestuurder bij Jacobs-i3, dat The
Factory wind- en waterdicht maakte, staaft de inspanningen graag
met een voorbeeld: “De bouwheer en architect wilden de binnenvloer in polybeton zo mooi mogelijk laten aansluiten op de betonverharding buiten. Maar om het spouwwater goed af te voeren,
ligt je buitenverharding bij voorkeur 10 tot 15 centimeter lager
dan het vloerniveau. Geen sinecure. Daarom hebben we rondom
het gebouw een gegalvaniseerd profiel geplaatst, waarachter de
ontwatering kan gebeuren. Dit systeem sloten we aan op een
drainage-element dat vervolgens werd aangesloten op de riolering. Alles werd vervolgens netjes afgewerkt met beton.
Je ziet het niet, maar het is er wel én het werkt. Ook bij het
isoleren stonden we voor een uitdaging, dit is nooit zo voor de
hand liggend bij een renovatie. De oorspronkelijke schuur was
bijvoorbeeld helemaal niet geïsoleerd. Verder wilde de bouwheer
graag dat de lijnen van de kolommen in de zijgevel overeenkwamen met de raamstijlen boven en ook de verdeling van de platen
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Technische fiche
Parc 51
…
The Barn
Bouwheer:
Office studio; Hasselt
…
Architect:
BuroB - architectuur + interieurdesign; Genk
Hoofdaannemer:
Mathieu Gijbels; Oudsbergen
Maatwerk:
Deholi; Houthalen
Elektriciteit:
Vika projects; Houthalen
HVAC:
Robair; Genk
Kantoorinrichting:
PuurOffice (Vitra/Viccarbe; Kermt
Afbraak-en grondwerken:
Steegmans; Lummen
Verlichting:
Flos Benelux; Brussel
Geluid:
Sonos; Hilversum
Gyproc:
Weygers interieurbouw; Hasselt
Sanitair:
Brouns; Kinrooi
Buitenaanleg:
Vriens; Heusden-Zolder
………………………………………………………………
The factoryBouwheer:
Office studio; Hasselt
…
Architect:
BuroB - architectuur + interieurdesign; Genk
Hoofdaannemer:
Jacobs i3; Oudsbergen
Maatwerk:
Deholi; Houthalen
Kantoorinrichting (Robberechts/Flokkt/ICF/Pedrali):
PuurOffice; Kermt
Elektriciteit:
Vika projects; Houthalen
HVAC:
Robair; Genk
Verlichting:
Flos Benelux; Brussel
Geluid:
Sonos; Hilversum
Gyproc:
Weygers interieurbouw; Hasselt
Sanitair:
Brouns; Kinrooi
Scheidingswanden:
Fantoni; Gentbrugge
Keuken:
Elpo Cuisinex; Hasselt
Buitenaanleg:
Vriens; Heusden Zolder
Afbraak-en grondwerken:
Steegmans gronden en afbraak; Lummen
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In heel het project werd bijzonder veel aandacht gehecht aan een
pure belijning.
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omstandigheden voor een goede akoestiek … De klanken gaan al
snel naar alle kanten. Akoestische isolatie is dan geen overbodige
luxe. Ons team zorgde in The Factory voor een mooi resultaat met
een akoestisch spanplafond. Hoewel het om een grote overspanning gaat, hebben we zo naadloos mogelijk proberen te werken. Het
eindresultaat mag er zijn! We haalden de natuur trouwens nog een
beetje extra naar binnen dankzij een egaal verlichte spanwand met
fotoafdruk.”
“Er komen hier straks natuurlijk heel veel mensen werken. Daarom
wilden we, op het vlak van toegangscontrole, facturatie etc. graag
met automatisatie werken waar dat kon,” legt Ben Goossens uit.
“Ben wilde dit graag aan de hand van handpalmherkenning doen,
maar dit is een erg nieuw systeem en het leek ons te complex om dit
al in een project van dit formaat te integreren,” sluit Marc Strackx
van Alfa-Zet Systems aan. “We besloten te werken met een badgesysteem, en een centraal systeem voor het reserveren van vergaderruimtes. Met die voorwaarde van de bouwheer, dat het systeem
esthetisch zou aansluiten op de rest van het project. Ook het gebruik
van de kopieermachines en printers werd zoveel mogelijk geautomatiseerd. Wat fijn was aan dit project is dat Ben al in een vroege fase
bij ons kwam aankloppen. Zo konden we al vanaf het begin meedenken over de juiste integratie.”
“Wij hebben dit project echt ervaren als een referentieproject,”
vult Ronny Houben van Deholi nog aan. “Dankzij het uitmuntende
werk van de architecten doken er haast geen problemen op. Botsten
we toch op iets, dan werd dit in nauwe samenspraak opgelost. Heel
fijn om zo te kunnen samenwerken. Ik denk dat iedereen het daar
wel over eens is. Ook de actieve rol van de bouwheer mag geprezen
worden.”
l

“Mijn vertrouwen in
Mathieu Gijbels was terecht!”

Vlnr: Antal Potocan, Ronny Houben, Marc Strackx, Kurt Gooris
Vlnr midden: Rob Gijsenberg, Teun van der Heyde, Ben Goossens, Geert Flipkens
Onder vlnr: Chris Hooremans, Kim Zeegers

wilden we laten uitkomen met de randen van de ramen. We gingen
heel ver, maar zulke ingrepen, hoe klein soms ook, maken het eindresultaat wel echt compleet. De kracht zit net in die symmetrie, in
die puurheid.”
Teun van der Heyde, salesmanager van verlichtingsproducent
Flos: “De woorden puurheid en symmetrie zijn al een paar keer gevallen. Met onze verlichtingselementen probeerden we daar naadloos op aan te sluiten. We konden ons geen betere plek voorstellen
om de mogelijkheden van onze verlichtingsprofielen te tonen. We
kozen voor een DALI-gedimd systeem zodat de verlichting steeds
kan aangepast worden aan dag, avond en sfeer. In The Barn kozen
we voor magnetische profielen, waarbij je de flexibiliteit hebt om de
producten mooi uit te lichten en de werkplekken te verlichten, maar
dit steeds kunt aanpassen aan de behoeften van het moment. Buiten werkten we vooral met vloerspots om het hout van bijvoorbeeld
The Barn tot zijn recht te laten komen en met projectoren om de bomen mooi uit te lichten. In The Factory kozen we voor een klokarmatuur naar een ontwerp van designer Piero Lissoni. De koelvinnen van
het element zijn zichtbaar gelaten, wat voor een mooi en origineel
effect zorgt. Binnen herhalen we de vloerspots van buiten en dit om
de betonnen kolommen uit te lichten en die wisselwerking tussen
binnen en buiten te accentueren. In het restaurant werkten we met
een modulaire collectie van Vincent Van Duysen, die knipoogt naar
de Bauhaus-filosofie.”
Kim Zeegers, salesmanager bij MonaVisa: “Harde materialen,
een grote oppervlakte, een vloer in beton. Het zijn niet de beste
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Architect: PCP, Genk

Kim Clijsters
Sports & Health Club

Kim Clijsters

“Ik heb voor Mathieu Gijbels gekozen op basis van de goede referenties die zij konden voorleggen. En mijn vertrouwen
is volledig terecht gebleken. Ons project – een combinatie van nieuwbouw en renovatie – werd uitstekend opgevolgd
door de projectleider en zijn collega’s. Ik heb mij dan ook op geen enkel ogenblik zorgen hoeven te maken. De mensen
van Mathieu Gijbels hebben mij perfect door het traject gegidst. Ik wou en ik kreeg een tennisacademie met een zeer
hoge afwerkingsgraad, en dat binnen budget en vooropgestelde timing. Mijn bouwdroom is werkelijkheid geworden.”
Meer weten over realisaties in uw sector of uw buurt? Nieuwbouw, renovatie of kleine aanpassingswerken?
Tel: +32(0)89 81 91 00 | www.gijbels.com | info@gijbels.be
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Algemene elektriciteit
Woningbouw
•
Bticino Expert domotica
•
Industriele elektriciteit
Storingstechnieker
•
Werfleider logistieke projecten :
Robotisering
transportbanden
verpakkingslijnen automatisering
•
verantwoordelijk en uitvoering
verlichting Park 51
•
zonnepanelen

VERLAAK IVO
Steenakkerstraat 42b
3530 Houthalen

quote Puur office
Het SONOS-geluidssysteem zorgt
voor aangename achtergrondmuziek, en kan in elke ruimte apart
worden bediend.
“Naast de aanwezigheid van campushond James, is er trouwens
aan nog meer gedacht om het je hier naar je zin te maken,” sluit
Ben Goossens nog af. “We willen er hier echt alles aan doen om
een energieke, positieve vibe te creëren. Heb je de hangmatten
en strandstoelen buiten al gezien? Op termijn zullen we een paar
inspirerende vergaderhutten bouwen, verspreid in het weiland, en
we starten ook met de aanleg van volkstuintjes. Na het werk zijn je
vrienden trouwens meer dan welkom. Ja kan hier buiten perfect de
barbecue aansteken! Maar alles met veel respect voor de natuur
en onze omgeving. Samen met vogelbescherming Vlaanderen en
Regionaal Landschap willen we het terrein zoveel mogelijk als natuurgebied beheren. Met poelen, houtwallen, bloemenweiden …
Heerlijk werken toch?”

GSM 0494424229
ivo.verlaak@vikaprojects.be

BEZOEK VRIJBLIJVEND ONZE SHOWROOMS
Oostnieuwkerksesteenweg 3 - 8800 Roeselare - 051 74 77 54 - info@monavisa.be
Genkersteenweg 433/1 - 3500 Hasselt - 011 91 14 83 - hasselt@monavisa.be

CENTRALE VERWARMING
SANITAIR
VLOERVERWARMING
ZONNE ENERGIE
WARMTEPOMP
VENTILATIE

www.monavisa.be

www.penxten.be

info@penxten.be

PASSIE VOOR KLIMAAT
PASSIE VOOR KUNST
PASSIE VOOR TECHNIEK
PASSIE VOOR MENS
PASSIE VOOR...
CosmOpolitan gallery / Genk
Architect: Buro B / Genk

Nieuwpoortlaan 1 | 3600 Genk | T. +32(O)89 61 37 51 | info@robair.be | www.robair.be
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REDACTIE
DECEUNINCK ONTVANGT VINYLPLUS®-PRODUCTLABEL
Deceuninck kondigt met fierheid aan dat zijn Zendow-gamma het VinylPlus®-productlabel ontvangen heeft. Dat gebeurde na een
diepgaande audit uitgevoerd door BRE, een Brits onafhankelijk onderzoeksinstituut. Het VinylPlus®-label lauwert Deceuninck
voor zijn vele initiatieven en jarenlange inzet op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het VinylPlus-productlabel is het eerste duurzaamheidskeurmerk voor kunststof kozijnen. Het wordt toegekend op basis van volgende strikte criteria:
• verantwoord aankoopbeleid – de traceerbaarheid van grondstoffen
• gecontroleerd circulair beheer – verantwoord afvalbeleid en gebruik van gerecycleerde materialen
• organochlorine emissies – de aankoop van pvc bij erkende leveranciers die voldoen aan het ECVM-charter (European Council of
Vinyl Manufacturers)
• duurzaam gebruik van additieven – loodvrije producten en verantwoord gebruik van cadmium voor een lagere ecologische
voetafdruk
• energie- en klimaatstabiliteit – energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie
Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck: “Het VinylPlus®-productlabel past perfect in onze missie ‘bouwen aan een duurzame (t)
huis’, waarvan ecologie een van de drijvende krachten is. Het is bovendien een belangrijk argument voor onze klanten omdat het garandeert dat de producten die zij kopen echt duurzaam zijn. Ten slotte bevestigt het ook pvc als een duurzaam en toekomstgericht materiaal
voor de bouwsector.”

ALL-ROUND PARTNER IN
DE INTERIEURBOUW

Brigitte Dero, General Manager VinylPlus®: “De belangrijkste doelstelling van het VinylPus®-productlabel is bedrijven te helpen de
superieure performantie van hun producten en hun bijdrage tot duurzaamheid en tot een circulaire economie te promoten en aldus de
spirit van het VinylPlus®-programma te belichamen. Door het verkrijgen van het VinylPlus®-label onderscheiden bedrijven zich van
andere en maken ze het klanten en voorschrijvers gemakkelijk om hun pvc-producten te identificeren op grond van hun prestaties op
het vlak van duurzaamheid.”
…
Info:https://www.deceuninck.be
…

VAN ONTWERP OVER
PROJECTCOÖRDINATIE
TOT FINALE AFWERKING

STARTER VAN DE WEEK:
BEKENDE VELDRIJDER WORDT SCHILDER
Voormalig veldrijder Rob Peeters (33 j.) uit Dessel hing eind vorig seizoen zijn koersfiets aan de haak. Een half jaar geleden ging
hij van start als zelfstandig schilder en decorateur. “Ik dacht dat er door mijn bekendheid toch meer opdrachten op me af zouden
komen”, blikt hij terug op die eerste maanden.

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.

12 jaar was Rob Peeters professioneel wielrenner. Na zijn sportcarrière moest er natuurlijk brood op de plank blijven komen. “Ik had in
het middelbaar schilder- en decoratietechnieken gevolgd aan Sint-Lutgardis in Mol”, vertelt hij. “Dat heb ik weer opgepakt. Mijn prioriteit was als zelfstandige te gaan werken zodat ik ook opdrachten in het veldrijden voor bijvoorbeeld televisie kon blijven doen. Dat wil
ik nog altijd graag en er staan nu 2 uitzendingen voor Proximus TV op de planning.”
Direct voor klanten
De voorbije maanden voerde hij vooral opdrachten uit in onderaanneming. “Dat was op zich wel goed want zo kon ik ervaring en productkennis opdoen. Maar dat is eigenlijk niet wat ik wil. De ambitie is om rechtstreeks voor klanten te werken.” Die vinden voorlopig
maar met mondjesmaat de weg en dus ligt zijn prioriteit momenteel bij het beter bekendmaken van Rob Peeters Schilder- en Decoratiewerken. Hoe hij het ervaart om nu echt te moeten werken? “Ik besef nu dat je als profrenner niet zoveel moet doen. OK, je moet trainen
maar daarnaast ook veel rusten. Dat hoort er bij. Tegenwoordig zijn mijn dagen zeer goed gevuld. Maar ik vind dat niet erg.”
“Het is niet de bedoeling om het grootste schildersbedrijf van België uit te bouwen. De eerste betrachting is om de agenda goed te
kunnen vullen. Daarna zou ik wel een medewerker willen hebben andere en maken ze het klanten en voorschrijvers gemakkelijk om hun
pvc-producten te identificeren op grond van hun prestaties op het vlak van duurzaamheid.”
…
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Build to work together

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

SETTING
THE SCENE
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reportage

4

muziekcentrale adams
Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

Het kan nog alle kanten uit
met mooie nieuwbouw van Adams
Na een zoektocht en een administratieve lijdensweg die meer
dan 15 jaar heeft geduurd, kon Adams Muziekcentrale in 2018
eindelijk de deuren openen van het prachtige nieuwe complex
in Lummen. “Het lange wachten heeft geloond, want de commerciële impact van de nieuwe locatie is enorm”, zegt eigenaar
en bedrijfsleider Frans Swinkels, die samen met de architect en
hoofdaannemer bij ons aan tafel schoof voor een mooi verhaal
over de nieuwste vestiging van Adams. Eén van de opmerkelijke eigenschappen van het gebouw is dat het vandaag -en in de
toekomst- voor uiteenlopende activiteiten kan gebruikt worden.

Adams is wereldwijd gekend als producent en verdeler van exclusieve muziekinstrumenten. Net over de grens in het NederlandsLimburgse Ittervoort beschikt het familiebedrijf over grote productiefaciliteiten voor slag- en koperen blaasinstrumenten.
Professionele muzikanten en zelfs hele orkesten, maar ook ambitieuze amateurs, komen er testen, kiezen en kopen.
Dat gebeurt nu ook in Lummen, waar de Belgische tak van het
bedrijf in het voorjaar van 2018 zijn intrek nam. Verspreid over 2
verdiepingen, allemaal tot in de puntjes afgewerkt met warm parket,
zijn er diverse grote en kleinere ruimtes die multifunctioneel ingezet
worden. Beneden is de winkel voor kleine materialen.
De bovenverdieping bestaat vooral uit een toonzaal van grotere
instrumenten, maar doet tevens dienst als mini-concertzaal. Zowel
boven als onder zijn aan de zijkanten aparte lokalen gemaakt, vooral
om gebruikers van diverse instrumenten, in alle rust een keuze te
laten maken. In één van de boxen is het atelier gevestigd.
Hoofdaannemer SBO mocht zelf suggesties doen voor de
afwerking van de buitengevel.
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Van 3 naar 2

Keerwand

Vloerverkoeling

“We zijn precies 40 jaar aanwezig in België”, blikt Frans Swinkels
even terug. “Eerst zaten we in Hasselt en sinds 1989 in Diest.
Daar hebben we door de expansie beetje bij beetje bijgebouwd.
Geen ideale situatie, en daarom gingen we 15 jaar geleden al uitkijken naar een geschikt alternatief. Hier in de KMO-zone in Lummen
zouden er een aantal percelen vrij komen om te bouwen, maar
er was een wachtlijst. Ondanks ons kooprecht duurde nog eens
10 jaar eer we via een openbare verkoop aan dit lapje grond zijn
geraakt. En ineens moest het snel gaan, want er werden boetes
opgelegd omdat we niet direct een bouwaanvraag hadden ingediend. Dat hebben we dan toch maar zo snel mogelijk gedaan,
aanvankelijk voor een pand met 3 verdiepingen en een grote kelder.
Maar omdat de crisis toesloeg en we een beetje wilden afwachten
hoe de impact van de internetverkoop zou evolueren, besloten we
uiteindelijk te kiezen voor een iets kleiner concept op 2 verdiepingen. De opdracht voor de architect was om een ‘multifunctioneel’
gebouw te zetten, zodat we in functie van de noodwendigheden
van het moment, meerdere opties hebben voor de invulling van
de ruimte.”

Architect Mark Bollen (Univarchitechten uit Neerpelt) moest dus
zijn huiswerk overdoen. “In het eerste concept was het de bedoeling om ook andere bedrijven aan te trekken en de infrastructuur
te delen”, vertelt hij. “De flexibiliteit om desgevallend voor een andere indeling te kiezen, is ook in het uiteindelijke ontwerp bewaard
gebleven. Zo is alles voorzien om het pand in 4 delen te splitsen
zonder aan comfort in te boeten. We hebben bijvoorbeeld ook een
laad- en loskade aan het magazijn voorzien, hoewel Adams dat
momenteel niet echt nodig heeft, maar een toekomstige gebruiker misschien wel.”
Bepaalde aspecten van het concept zijn zowel in de eerste als
de tweede versie prioritair gebleven. “Er is meteen gekozen voor
een heel open structuur waarin duurzaamheid centraal staat”, legt
Mark Bollen uit. “Dit uit zich bijvoorbeeld in de beperking van het
grondverzet. Door de diverse niveaus van het terrein bij te sturen,
konden we heel wat onnodig transport vermijden. Een mooi voorbeeld is de keerwand die we hebben aangebracht aan de zijkant
om zo het hoogteverschil met het volgende bedrijfspand op te
lossen.”

De grootste bijdrage aan de duurzaamheid, komt van de verwarming (diepteboring voor warmte en koeling) en de technieken.
Daardoor is het Adams-gebouw bijna-energieneutraal. Redelijk
uniek voor een bedrijfspand in een industriepark, is de mogelijkheid om te koelen via de vloeren en tussenvloeren. Ondanks de
grote ramen, blijft het in de zomer heel fris, zo bevestigen de medewerkers van Adams Lummen.
De technieken zorgen niet alleen voor duurzaamheid, maar voldoen eveneens aan de wensen van de bouwheer om het gebouw
flexibel te kunnen indelen. Zo zijn de collectors van de vloerverwarming visueel weggewerkt, maar bestrijken ze wel diverse zones,
zodat een andere indeling toelaat om per zone de temperatuur aan
te passen. Een ander voorbeeld zijn de extra pvc-buizen, waar in
een latere fase extra bekabeling doorheen kan lopen.
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Akoestiek
Als aannemer werd gekozen voor SBO uit Pelt. Niet toevallig,
want het bedrijf van de familie Rutten heeft het merendeel van de

projecten in deze KMO-zone van Lummen gebouwd. Een aantal
van de panden zijn nog steeds hun eigendom en worden verhuurd
aan tientallen ondernemingen. Dat is ook te zien aan de grijze silex-panelen, die overal in het straatbeeld opduiken en voor een
zekere uniformiteit zorgen. “De eerste opdracht was om het nieuwe complex van Adams wind- en waterdicht op te leveren, maar
gaandeweg werd onze taak uitgebreid”, zegt Jack Claes van SBO.
“Als lid van het bouwteam mochten we advies verstrekken over
de verdere invulling van het project, zoals de materialenkeuze. Zo
was de selectie van de vloer belangrijk voor de akoestiek en voor
het voorkomen van scheurtjes. We werden ook betrokken om te
zorgen dat het materiaal aan de buitengevels mooi zou passen bij
de rest. Het was fijn om over dit alles te overleggen met Frans
Swinkels, omdat het een bouwheer is die weet waarover hij praat.
Hij heeft ervaring met bouwprojecten en trekt zelf op onderzoek
uit. Daarna komt hij aandraven met interessante bouwkundige
ideeën en referenties, en dat is aangenaam om te werken.”

Adams-rood

Zo heeft Frans Swinkels de verlichting hoger laten hangen, zodat
de bezoekers een minder bedrukt gevoel krijgen. De hoge plafonds
bestaan uit de naakte welfsels, die nochtans goed passen bij de
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Technische fiche
Adams
…
Bouwheer:
Muziekcentrale ADAMS; Lummen
…
Architect:
Univ Architecten; Pelt
Adviesburo/opzichter:
Schreven’s Bouwkosten Advies-buro; Weert NL
Hoofdaannemer:
SBO; Pelt
Grondwerken/buitenaanleg:
Croes; Geetbets
Willy Bernaerts; Pelt
HVAC:
Evens; Hechtel-Eksel
WKO-bronnen:
GEBO Geo-energiesystemen; Dessel
Vacurain-systeem:
Theo Bosmans; Kinrooi
Electrische Installaties:
Pevo van Montfort; Nederweert NL
Luchtverversingsinstallatie:
Veltech; Lommel
Liftinstallatie:
Leysmans Liften; Peer
Gevel- en dakbeplating:
SAB-profiel; Ijsselstein NL
Aluminium schrijnwerk en beglazing:
Hemelaers Glas; Lommel
Prefab betonnen sandwichpaneel:
Tripan; Dilsen
Dakdichting en bijbehorende isolatie:
Zolderse Dakprojecten; Lummen
Sectionaalpoort, dockleveller en shelter:
Novoferm Industrie; Aartselaar
Monolitisch afgewerkte betonvloeren:
Jos Eerdekens; Oudsbergen
Binnenwanden:
Brentjens afbouwsystemen; Roermond NL
Welfsels:
Fingo; Malle
Trappen:
IMD vof Metaaldesign; Tongeren
Schilderwerk:
Schildersbedrijf Heythuysen; Echt NL

De open binnenruimte kan perfect ingedeeld worden om er een
andere functie aan te geven.
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van links naar rechts :
Frans Swinkels (Adams),
Jack Claes (SBO) en
Mark Bollen (Univarchitechten)

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

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
geschilderde profielen in ‘Adamsrood’. “In plaats van tegen het betonnen deck aan te kijken, krijg je door
de rode accenten toch een warm
gevoel”, legt de bouwheer uit. “Die
contrasterende accenten zijn een
trend die je tegenwoordig ook in grote winkels ziet.” Swinkels heeft ook
de kleinere lokalen voor opvallende
details gezorgd. Wandelementen
in alle vormen en kleuren, zorgen
voor de demping van het geluid en
dus voor een betere klank van de
instrumenten.” De ervaren eigenaar
van Adams wist ook heel goed wat
hij niet wou, zoals een gietvloer of
systeemplafond.
En het eindresultaat? “We merken
dat het nieuwe gebouw veel uitstraling geeft aan ons bedrijf”, aldus nog
Frans Swinkels. “De omzet is in de
afgelopen maanden met 30 procent
gestegen. We kunnen dus spreken
van een succes, want in rest van de
sector loopt de business achteruit.
De extra ruimte biedt meer mogelijkheden, zoals de presentatie van een
assortiment aan instrumenten voor
scholen, of voor het organiseren van
concerten en andere activiteiten. We
zijn dus nog lang niet uitgezongen bij
Adams!”
l

SBOindd.indd 1

ATRIO NV
TEGELS - NATUURSTEEN - PARKET
Nikelaan 25, 2430 Laakdal
Tel : 013 53 98 80
info@atrionv.com - www.atrionv.com
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like us
www.facebook.com/Atrionv
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REDACTIE
EERSTE KOLOM VAN DE MULTIFUNCTIONELE OEFENHAL VAN
HET PLOT TE GENK GEZET
Op dinsdag 8 januari werd aan de Zwartegoudlaan in Zwartberg (Genk) de eerste kolom gezet van de multifunctionele oefenhal
van PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training). Deze nieuwe oefenhal, die duurzaam gebouwd wordt, zal dienen voor de
verschillende vormen van veiligheidsopleiding en -training die aan het PLOT gegeven worden (vnl. opleidingen politie, brandweer
en ambulanciers).
Limburg telt in totaal ongeveer 4 325 politiemensen, brandweerlui en ambulanciers. Deze worden zo goed als allemaal opgeleid
en bijgeschoold in het PLOT, de Limburgse provinciale veiligheidsschool te Genk.

P ROJECT AANLEG
VAN VLIERDEN ontzorgt u van ontwerp tot aanleg in
de realisatie van uw tuin. Onze tuinarchitect gidst u in
een persoonlijke benadering door het ontwerpproces.
Onze gedreven medewerkers tuinaanleg garanderen
vervolgens een vlekkeloze uitvoering. Zo vertalen we
uw tuindroom naar uw droomtuin.

GROENDAKE N
Extensief of intensief, we hebben ruime ervaring
in iedere vorm van groendak of daktuin, met of
zonder terras, wellness of andere oplossingen.
Samen met de ingenieur stabiliteit bestuderen
we de beste opbouw en we begeleiden de
dakwerker naar een waterdichte basis voor
uw dakgroen Zo geven we uw dak een extra
dimensie.

VAN VLIERDEN

GROENBEDRIJF
PROJECT + GROEN
Berghei 10 - 3910 Neerpelt
T. 011 64 20 28
F. 011 66 16 25
www.vanvlierden.com
groenbedrijfvanvlierden

perfectie in groen

GEVELG R OE N
Met een groengevel bieden we een exclusieve groenoplossing. Met groen krijgt
uw gevel een meerwaarde voor mens
en omgeving. VAN VLIERDEN heeft de
nodige kennis en ervaring om uw gevel
een duurzaam groen karakter aan te
meten.

ON DE R HO U D
Houdt u wel van groen rond of op
uw woning, maar heeft u geen
groene vingers? Geen nood, we
nemen u het werk uit handen:
volledig of alleen die taken waar
u niet van houdt of niet sterk in
bent. Maak een keuze uit onze
onderhoudsformules of vraag
een plan op maat van uw tuin.

PROJECTAANLEG | GROENDAKEN | GEVELGROEN | ONDERHOUD

“De openbare veiligheid is voortdurend in ontwikkeling. Maatschappelijke en technologische evoluties brengen niet alleen
nieuwe behoeften en verwachtingen met zich mee op het vlak
van veiligheid, ze stellen ook voortdurend hogere eisen aan
het optreden, de bekwaamheid en de middelen van onze veiligheids- en hulpverleningsdiensten”, zegt gedeputeerde van
Veiligheid Bert Lambrechts. “Om het werkveld goed te kunnen
blijven faciliteren is er is er in de provincie Limburg nood aan
een aangepaste praktijkgerichte oefenomgeving die realiteitsgerichte oefeningen toelaat.”
“Voor de verdere uitbouw van het PLOT kocht de provincie Limburg een 10 hectaren groot terrein langs de Zwartegoudlaan, op
de vroegere mijnsite van Zwartberg en vlakbij de huidige brandweerschool van het PLOT. Dit terrein biedt heel wat mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van het PLOT. Dit is erg belangrijk
voor de professionele opleiding van onze Limburgse politie- en
brandweerdiensten”, zegt gouverneur Herman Reynders.
In juni 2017 werd a-tract architecture uit Hasselt aangesteld voor
het ontwerp van een multifunctionele oefenhal en einde 2018
bouwbedrijf Mathieu Gijbels als aannemer.

circulair te bouwen. Wanneer wij in staal bouwen is dat staal
steeds demontabel en volledig te recycleren. Dat we in onze eigen provincie dit voorbeeldgebouw mogen bouwen maakt ons
erg trots en geeft ons kansen om deze kennis ook in andere projecten te kunnen tonen.”

Het gaat om een investering van iets meer dan 1,6 miljoen euro
die de provincie Limburg volledig financiert. “We zijn uitermate
tevreden dat de werken van start gegaan zijn. Alle lesgevers kijken uit naar de nieuwe mogelijkheden die deze oefenhal biedt
voor hun trainingen.
Deze realisatie is dan ook een belangrijke eerste stap in de verdere uitbouw van de infrastructuur van het PLOT, waar we samen met het werkveld werken aan een veilig Limburg”, zegt
Jacky Vastmans, directeur van het PLOT.
De bouw zal zeer snel gerealiseerd worden want al in september
2019 zijn de eerste opleidingen van de Limburgse provinciale
veiligheidsschool op deze locatie voorzien.
…
Van links naar rechts: Didier Dereeze (A-tract architecture),
Gedeputeerde Inge Moors, Gedeputeerde Tom Vandeput, Gedeputeerde Bert Lambrechts, Gouverneur Herman Reynders,
Jacky Vastmans (Directeur PLOT) en Dave Beuten (Algemeen
Directeur Mathieu Gijbels
…

“Het gebouw sluit esthetisch mooi aan
bij het mijnverleden van de site en combineert functionaliteit met duurzaam
bouwen en een mooie omgeving. Bovendien hebben we in onze opdrachtgever een partner gevonden in ons onderzoek en onze ambitie om circulair te
bouwen”, aldus Kris Blykers van a-tract.
“De provincie Limburg vindt de beperkte ecologische voetafdruk van dit project belangrijk. Hoewel circulair bouwen
nog in de kinderschoenen staat, willen
we als provincie het goede voorbeeld
geven en hebben we waar budgettair
mogelijk principes van circulair bouwen
gehanteerd”, aldus gedeputeerde Bert
Lambrechts.
Dave Beuten, algemeen directeur Nv
Mathieu Gijbels. “Voor ons is dit project
een ideale kans om te tonen dat we helemaal klaar zijn om voor zover mogelijk
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dossier

1

BOUW-ondernemers ontmoeten
BOUW-politici: HASSELT
Tekst: Werner Couck | Fotografie René Dupont

BOUW & INTERIEUR

GEBR. JANSSEN bvba
OUDSBERGEN

• algemene bouwprojecten privaat & openbaar
• restauratie werken • interieur
• metaalbouw • totaalprojecten
Industrieweg - Noord 1165
3660 Oudsbergen
tel 089 85 69 04
yvette@bouwjanssen.be

www.bouwjanssen.be
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In onze eigen BouwArena verzamelden we de schepenen Marc
Schepers (RoodGroen+), Laurence Libert (Open VLD) en Rik
Dehollogne (N-VA) met volgende ondernemers: Danny Somers (SOM Project), Gerry Wouters (LednLux), Luc Vanmuysen
(a2o Architecten), Bob Geerkens (Enion), Massimo Pignanelli
(UAU collective architecten), Marc Vanhees (Democo), Robert
Hoedemakers (Bouwbedrijf Hoedemakers), Danny Windmolders
(Architectenbureau FCS), Ben Goossens (Puur Office - Parc51),
Ivo Swenters (Skellet) en Carlo Janssen (Bouw & Interieur
Gebr. Janssen en Hylja Projects).

Deze contacten mogen zeker niet ontaarden in discussies over
dossiers; we moeten het hebben over visie, missie, beleid, nieuwe zakelijke opportuniteiten en de groei van onze bouwsector
vanuit onze thuisbasis en dankzij uitdagingen en mogelijkheden
die we op het thuisfront aangaan en benutten.

Het concept is eenvoudig; contacten leggen en mekaar leren
kennen om straks beter samen te werken. Dit is wat Limburg
Bouwt altijd doet; in het magazine en “live” in de BouwArena.
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Maar de bouwsector is meer dan bouwen alleen; het gaat ook over
materialen, technieken, installaties, innovatie, … zoals bij Gerry
Wouters (LED), Bob Geerkens (energie), Ben Goossens (kantoren) en
Ivo Swenters (Skellet Benelux).

Ruimtelijke ordening, stedenbouw,
woonontwikkeling

Rik Dehollogne
(N-VA en 36 jaar)

De stad Hasselt is heel expliciet in haar bestuursakkoord met 580 punten – dat trouwens online staat – en voorziet inzake Wonen en Ruimtelijke Ordening in heel wat concrete ambities. In het oog springend is
zeker: “510. We hebben een uitgesproken ambitie om een smart city
te zijn en nemen die ambitie mee in ons woon- en bouwbeleid. (LT)”

1.

2.

Eén van de bezorgdheden van projectontwikkelaars en aannemers
was dat het nieuwe stadsbestuur alles wat vroeger goed was, nu zou
van tafel vegen. In een interview met TV Limburg van begin februari
zei Marc Schepers dat het nieuwe stadsbestuur de kwaliteit van de
ruimte in Hasselt strenger wil gaan bewaken en bouwverordeningen
in Hasselt gaat herzien. De nieuwe bestuursploeg wil blijkbaar projecten opnieuw bespreken vanaf een wit blad. “Wij willen de groei van
Hasselt niet tegenhouden”, aldus Schepers. “Wij willen deze groei
wel kunnen controleren en richting kunnen geven”.
Laurence Libert
(Open VLD en 38 jaar)

4.
1. Gerry Wouters,
LednLux
2. Luc Vanmuysen,
a2o architecten
3. Bob Geerkens,
Energie
4. Massimo Pignanelli,
UAUcollectiv

Marc Schepers
(RoodGroen+ en 46 jaar)

De politici
Marc Schepers (RoodGroen+ en 46 jaar) is schepen voor mobiliteit, parkeren, circulatie, taxi’s, stedenbouw en ruimtelijke planning,
woonontwikkeling en grondbeleid. Hij heeft geografie gestudeerd
aan de universiteit en is gespecialiseerd in alles wat met stadsgeografie en stadsontwikkeling te maken heeft. Na zijn studies heeft hij
nog enige tijd gewerkt in de universitaire wereld om nadien actief te
worden bij enkele consultancybureaus. De politiek leerde hij kennen
als kabinetschef van voormalig burgemeester Hilde Claes.
Laurence Libert (Open VLD en 38 jaar) is schepen voor reinheid en
afvalbeleid, monumentenzorg, openbare werken en groenonderhoud, gebouwen. Zij behaalde een Master Business Administration
(Solvay Business School) en een Master in Toegepaste Economie
(UHasselt). Ze maakte deel uit van de kabinetten van ministers Dewael en Keulen en werd Vlaams parlementslid in 2006. Ze is gemeenteraadslid in Hasselt sinds 2007 en was al schepen van Economie, Middenstand, Innovatie, Markten en Foren, Evenementen,
Administratieve Vereenvoudiging, Informatica en Jumelages (20102012). Sinds januari 2019 is ze opnieuw schepen en Vlaams parlementslid. Ze is ook als onderneemster actief als mede-zaakvoerder
van het Hasselts communicatiebureau Hands.
Rik Dehollogne (N-VA en 36 jaar) is schepen van economie, centrummanagement, tewerkstelling en arbeidsmarkt, landbouw en
toerisme, markten en foren. Hij is trouwens een pur sang ondernemer en ervaringsdeskundige als handelaar in Hasselt en ex-voorzit- 64 -

ter van de handelaarsvereniging van de Galerij De Ware Vrienden.
Hij is erin geslaagd om tijdens zijn 13 jaar detailhandel succesvol
de transitie te maken van ‘bricks only’ naar ‘clicks & bricks’, waarbij
nu de fysieke en de digitale winkel evenwaardig zijn. Beleving van
de stad voor bezoekers (hij gebruikt één woord voor shoppers en
toeristen) is uitermate belangrijk en citymarketing zal bovenaan de
prioriteitenlijst staan. Hij deed ervaring op als gemeenteraadslid van
Hasselt sinds 2013.
Wij hebben bewust 3 schepenen uitgenodigd omdat beleid niet ophoudt bij één bevoegdheid maar omdat we juist willen stimuleren
dat politici de uitdagingen en opportuniteiten in een breder perspectief bekijken.

De ondernemers
Drie architecten wilden graag tijd vrijmaken om het gesprek aan te
gaan met de bestuurders: Luc Vanmuysen, Massimo Pignanelli en
Danny Windmolders. Uiteraard brengen zij tonnen ervaring mee en
– dat zal u van architecten niet verbazen – ze willen natuurlijk helpen
om van Hasselt een toonaangevende stad te maken inzake ruimtelijke ordening, bouwen en wonen.
Projectontwikkelaars zoals Danny Somers, Robert Hoedemakers,
Carlo Janssen en eigenlijk ook Marc Vanhees, kijken vol verwachting uit naar de plannen en de ambities van de stad om te bouwen,
te verbouwen, te (her)bestemmen; want dat bepaalt in grote mate
hun marktpotentieel.

Maar Schepers was in zijn betoog duidelijk – en zo staat het ook
in het bestuursakkoord: “We gaan in dialoog met de bouwpromotoren en schrijven, conform onze visie over ruimtelijke ordening, de nodige afdwingbare criteria in de bouwvoorschriften. We
benaderen projecten als deel van een omgeving en maken de
omgeving deel van een project.”
Dat de schepen de dialoog wil voeren met zoveel mogelijk partijen en ondernemers is een goede zaak. In dat verband was deze
rondetafel al een heel goede oefening.
Schepers was echter ook duidelijk in de andere richting: dialoog
en bevraging zijn nodig, maar op een bepaald moment moeten er
wel beslissingen en verantwoordelijkheid genomen worden om
vooruit te komen.
Bouwpromotoren worden uitgenodigd om mee te voorzien in
een duurzame woonomgeving en moeten hierin mee hun verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan de facilitaire omka-

dering zoals scholen, opvangvoorzieningen, sportfaciliteiten, enz.
De stad neemt dus de regierol op in het lokale woonbeleid.
In het kader van dit thema werd ook een interessante discussie
gevoerd over de ambtenaren op de stadsdiensten, want een bestuur met visie alleen is niet genoeg om te slagen. Daarbij werd
gepleit voor het inzetten op goede, gemotiveerde, bekwame
mensen, die zich de vraag van de burger en de ondernemer eigen
maken en als een goede coach de vrager bijstaan in het realiseren
van zijn/haar plannen binnen het beleidskader.
We moeten dus af van de schijnbare tegenstelling tussen wie
een voorstel indient en diegene die het moet (goed)keuren.
Een andere goeie tip was zeker die om de rol van Hasselt inzake
wonen, werken, ondernemen, enz … ook te bekijken op provinciaal niveau. In Nederland zou men bijvoorbeeld vrij strak met de
complementariteit van steden en gemeenten omspringen en de
vraag is hier of het nieuwe stadsbestuur goed wil kijken, ook naar
de relaties met de buren en met het Vlaamse niveau.
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Openbare werken, groene ruimte en
stadsgebouwen
Bij schepen Laurence Libert kijken we in eerste instantie naar openbare werken en wegenbouw; een zeer belangrijke economische sector
en een hefboom bij uitstek van overheden om de economie aan te
zwengelen. Bovendien is infrastructuur onlosmakelijk verbonden met
ruimtelijke ordening.

1.

2.

Meer dan ooit kunnen we niet volstaan met herstellen wat moet hersteld worden of doortrekken wat we al hadden; we moeten “omwentelingen” proberen in te calculeren. Laurence Libert geeft voorbeelden: “Binnen 10 jaar rijden we misschien niet meer met de auto en
zullen wij en onze aankopen thuisgebracht worden door zelfrijdende
elektrische (deel)voertuigen. Hoe gaan we hiermee nu om? Dat is een
uitdaging.”
Maar ook het bestaande gebouwenpatrimonium van de stad – wellicht zo’n 300 panden – is een heel belangrijk dossier voor Limburg
Bouwt. De conditiemeting daarvan, het meerjarenonderhoudsplan,
eventuele herbestemming en visie op onderhoud, herstelling, renovatie, financiering … het zijn allemaal heel belangrijke zaken waar stad
en bedrijfsleven mekaar in moeten weten te vinden. De bestaande
formules van PPS en DBFM zijn bekend, maar zijn ze voldoende en/of

1. Marc Vanhees,
Democo
2. Danny Windmolders,
Architecten bureau FCS

Al bijna 100 jaar aannemer. Al bijna 100 jaar in Hasselt.
hoedemakersnv.be
+32 11 22 52 62
info@hoedemakersnv.be

3. Robert Hoedemakers,
Bouwbedrijf Hoedemakers
4. Ben Goossens,
Puur Office

B:hard is een samengestelde vloer met
beperkte dikte van 11mm.

“Krachtig karakter,
sterkte voordelen”

creatief gebruikt. Daar valt zeker nog over te praten. Ook en vooral
in kader van de klimaatdoelstellingen bijvoorbeeld.
Dat een stad grote ambities heeft met infrastructuurwerken is prima, maar er moet absoluut voldoende werk gemaakt worden van
een consequente en adequate communicatie bij grote werken en
daar waar nodig voorzien we in een minderhinderplan. Libert benadrukt: “Het belang van deze openbare werken is bijzonder groot,
maar we kunnen onze stad niet twee jaar op “even geduld” zetten.
De shoppers moeten kunnen blijven komen en de bewoners moeten zich goed kunnen blijven voelen. Vandaar dat het zo belangrijk is
om heel veel overleg en communicatie te voeren met de aannemers
en met alle betrokkenen. Het leven in de stad mag niet lijden onder
de openbare werken.”
Met Limburg Bouwt en Confederatie Bouw hebben we een aantal
jaren geleden al een sensibilisering georganiseerd voor de wegenbouwers, want die krijgen – nog veel meer dan politici of stadsdiensten – dagelijks te maken met ontevreden burgers die gehinderd
- 66 -

worden in hun hoogstpersoonlijke vrijheid om de auto uit de garage
te rijden bijvoorbeeld. Verbale agressie is daarbij geen uitzondering,
terwijl de stratemaker vaak geen enkele schuld treft.
Daarbij kunnen bestuur en bedrijven best op één lijn zitten; we moeten niet te snel denken hoe we een aannemer gaan beboeten, maar
hoe we samen gaan zorgen voor het verbeteren van de openbare
weg.
Dat fietsen en fietswegen daarbij een voorname plaats gaan innemen, is ook goed om te weten voor de projectontwikkelaars van
woningen en appartementen, voor leveranciers van laadinfra voor
de elektrische tuigen, voor fietsparkings in de binnenstad, enz …
w
Omdat we gemiddeld steeds kleiner gaan wonen is de (openbare)
groene ruimte zeer belangrijk, niet alleen op de begane grond, maar
ook op verdiepingen, horizontaal en verticaal. Op dit vlak is er wellicht nog heel wat te doen om voorbeelden zoals Singapore of Fukuoka naar de kroon te steken.

www.bhard.be

De toplaag is een houtfineer dat via een
speciaal procedé verhard wordt met als
resultaat een ecologisch verantwoord houten
vloer met enorme technische prestaties!
Naast de bijzonder hoge hardheid en
slipresistentie, voldoet B:hard aan de
Europese brandklasse Bfl-S1 en scoort de
warmtedoorlaatbaarheid heel goed t.o.v.
gewone houten vloeren. Kortom B:hard zorgt
voor een langere levensduur en hogere
veiligheid!
Met de verschillende houtstructuren en
kleuren creëert u met B:hard altijd de juiste
sfeer in uw interieur.
LoFra Projects BVBA
Venderstraat 5B
BE - 3640 KINROOI
E: info@bhard.be
T: +32 89 70 16 62
M: +32 496 52 69 57 (Frank)
M: +32 497 38 20 28 (Tim)
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bij te slaan van de brug tussen onderwijs en bedrijfsleven, tussen innovatie en economisch succes, tussen starters en arbeidsmarkt, enz
… We hebben in Hasselt toch een Corda Campus, een universiteit en
hogescholen?!
1. Carlo janssen,
Bouwbedrijf Gebr. Janssen
2. Ivo Swenters,
Skellet Benelux

1.

2.

3.

3. Werner Couck
Moderator

De promotie van de bouwsector bij de Hasselaren maar ook ver daarbuiten als kennis- en ondernemerscentrum voor de bouw, kan alleen
maar heel positieve effecten hebben op het aantrekken van talent, van
investeerders, van klanten, van nieuwe ondernemingen, enz …
Als de stad de ondernemers mee laat “jammen” – zoals in de jazz
– zelfs zonder partituur, dan zou het zomaar kunnen dat daar succesnummers uit ontstaan en die attitude zou de bedrijven helpen om hun
lef-gehalte op te pompen. Misschien kunnen daar creatieve oplossingen uitkomen voor de leegstand van de retail in de binnenstad.

Samen ambitieus
Eén conclusie mochten we zeker trekken na deze werklunch in de
BouwArena: het nieuwe Hasseltse stadsbestuur is ambitieus. Nu kun
je zeggen dat dit normaal is omdat ze nog maar pas op die nieuwe
stoel zitten maar …
We hadden toch drie verschillende politieke partijen aan tafel, er is
nu al een 580-punten plan dat heel concreet is en duidelijke ambities
vooropstelt, het bewustzijn is zeker aanwezig dat wij niet naar 1 schepen kijken maar naar een coherent beleid en er zijn de persoonlijke
kenmerken…
van een Marc Schepers die zichzelf omschrijft als vastberaden, die wel
wil dat er geparticipeerd wordt maar daar niet eeuwig op wil wachten,
die een grote dossierkennis in zijn bevoegdheid meebrengt en die niet
gehinderd lijkt door politieke dogma’s …
van een Laurence Libert met – ondanks haar jeugdige leeftijd – jarenlange politieke ervaring heeft als schepen en parlementslid, als kabinetsmedewerker bij ministers, die voor ons de weg naar Brussel kan
helpen afleggen gezien ze (minstens nog tot mei 2019) lid is van het
Vlaams parlement en die met haar beroepservaring ook uit marketing
en communicatie wellicht een levendige invulling zal geven aan werken aan wegen en/of gebouwen …

Voor monumenten en stadsgebouwen bestaat het voornemen om
een minimaal aantal cradle-to-cradle producten te gebruiken bij de
renovatie en bouw van eigen patrimonium. Daarbij wordt ingezet
op het voeren van een energiebesparend beleid en het maximaal
voorzien in energiebesparende maatregelen om op termijn te evolueren naar een energie neutrale stad. Hasselt heeft als streefdoel om
tegen 2050 een Zero Waste City te zijn.
De aanwezige ondernemers zien dat allemaal wel zitten, maar dagen de enthousiaste nieuwe schepenen uit om dan ook de regeltjes
op dat vlak aan te passen, de drempels weg te nemen en de kans
te creëren om echt samen te ondernemen. Bijvoorbeeld op het vlak
van energie is er vandaag heel veel mogelijk, maar zit de overheid
soms in de weg van haar eigen ambities.
Het bestuursakkoord voorziet ook – en dat is zeker niet oninteressant om te weten – dat “we herbestemming stimuleren en mogelijkheden creëren, daar waar opportuun, voor de stad om panden
aan te kopen om te herbestemmen.”

Economie, tewerkstelling en arbeidsmarkt
Natuurlijk is schepen Dehollogne belangrijk in onze holistische
visie op de verdere ontwikkeling van de bouwsector en we hebben
hem dan ook de meer macro-economische thema’s voorgelegd die
bijdragen tot de ontwikkeling van onze bedrijven in het algemeen.
Maar laten we toch beginnen met de kortste bouwlink: de handelsruimte in de stad.
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Daarover zegt het bestuursakkoord: “66. We zetten in op ruimte
voor ondernemen met focus. We actualiseren de ruimtelijke (detail)handelsvisie. Hierin leggen we de link tussen ondernemerschap
en ruimte en definiëren welke vormen van handel en ondernemerschap op welke plekken op het grondgebied Hasselt het best passen, complementair, versterkend, … “
In punt 63 werd al scherp gesteld: “We pakken leegstand verder
aan door samen met de eigenaars nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken. We verhogen tevens de effectiviteit van de
leegstandsbelasting.”
Daarmee zijn man en paard genoemd. De ontwikkeling van nieuwbouw en of eventuele herbestemming moet door de ondernemers
in de bouwsector mee bekeken worden door een andere bril dat het
klassieke verhaal van beneden winkel en boven wonen voor nieuwe
appartementen bijvoorbeeld.
Hoeveel winkelruimte moet een stad hebben en waar; hoe evolueert de retail en wat met de horeca? Wat moeten we doen om ’s
avonds en op zondag de stad ook aangenaam te houden? Wanneer
wordt een openbaar gebouw een toeristische attractie, enz …
Ondernemerschap en economie in het algemeen, ruimtelijke ordening en bouwen staan daar samen op één kruispunt. Daar moet over
nagedacht worden.
Van denken gesproken: de schepen van lokale economie én van tewerkstelling is ook de gesprekspartner bij uitstek om ons te helpen

van een Rik Dehollogne die meer dan waarschijnlijk de man zal worden van de “bottom-up” filosofie als ervaringsdeskundige handelaar
in de binnenstad, maar die zeker de ambitie en het talent lijkt te hebben om zich in zijn dossiers vast te bijten en no-nonse naar resultaat
te streven omdat hij dat sowieso ook in zijn persoonlijk vaandel draagt,
maar die misschien onze uitnodiging niet meteen verwacht had en
daar toch zal willen op ingaan.
Er werden zelfs “ronkende verklaringen” afgelegd in de zin dat we
niet alleen samen de ambitie moeten hebben, maar dat we die ook
moet laten zien en horen. Werd er geen vergelijking gemaakt met
“kakelende Nederlanders” en (te) bescheiden Vlamingen en Limburgers?!

…
Als we ons dan toch willen meten met Nederland, durven we dan
ook zeggen dat we een visie uittekenen voor de komende 30 jaar?
Want in vastgoed is 6 jaar geen optie.
We zullen het blijven volgen met ons magazine en met onze ontmoetingen met de politici, we zullen ze blijven inspireren en motiveren, signaleren dat we iets te bieden hebben en dat wij ook – net
als zij – koplopers willen zijn

Verandering is goed, duurzaamheid is een ambitie en continuïteit is
nodig
Visie en ambitie moeten we toejuichen en verandering – als het is om
te verbeteren – is zeker nodig. Maar we moeten waakzaam blijven in
ons enthousiasme.
20 jaar geleden bij het Ontwerp van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moesten alle functies zoals wonen, werken, recreatie, enz …
zoveel mogelijk gescheiden worden. Vandaag lijkt de 0-mobiliteit de
norm te worden. Dat wil zeggen dat men zich zo weinig mogelijk verplaatst; om te werken bijvoorbeeld.

Nuttige links

Dat is uiteraard een oplossing voor het probleem van mobiliteit, voor
de reductie van CO2 uitstoot, enz … maar de vraag is of we dit beleid
dan gaan kunnen doortrekken. Want de wetmatigheden van de economie hebben ook nood aan termijnplanning, rechtszekerheid, rendabiliteit van financiering,

www.hasselt.be/nl/college-van-burgemeester-en-schepenen

Het Hasseltse stadsbestuur is heel expliciet met haar
bestuursakkoord en je kan online heel wat nuttige
informatie vinden; zo bijvoorbeeld op

op die pagina vind je ook het bestuursakkoord (pdf)
met 54 pagina’s en 580 punten

- 69 -

REDACTIE
ENERGIESPECIALIST ENCON HELPT ALDI AAN MEEST
DUURZAME INDUSTRIEGEBOUW VAN BELGIË
De opening van het nieuwe distributiecentrum van ALDI gisteren, dient als voorbeeld in een nieuw tijdperk. Het gebouw is het
meest duurzame industriegebouw in België. “We zijn bijzonder fier dat we hieraan mochten meewerken. Wat ons betreft een
voorbeeld dat navolging verdient.” zegt Robin Bruninx, CEO van Encon.

ALDI opende gisteren in aanwezigheid van Lydia Peeters, Vlaams
minister van Energie, het meest duurzame industriegebouw
van België. De onafhankelijke certificatie-instantie BREEAM bekroonde het gebouw met de hoogst mogelijke graad van duurzaamheid. Encon begeleidde Aldi niet alleen bij het behalen van
deze bijzonder hoge duurzaamheidsgraad. Het stond ook mee
in voor het realiseren van het zonneproject op het dak van het
gebouw.
Het nieuwe distributiecentrum van ALDI staat niet alleen voor
de groei van de discounter en jobzekerheid in de regio, het toont
ook dat steeds meer grote spelers op de duurzame kar springen.
Dat is waar Bruninx het voor doet: “Het behalen van dit certificaat is allereerst natuurlijk een fantastische prestatie, waar wij
met veel plezier aan hebben meegewerkt. Maar minstens even
lovenswaardig is de ingesteldheid van ALDI: ze zetten die extra
stap voor een betere wereld. En enkel met die mentaliteit kunnen we de impact hebben die nodig is. Dit voorbeeld sterkt mij
ook in mijn missie dit concept wereldwijd te lanceren.”

de discounter: “De grote investeringen van vandaag betalen
zich in de toekomst zeker terug: via een lagere energiefactuur,
een aangenamere werkomgeving en een kleinere impact op het
milieu.”
Het is niet verwonderlijk dat Encon mee achter een duurzaamheidsproject met zulke internationale uitstraling zit. “Aldi doet
nu al waar wij ook andere bedrijven willen toe aanzetten.” gaat
Bruninx verder. “Dit is de filosofie achter Infinity, ons kantoorgebouw dat het gebruik van duurzame technieken wil promoten
en duidelijk wil maken dat iedereen dit kan doen, ook kleinere
bedrijven. Maar het is goed dat er voorlopers als Aldi zijn. En
daar willen we hen oprecht voor feliciteren.”
…
Info: www.encon.be, Robin Bruninx, robin.bruninx@encon.be
…

Om in aanmerking te komen voor het duurzaamheidscertificaat,
zorgde Encon voor de integratie van 90 duurzaamheidsparameters in het ontwerp en de bouw van het pand. Zo liggen er
meer dan 4.000 zonnepanelen op het dak (goed voor het jaarlijks energieverbruik van bijna 300 gezinnen), gebeurt de koeling
met milieu- en ozonvriendelijke CO2 en werd er een omvangrijke groenzone met streekgebonden planten en een bijenhotel
aangelegd.
De realisatie van het nieuwe gebouw van ALDI kostte 50 miljoen
euro. Dat is een behoorlijke smak geld, maar wel één
met bewezen rendement op
de lange termijn. Frank Vissers, Managing Director van
ALDI Turnhout: “Dit is een
investering om onze medewerkers een gezonde, veilige
en toekomstgerichte werkomgeving te bieden.” Lydia
Peeters, Vlaams Minister van
Energie, prijst de ambitie van
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GEKA KEUKENS
www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

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.
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reportage
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Aveve-filiaal bree
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen

15-jaar lange zoektocht leidt tot
gloednieuw Aveve-filiaal waarin
klantenbeleving centraal staat
Waar een wil is, is een weg. Zeker in het geval van Bart Vanderhoydonk en zijn echtgenote, Wendy Caelen, zijn het geen loze
woorden. Het echtpaar nam de Aveve-vestiging in Bree over van
Barts ouders, maar ging daarna al snel op zoek naar een mogelijkheid tot uitbreiden. Die zoektocht duurde maar liefst 15 jaar.
“Maar als je ziet waar we nu zitten, was dat het helemaal waard,”
klinkt het bij een tevreden zaakvoerder die enkele weken geleden
eindelijk het lint van zijn nieuwe zaak mocht doorknippen en je
sindsdien graag verwelkomt aan de Rode Kruislaan in Bree.
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Bart Vanderhoydonk, bouwheer en zaakvoerder van Aveve Vanderhoydonck: “Wat ooit begon als een winkel van 140 vierkante meter, groeide door de loop der jaren uit tot een oppervlakte van 1.200
vierkante meter. We barstten na verloop van tijd echt uit onze voegen, maar een verdere uitbreiding in de dorpskern zat er niet meer
in. Bovendien was de ligging ook commercieel niet ideaal.
De uitbreidingen die we door de jaren heen hadden doorgevoerd,
waren bovendien niet echt mooi op mekaar afgestemd. Voor ons
was het eigenlijk al een hele poos duidelijk: ofwel zouden we uitwijken naar een nieuwe locatie, ofwel zouden we er helemaal mee
stoppen. De uitdaging was er weg, en laat dat nu net zijn wat ik
nodig heb: af en toe een stevige uitdaging. Wat dat betreft word ik
hier op mijn wenken bediend (lacht).”
Met hier bedoelt Bart het gloednieuwe Aveve-center aan de Rode
Kruislaan, dat maar liefst 2.250 vierkante meter groot is geworden.
“15 jaar lang hebben we gezocht naar een nieuwe locatie, die zowel
een commerciële ligging zou hebben als over de nodige oppervlakte
zou beschikken. Na 11 jaar vonden we een locatie aan de Peerderbaan, maar na een half jaar bleek het project niet haalbaar.”

De tussenmuur tussen beide bestaande gebouwen wordt hier en
daar onderbroken door glaspartijen.

Gunther Segers, architect bij architekt-nburo: “Ons kantoor was
ook bij dat eerste project betrokken. Misschien is het maar goed
dat het niet is kunnen doorgaan, want de kans die we hier op deze
site, waar twee gebouwen – een van Brantano en een van Charles
Vögele – kwamen leeg te staan, kregen, konden we echt niet laten
liggen.”

Paesmans
“Voor we met het strippen van de oude gebouwen startten, hebben we er voor onze klanten een pop-up kerstshop opgesteld,”
legt Bart Vanderhoydonk uit. “Een win-win: enerzijds beschikten
we hier over alle ruimte om dat te doen, anderzijds toonden we
onze klanten zo al de weg naar de nieuwe locatie. Daarna gingen
we aan de slag. Naar een architect moesten we dus niet meer op
zoek, nadat ik eerder had gezien wat Jef en zijn team bij garage
Paesmans hadden gedaan, wist ik dat ik met architekt-nburo wilde
samenwerken. Ik vind het trouwens logisch om met lokale spelers samen te werken, dus ook de rest van de partners komt uit
Bree en omstreken. Voor mij is dat een kwestie van elkaar zaken
gunnen, al is het natuurlijk ook gemakkelijk dat ze geen tientallen
kilometers moesten afleggen om hier te komen werken.”
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Comfort van de klant
“Ook aan zijn ideeën is de bouwheer al die jaren trouw gebleven,”
aldus Gunther Segers. “Met als belangrijkste voorwaarde dat de
bouwheer geen producten meer buiten wilde hebben staan om
weersonafhankelijk te kunnen werken, denk maar aan planten en
dergelijke: vrieskou, regen … ze kunnen je werk danig beïnvloeden. Bovendien, en dat is misschien nog wel belangrijker, is het
voor klanten niet zo comfortabel. Die noden leidden tot het ontwerp van zowel een koude als warme serre.”
Dat de klant de hoogste prioriteit kreeg bij de nieuwe plannen,
blijkt ook uit andere ingrepen in het gebouw: “Al onze keuzes stonden in het teken van de klantenbeleving en een hoge afwerkingsgraad,” aldus Jef Vandekerkhof zaakvoerder van architekt-nburo.
“Als klant word je op een natuurlijke manier doorheen de hele
winkel geleid. We hebben bewust voor een interactie tussen beide gebouwen gezorgd, door de scheidingsmuur te onderbreken
met glazen compartimenten. De serre werd niet afgesloten van
het gebouw, maar maakt er deel van uit. Dat zorgt voor een aangename openheid en flow.”
“De retailsector staat enorm onder druk,” verklaart Bart Vander-

hoydonk. “Voor ons was die klantenbeleving dus cruciaal. Onze
winkel is daarom zoveel mogelijk ingericht in aparte afdelingen.
Stijve, saaie rekken zal je hier niet vinden. De combinatie van zwart
en hout zorgt bovendien voor een warme sfeer.”
“Bij de bouwwerken zelf schuilde de grootste uitdaging in het feit
dat een deel van de twee bestaande gebouwen bleef staan en een
ander deel moest worden afgebroken,” legt Toon Steensels, die
projectleider is bij hoofdaannemer Jaraco, uit. “En beide moesten
tot één geheel terug worden opgebouwd. In zulke omstandigheden kom je altijd dingen tegen die je vooraf niet kan voorspellen of
inschatten en waarvoor je ter plaatse naar een passende oplossing
moet zoeken. Goed overleggen, is dan de boodschap. Dergelijke
dingen maken een project complexer, maar zeker ook interessanter (lacht).”
“Zo hebben we onder andere een deel van de muren tussen beide gebouwen moeten openslijpen om de bestaande kolommen te
verzwaren,” legt Geert Janssen, afgevaardigd bestuurder bij Jaraco, uit. “Verder was de aansluiting van de serre met het bestaande
dak niet evident, daarvoor moesten we dakplaten wegnemen om
ze later opnieuw terug te plaatsen.”

“Om de kosten te drukken en duurzaam te werk te gaan, werd
besloten om bestaande materialen opnieuw te gebruiken,” gaat
Geert Janssen, verder. “Dat was onder andere het geval bij betonplinten, alle lampen en deuren, een deel van de kabelgoten,
elektriciteitsdraden, bestaande aircotoestellen …”
Rudi Vandendijk, zaakvoerder van Serrebouw Vandendijk, stak
zelf mee de handen uit de mouwen bij het bouwen van het serregedeelte. “Ons bedrijf is al voor diverse Aveve–filialen een partner
geweest voor renovatie of nieuwbouw van serregedeeltes. Eerder hebben we met de firma Jaraco bijvoorbeeld ook het nieuwe
Aveve–filiaal in Bilzen mogen bouwen, nu was het de eer aan Aveve Bree. Doordat het een vrij complexe aanbouw was tegen een
bestaand gebouw, zijn zowel de bouwheer als Jaraco de nodige
informatie bij ons komen aftoetsen. We hielpen de knelpunten in
het project te analyseren en gaven op basis daarvan aangepast
advies. Met onze voorkennis op het vlak van glas en polycarbonaat
wisten we dat het beter zou zijn niet met rechtstreeks zonlicht
te werken, om overmatige warmte in de kas te vermijden. Ook
verluchting is belangrijk bij deze realisaties. We kozen hier voor
een doorlopende nokverluchting aan beide zijden van de nok, zowel voor de koude als warme kas. In dit project is een zonwerend
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Technische fiche
Aveve Bree
…
Bouwheer:
Tuincentrum Vanderhoydonk; Bree
…
Architect:
Architekt-nburo; Bree
Hoofdaannemer:
Jaraco; Oudsbergen
Serre:
Serrebouw Vandendijk; Molenbeersel
Betonvloeren:
Vastmans Frank; Bree
Dakwerken:
gebr. Hendrickx; Pelt
Buitenschrijnwerk:
Alulim; Oudsbergen
Grondwerken:
Detrez Grondwerken; Dilsen-Stokkem
Elektriciteit:
Electro Craeghs-Janssen; Bree
Epb-veiligheidscoördinatie:
GHW; Bree
Sectionaalpoorten:
Vgs; Oudsbergen
Metselwerken:
Bart Loos; Pelt
Afbraakwerken:
Guido Creyns & Zn; Bree
Houtstructuur buitengevel rechts:
Vital Parren; Bocholt
Lichtstraten:
Van Boven B.V. Projectbouw; Gorinchem
HVAC:
Luc Vandendijk; Kinrooi
Alarminstallatie:
Luco Alarm; Houthalen-Helchteren

Voor de bouw van de serre
werd een beroep gedaan
op Serrebouw Vandendijk.
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Vlnr: Geert Janssen, Toon Steensels, Diana Pirard, Rudi Vandendijk, Wendy Caelen, Bart Vanderhoydonk, Hilde Neven,
Jef Vandekerkhof, Gunther Segers.

polycarbonaat geplaatst boven gehard glas.”
“Kassenbouw of serrebouw is echt een nichemarkt geworden in
België en architecturaal is het geen sinecure om dergelijke projecten
uit te werken,” vervolgt Rudi nog. “In deze steeds veranderende
markt kunnen we rekenen op diverse partners en onze jarenlange
ervaring om deze projecten te realiseren.”

GESPECIALISEERD IN VERSCHILLENDE FUNDERINGSTECHNIEKEN
Werf : Heijmans Bouw,
Genk ambulant centrum
Soilmixwand : 210 lm
Micropalen : 135 st

“De samenwerking met alle partners liep steeds gesmeerd, van
voorbereiding tot en met de afwerking,” zegt Bart Vanderhoydonk
nog. “Het enige waarover we het moeilijk eens werden was de voorgevel. Mijn echtgenote en ik wilden liever geen serretipdak zichtbaar
laten, maar een plat dak was constructief en financieel niet haalbaar.
Toch wilden we er graag een strakke lijn in brengen. Tot mijn echtgenote op het idee kwam om er een U-vorm voor te plaatsen. Een erg
geslaagde ingreep. Zij stond trouwens in voor de volledige inrichting
en huisstijl van de nieuwe winkel.”

Dog wash
Ondernemen zit Bart in het bloed. Hij heeft dan ook een neus voor
vernieuwing. Zo vind je in het nieuwe filiaal zelfs een heuse dog
wash. Dankzij het innovatieve en automatische wasstation, is het
volspatten van je pas gepoetste badkamer voorgoed verleden tijd.
En blijft ook de vloer proper als je nadien met je trouwe viervoeter
een kijkje gaat nemen in de winkel.
l

• Soilmixwanden
• Berlinerwanden
• Secanspalenwanden

FUNDERINGSTECHNIEKEN
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decoster_adv2.indd 1

• Paalfunderingen
• Micropalen
• Putfunderingen

GROND- & AFBRAAKWERKEN

• Onderschoeiingen
• Verankeringen
• Grondvernageling

INFRASTRUCTUURWERKEN
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REDACTIE
#HOLIDAY INN FOR BUSINESS AND PROJECTS !!!
Als nieuwe Sales Manager bij Holiday Inn en Holiday Inn Express Hasselt wil ik me meer toespitsen op de projecten binnen de bouwsector. We zijn gespecialiseerd in zowel kort als lang verblijf.
Onze eigentijdse hotels zijn makkelijk te bereiken en liggen in het centrum van Hasselt. Ze liggen op 200 meter van elkaar, openbaar
vervoer is op wandelafstand. Onze stijlvolle kamers zijn aangekleed met warme kleuren waardoor u zich onmiddellijk thuis voelt.
In beide hotels kan u na het werk genieten in onze gezellige bar. In Holiday Inn Hasselt kan onder andere een half pension pakket uitgewerkt worden of geniet de gast van een dagschotel of een snelle hap. En in Holiday Inn Express Hasselt is er een “Grab and Go-wall”.
Heeft u een project van een paar maanden en heeft u nood aan hotelovernachtingen, dan werken wij graag voor u een voorstel op maat
uit, zowel voor Holiday Inn als Holiday Inn Express.
U als booker geniet ook nog van het IHG Business Rewards voordeel. Een loyalty programma waar u punten spaart, bij het reserveren
van overnachtingen en deze punten kunnen omgeruild worden voor overnachtigen, cadeaubonnen, ...

…
Info: Christine Lesire - 0475 654 122 - sales@hihasselt.com
…

KATTEGATSTRAAT 1
3500 HASSELT

THONISSENLAAN 37
3500 HASSELT

PRIJS OP AANVRAAG I OP MAAT I LANG VERBLIJF I BUSINESS
CHRISTINE LESIRE
Holliday inn_adv._defindd.indd 1

I

0475 654 122

I

SALES@HIHASSELT.COM
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Technologie
van
wereldniveau
projecten

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. Contacteer ons gerust als je zelf graag in eigen streek
je vakmanschap wil tonen.

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

Werken bij E.L. Systems is ook genieten van:
• Een fijne werksfeer
• Interessante verloning, aangevuld met extralegale voordelen.
• Boeiende opleidingen

erk
Zoek je w am
f te
in een to
1 92 92
bel 011 8

Heb jij ook een hart voor Limburgse werven én elektriciteit en
wil je ons team komen vervoegen? Mail dan naar Danny.Werckx@elsystems.be

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
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jeugdzorgcentrum/huurwoningen
Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Gielen

“Draagvlak gecreëerd voor integratie
in residentiële wijk”
Woonuitbreidingsgebied Graevenveld in de Breese deelkern
Beek is negen sociale huurwoningen en een jeugdzorgcentrum
rijker. Opmerkelijk is dat het geheel zich pal aan een residentiële
wijk bevindt. “Wij zoeken meer en meer naar de inbreiding van
sociale huisvesting in het bestaand weefsel van een stad of een
dorp. In Graevenveld kregen wij van de stad Bree een heel mooi
perceel aangeboden. Voorwaarde was wel dat het geheel moest
passen bij de bestaande bebouwing en een draagvlak creëren bij
de rest in de buurt”, verduidelijkt Koen Van den Bruel, directeur
van sociale woonmaatschappij Ons Dak.

Het project aan de Bocholterstraat en de Saffierstraat zorgde voor
een geslaagde match tussen meerdere partijen. In de eerste plaats
tussen Ons Dak en Jeugdzorgcentrum KAJO. “Het was een leuke
onderneming. Bovendien konden wij van elkaars sterke punten profiteren. Het was een win-winsituatie met een fijn bouwteam waarbij
we konden samenwerken met een lokale aannemer en architectenbureau”, is Jan Vandeberg, directeur KAJO duidelijk. “Het project
kadert in de integratie van sociale woningbouw met de welzijnssector. De twee domeinen groeien meer naar elkaar toe en creëren
zo een breder draagvlak voor de samenleving. Wij hebben elkaar
gevonden in onze gemeenschappelijke doelstelling. Er waren ook
meerdere voordelen op vlak van kostenbesparing. Zo gebeurde de
opvolging van de werf mee door Ons Dak. Een groot verschil, want
anders moesten wij iemand inhuren. Zij hebben ook meer expertise
inzake bouwen en stelden die goed ter beschikking.”
Het project op Graevenveld in Bree omvat negen sociale woningen
en een jeugdzorgcentrum.
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Tegenkanting overwonnen
Het project op Graevenveld is nog niet afgerond. Er is nog plaats
voorzien voor de bouw van tien sociale woningen. “Een volgende
fase”, luidt het. De negen huurwoningen zijn intussen bewoond
en ook het jeugdzorgcentrum opende al de deuren. “Daar zijn we
trots op. Amper vier jaar geleden is samen met de Stad Bree beslist om hier een sociale woningen plus een jeugdzorgcentrum in
te planten. Op 19 november vorig jaar zijn we al verhuisd”, blikt
Vandeberg terug. Sociale woningen en een jeugdzorgcentrum met
probleemjongeren? Niet in mijn hof. Ook in Bree leefde aanvankelijk die gedachte. “Die perceptie was er al snel. Maar dit zijn geen
probleemjongeren he. Ze hebben niets op hun kerfstok. Het zijn
jongeren die hier geplaatst zijn door de jeugdrechter als gevolg
van een moeilijke opvoedingssituatie bij hun thuis. Ze kunnen zelfs
niets aan de problemen doen. Het is ook geen gesloten instelling, maar hier geldt een open werking met begeleiding 24/7. In
samenwerking met de Stad Bree zijn er infovergaderingen en inspraakmomenten voor de buurt geweest. De omwonenden gaven
nadien zelf toe dat ze een verkeerd beeld hadden en dat dit geen
instelling is. Dadelijk na de opening hebben wij de buren uitgenodigd om kennis te maken met onze onderneming. Een open com- Jeugdzorgcenrum / huurwoningen - 88 -

municatie met de buurt was zeer belangrijk”, weet Vandeberg.
“De bouwstijl van het centrum is identiek met de huurwoningen,
ook al is het gebouw iets groter. Het is niet de bedoeling om op te
vallen. Bescheidenheid siert”, weet Van den Bruel.

Leefgroepen
Tot voorheen moest KAJO het stellen met drie gehuurde woningen langs de Peerderbaan waar ze de jongeren opvingen. Die
ruilden ze in voor een moderne nieuwbouw. Op het prijskaartje
prijkt een bedrag van 1,9 miljoen euro. “Wij hebben hier een kleinschalige huiselijke sfeer gecreëerd. Momenteel verblijven hier tien
jongeren in een leefgroep. Ze hebben een eigen slaap- en studeerkamer. Daarnaast is er plaats voor vier jongeren van 17 jaar die aan
kamertraining doen. We bereiden ze voor op een zelfstandig leven
van zodra ze 18 jaar zijn. Ze leren hier koken, de was en de plas
doen, strijken en nog zoveel meer.
Op termijn hopen we door te groeien naar twee leefgroepen. Hun
aparte kamers zijn op de eerste verdieping, maar we kunnen de
groepen heel vlot scheiden van elkaar door een handig systeem
van compartimenteringen met scheidingswanden. We hebben
eveneens een sleutelplan voorzien, want niet alles moet toegan-

kelijk zijn voor de bewoners. Iedereen heeft zijn eigen toegangsdruppel die helpt met wie waar binnen kan. Of we speciale eisen
hadden? In de kelder zijn polyvalente ruimtes voorzien die kunnen
dienst doen als vergaderzaal, personeelsruimtes … Verder is er
een grote centrale keuken voorzien om de maaltijden voor alle
groepen te bereiden. In de leeftijdsruimtes is er vervolgens een
kitchenette om het eten verder af te werken.
En natuurlijk zijn er heel wat voorschriften voor minder valide gebruikers zoals aangepaste toiletten, badkamers en dergelijke”, beschrijft Vandeberg.

Puzzelen
Het BPA legde eveneens de krijtlijnen voor alle gebouwen grondig
vast. “Die waren zelfs vrij streng. Welke typologie van gebouwen
er hier kon, hoe hoog, hoe breed … De mogelijkheden om zaken
te wijzigen, waren beperkt. Voor het jeugdzorgcentrum mochten
wij een gebouw zetten op een lapje grond van 20 meter bij 20 meter en hebben dat optimaal benut. Het was puzzelen om alles erin
te krijgen, maar het is gelukt met drie bouwlagen en een setback”,
weet Van den Bruel. Er is geopteerd om volgens een traditionele
bouwmethode te werken.

“De setback is weliswaar een houtskeletbouw. Door de bovenste verdieping wat te laten terugspringen is het geheel wat minder ‘dens’. Voor het overige is het gebouw volledig symmetrisch
opgebouwd. Om een opgesloten gevoel te vermijden, halen we
via grote raampartijen daglicht binnen”, verduidelijken architecten
Simon Nelis en Jef Vandekerkhof van Architekt-nburo.

Werven combineren
Het jeugdzorgcentrum is opgetrokken uit traditioneel metselwerk
en afgewerkt met vezelcementplaten. “Dezelfde baksteen komt
ook terug in de huurwoningen. Er is vooral gewerkt met duurzaam
onderhoudsvriendelijk materiaal. De werf verliep uitermate vlot
door de goede samenwerking met het voltallige bouwteam. En
neen, er zijn geen lijken uit de kast gevallen.
Het voordeel voor ons als aannemer was dat we twee werven
konden combineren: die van de het jeugdcentrum en die van de
woningen. Het waren twee aparte aanbestedingen die we konden
binnenhalen. Dit liet ons via een goede voorbereiding toe om te
besparen op de werfinrichting, maar ook op vlak van efficiënt vergaderen, deed iedereen er zijn voordeel mee”, stelt een tevreden
aannemer Frank Stals van I.B. Projects.
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Technische fiche
fiche jeugdzorgcentrum
en 9 huurwoningen
…
Bouwheer:
Jeugdzorgcentrum/huurwoningen:
Soc. Bouwmaatschappij Ons Dak; Maaseik
…
Architect:
Architekt-nburo; Bree
Hoofdaannemer:
I.B. projects; Bree
Houtskeletbouw Dupac; Bocholt
Sanitair, HVAC:
Peeters & zonen; Bree
Bouwmaterialen:
Paesen; Peer
Beton:
Goijens Beton & Recycling; Bree
Betontrappen:
3-T Beton; Lommel
Blauwe hardsteen:
Kwanten; Overpelt
Installateur lift:
Schindler; Brussel
Aluminium buitenschrijnwerk:
Janssen Pac; Bree
Kelderbouw:
Clauwers; Bocholt
Vloerisolatie:
Isofoam, Turnhout
Dakwerken:
Hendrix Jozef; Maaseik
Meubilair Interieur:
Nullens Interieurbouw; Bree
Gyprocwerken en binnendeuren:
T-Projects; Meeuwen
Pleisterwerken:
HG Pleisterwerken; Maasmechelen
Schilderwerken:
Brebels Jean; Bree
Buitenaanleg:
Sieborgs; Oudsbergen
Metaalschrijnwerk:
Moonen Metaalwerken; Oudsbergen
Elektriciteitswerken, Zonnepanelen
(9 huurwoningen):
Maco; Kinrooi

In de sociale woningbouw is het vandaag de standaard op de huizen met zonnepanelen uit te rusten.
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Architect Jef Vandekerkhof, Koen Van den Bruel (Ons Dak), Jan Vandeberg (Jeugdzorgcentrum KAJO), Frank Stals (I. B. Projects)
en architect Simon Nelis.

Bewegingsvrijheid
De negen woningen waren goed voor een investering van 1.035.000
euro door Ons Dak. De bewegingsvrijheid was door het aantal opgelegde voorschriften beperkt. “Sociale woningbouw is heel fel gereglementeerd. De ontwerprichtlijnen liggen heel strak vast. Zowel
qua oppervlakte als qua raamopeningen … Je kan het zo gek niet
bedenken of het ligt vast. Het is straf dat architecten binnen die krijtlijnen er in slagen om een andere typologie te ontwikkelen. De bewegingsvrijheid is heel beperkt.
Ook het budget ligt goed vast. Dat moet daarom niet slecht te zijn. In
de particuliere woningbouw wordt bijlange na niet zoveel nagedacht
over allerhande zaken zoals pakweg indeling als bij sociale woningen. Deze huizen zitten echt goed elkaar. Bovendien zijn ze allemaal
uitgerust met zonnepanelen. Dat wordt vandaag standaard in de sociale woningbouw om aan het e-peil te geraken. De verwarming van
het Jeugdzorgcentrum gebeurt overigens via geothermie.
Meer dan 100 m diep. Tot slot wil ik nog vermelden dat Ons Dak
instaat voor de omgevingsaanleg. Er liggen veel leuke pleintjes in
de wijk waar de hele buurt terecht kan. De eyecatcher toch wel is
de mooie groene as die doorheen de verkaveling loopt”, besluit Van
Bruel. 							 l

Vooroplopen met
verrassende vakkundigheid
Betrouwbaarheid, stabiliteit en gemakkelijker de juiste
keuze maken. Daarvoor staat 4-D Tegelimport. Want dankzij jarenlange ervaring en sterke positie op de markt maakte 4-D Tegelimport voor hun opdrachtgevers al een doordachte selectie van sterke, louter europese merken zoals
Casalgrande, Porcelanosa, Living, Gigacer, Inalco en vele
andere. Geen overweldigende keuze aan soortgelijke leveranciers 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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REDACTIE
Kruisherenhotel Maastricht
‘Klassieke schoonheid en eigentijds design’
In het monumentale Kruisherenklooster uit 1438 is een hedendaags vijfsterren designhotel gevestigd.
De hotelfunctie is geheel reversibel binnen het historische gebouwencomplex geplaatst. Dit was de
grootste uitdaging: om binnen het monumentale casco een nieuwe inbouw te realiseren zónder de
structuur en de monumentwaardes van het oorspronkelijke pand aan te tasten. Met deze bijzondere
inpassing heeft het Kruisherenklooster onmiskenbaar een nieuw leven gekregen.
Nadat het kloostergebouw sinds het einde van de 18e eeuw dienst had gedaan als kazerne, arsenaal en
Rijkslandbouwproefstation, stond het sedert 1981 leeg. Het vinden van een geschikte herbestemming leek
een onmogelijke opgave, totdat hotelier Camille Oostwegel het leegstaande kloostercomplex ontdekte en
het grondig liet restaureren, herbestemmen en uitbreiden tot een designhotel van zestig kamers.
In de open kerkruimte zijn de receptie met backoffice, de lobby, de lounge-corners, de wijnbar, de conferentieruimte, de bibliotheek én de hotellift ondergebracht die de kerk met de hotelkamers in het klooster

verbindt. In het middenschip van de kerk is
een entresol ingebracht voor het restaurant.
Deze nieuwe constructie staat vrijstaand,
als een tafel, in de kerkruimte.

Dominicanenkerk
Maastricht:
‘Een van de mooiste
boekhandels ter wereld’
De Dominicanenkerk (14e eeuw), onderdeel
van winkelcentrum in hartje Maastricht, is
gerestaureerd en ingericht tot boekhandel.
Bij de restauratie stond het uitgangspunt van
terughoudendheid hoog in het vaandel. Er
zijn geen noemenswaardige veranderingen
aan het bestaande gebouw uitgevoerd. De
noodzakelijke nieuwe constructies zijn als
‘losse elementen’ in het gebouw geschoven.
Er is veel aandacht geweest voor de consolidatie en restauratie van de eeuwenoude
unieke fresco’s en gewelfschilderingen.
De voormalige kerk biedt naast een boekhandel ook plaats aan een koffiecafé, een
expositieruimte en een podium op het voormalige priesterkoor voor forums, optredens,
lezingen, discussies, kunst en cultuur.
In de kerk is een indrukwekkende transparante boekenflat geplaatst, die zich uitstrekt
over drie verdiepingen. Een ontwerp van
Merkx+Girod uit Amsterdam. Inmiddels is
de Dominicanenkerk de meest bezocht kerk
van 2018!
KMO’s tot ondernemingen met een 100-tal
werknemers

Aan de buitenkant van het complex zijn geen wijziging aangebracht en
valt alleen de hoofdentree op door de nieuwe koperen, trompetvormige hoofdentree. Een bezoek meer dan waard.

Museum aan het Vrijthof
“Het vroegere buitenverblijf van Karel V.
Twee gebouwen, het Spaans Gouvernement aan het Vrijthof en het voormalige Kanunnikenhuis aan de
achterzijde, die door een cour en bebouwing gescheiden waren, bij elkaar brengen. Dat was de opgave
waar het team van SATIJNplus Architecten voor stond bij het Museum aan het Vrijthof.
De historie van de beide panden zorgde tevens voor de nodige inspiratie. De structuur en historische
ontwikkeling van het Spaans Gouvernement, ooit het buitenpaleis van Keizer Karel V en het voormalige
Kanunnikenhuis werden het uitgangspunt voor het museale concept.. Ze zijn als het ware onderdeel van
de expositie. De bezoeker komt aan het Vrijthof, het heden, binnen en loopt dan terug in de tijd door het
museum.

Op de cour is een bouwwerk
‘op poten’ gerealiseerd dat niet
alleen extra ruimte creëert,
maar tevens als trait d’union
tussen voor- en achterbouw
functioneert. Zo is er voor elke
uitdaging een oplossing gevonden en is er een achtvormige
routing ontstaan die de bezoeker op een logische en prettige
manier langs de collecties leidt.
U moet het ervaren.

Het centrale middelpunt is de cour, de overkapte binnenplaats. Deze bestaat uit opblaasbare luchtkussens, gemaakt van een zeer transparante kunststof zodat het daglicht optimaal kan binnenvallen.
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REDACTIE
LIMBURG LOOPT WARM VOOR LIMBURG LEADS
Nieuw Euregionaal zakelijk evenement gericht op verdere versterking economie
De grootste businessclub van de Euregio. Maar ook een broedplaats waar nieuwe ideeën ontstaan die de gehele
Euregio als kennisregio nóg sterker op de kaart kunnen zetten. Op 15 en 16 mei 2019 vindt in
MECC Maastricht de eerste editie van Limburg Leads plaats: een groots opgezet, grensoverschrijdend event,
waar netwerken, kennisdeling en het genereren van nieuwe business centraal staan.
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De titel ‘Limburg Leads’ is bewust gekozen”, laat Frank Mimpen,
Commercieel Directeur MECC Maastricht, weten. “Het zegt direct iets over de sterke positie van deze regio. Er wordt bewust
gericht op Belgisch Limburg, de regio Luik, de regio Aken en
de hele provincie Limburg.” “De behoefte aan een zakelijk platform in heel deze regio is nadrukkelijk aanwezig, een platform
dat verder kijkt dan de provinciegrenzen. En juist in deze digitale
tijd draait het nog altijd om face-to-face ontmoetingen tussen
de juiste mensen.”, aldus Jop Thissen, Business Development
Manager. “Limburg leads is twee dagen dé plek om succesvolle
ondernemers en sprekers te ontmoeten, maar ook twee dagen
lang het kenniscentrum rondom actuele thema’s als circulariteit
& duurzaamheid, digitalisering, talent en health.
Onderwerpen die op verschillende manieren een wezenlijke
plek innemen in de bouwsector. Vandaar ook de samenwerking
tussen het magazine Limburg Bouwt en Limburg Leads. Door
de samenwerking tussen beide komt er een pop-up-versie van
de bekende Hasseltse Bouwarena tijdens Limburg Leads. Deze
actie past in de ambitie van het magazine Limburg Bouwt om
Belgische-Limburgs bedrijven in de bouwsector op de kaart te
zetten in Nederland en de Euregio.”
Alle belangrijke spelers in de Limburgse economie verheugen
zich erop. Voor Economische
Samenwerking
Zuid-Limburg
(ESZL), het samenwerkingsverband van overheden en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
vanuit verschillende sectoren in
het zuidelijk deel van de provincie Limburg, is Limburg Leads
een geweldige mogelijkheid om
zichzelf naar de hele Euregio te
presenteren”, zegt ESZL-Communicatiemanager Paul ’t Lam.

Brightlands
Zelf is hij al jarenlang betrokken bij de branding van de regio.
,,De Euregio is een van de aantrekkelijkste regio’s van Europa
om te wonen en te werken. Achter alles wat je over Limburg
kunt zeggen, hoort geen punt, maar een komma te staan. Ja,
we zijn bronsgroen, maar we zijn ook Brightlands. Ja, we zijn
trots op onze ligging in het zuiden van Nederland, maar ook op
onze centrale ligging in Europa. Limburg Leads is een prachtig
middel om dat zelfbewustzijn verder aan te wakkeren én te onderbouwen.”
Ook Maurice Olivers, Manager Communicatie bij Brightlands,
vindt dat de Euregio af en toe best wat nadrukkelijker zijn spierballen mag tonen. ,,We zijn op dit moment al een van de slimste regio’s ter wereld, waar alles gericht is op tomorrow’s live.
Brightlands bestaat uit vier snelgroeiende campussen die stevig
aan het uitbreiden zijn. We maken nieuwe, innovatieve producten waar de wereld van morgen iets aan heeft. Dat moeten we in
gezamenlijkheid laten zien en durven uitdragen. Limburg Leads
is wat dat betreft een inspirerende ontmoetingsplaats.”
…
www.limburgleads.com
…

TRAMSTRAAT 20 - HOUTHALEN - 0472 34 43 36 - STIJN@ZEBRATO.BE
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Zuidzicht
Tekst: Kurt Meers | 3D beelden L&P

Tweede supermodel klaar
voor defilé op Zuidzicht
Drie jaar geleden werd in het prestigieuze woonproject Zuidzicht
een luxueus appartement ingericht als kijkwoning. Een team van
leveranciers die kwaliteit hoog in het vaandel dragen, toonde er
zijn kunnen om nieuwe kopers in Zuidzicht rijkelijk te inspireren.
Met veel succes, want er vloeiden talrijke mooie opdrachten uit
voort.
Maar omdat intussen nieuwe trends en technieken hun intrede
hebben gedaan, bundelden dezelfde aannemers de krachten voor
de totale afwerking en inrichting van een nieuwe loft in Zuidzicht.
Ook deze keer is het een pronkstuk dat liefhebbers van maximaal
comfort en luxe zal bekoren.
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Danny Werckx van EL Systems en Raf Lijnen van Studio Lijnen
en Partners (L&P) zijn opnieuw de voortrekkers van het prestigieuze
project. En ook de andere teamleden, zoals Stijn van Zebrato en
Veronique Volders van De Roos, tekenen present. Ze blikken eerst
even terug op het concept van het modelappartement dat ze drie
jaar geleden op de wereld hebben geholpen aan de Kanaalkom in
Hasselt. “We mogen spreken van een echt succes”, zegt Danny
Werckx. “De formule bewijst dat het cliënteel van luxueuze appartementen echt op zoek is naar inspirerende voorbeelden van hoogwaardige afwerking. En dat liefst onder één dak.”

Erezaak
De voorwaarde is wel dat iedere partner in het team dezelfde hoge
standaarden nastreeft. “Klopt”, zegt Raf Lijnen. “Klanten zijn niet
alleen op zoek naar de laatste snufjes, maar ook naar een team van
vakmensen dat zekerheid biedt over de geleverde kwaliteit. Ze willen niet voor elk onderdeel apart op zoek naar een specialist die
ze kunnen vertrouwen, en kiezen daarom voor een goed geolied

Het parket in visgraatmotief is één van de blikvangers in het
modelappartement.
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team van aannemers dat van a tot z kan instaan voor de volledige
afwerking. We zijn geen aannemers die zoveel mogelijk vierkante
meters willen maken, maar wel die er een erezaak van maken om
alles tot in de puntjes af te werken.”
Veronique Volders bevestigt: “Meestal krijgen de kopers van een
appartement een bepaald budget om per onderdeel materialen te
kiezen bij een vaste leverancier”, zegt ze. “Wil je een andere keuken, vloer of gordijnen dan voorgeschreven, dan moet je bijbetalen. Bij ons werkt dat anders. We zijn allemaal lokale, zelfstandige
ondernemers die alle facetten van ons vakdomein in eigen huis
hebben. Daardoor kunnen de prijzen gedrukt worden en krijg je
de hoogste kwaliteit voor dezelfde prijs. Niemand is trouwens verplicht om in zee te gaan met alle partijen in ons team. Het kan
perfect dat de klant voor een bepaald onderdeel een andere leverancier inschakelt.”

Mond-tot-mondreclame
Stijn van Zebrato vindt deze manier van werken heel aangenaam.
“We zijn goed op elkaar ingespeeld. We nemen makkelijk contact
op als er iets niet duidelijk is, springen voor elkaar in de bres en
- Zuidzicht - 100

doen de werf heel goed aansluiten. We houden elkaar scherp door
de lat hoog te leggen en te zorgen dat iedere schakel in de keten
het niveau aanhoudt. We kunnen het ons niet permitteren dat er
iemand een steek zou laten vallen. En dat werkt prima.”
En ze geven toe dat deze vorm van samenwerken commercieel
interessant is. “Als een klant één van ons goed kent en heel tevreden is, worden de andere partners makkelijk mee aan boord
gehaald”, weet Danny Werckx. “We profiteren allemaal van de
goede reputatie die één of meerdere leden hebben en laten de
mond-tot-mondreclame zijn werk doen. Kopers komen bij elkaar
over de vloer en vragen onderling wie hun leveranciers zijn. Zeker
als de eigenaars van buiten Limburg komen en hier weinig mensen kennen, gaan ze meestal bij elkaar goede tips vragen. Daarom
hebben we tot dusver al de meerderheid van alle appartementen
in Zuidzicht met onze groep mogen afwerken.”

opportuniteit voordeed om een tweede modelappartement in te
richten”, vertelt Raf Lijnen. “Het strakke, witte interieur dat zo’n
5 jaar geleden hip was, dat is nu helemaal out. Warme en gezelligheid willen de mensen nu. En ook materialen veranderen. Wij
hebben bijvoorbeeld een soort marmer verwerkt die we in het
buitenland persoonlijk zijn gaan kiezen en je hier nergens in een
toonzaal zult vinden. Het zijn zo’n exclusieve vondsten waar we
het verschil mee kunnen maken.” Danny bevestigt: “Alles evolueert, dus moet je alert zijn. Muziek en video worden vandaag via
nieuwe technologie geconsumeerd. Spotify, touchscreens in het
interieur, bijzondere geluidsinstallaties,… Het verandert allemaal
heel snel en de klant verwacht dat je hem de beste en meest actuele toepassing voorschotelt.”

Spotify

De andere gesprekspartners herkennen de situatie. “In de nieuwe modelloft hebben we parket gelegd in visgraatmotief”, zegt
Stijn van Zebrato. “Dat is terug helemaal hip, terwijl het enkele
jaren geleden als oubollig werd beschreven.” En ook bij De Roos
zijn nieuwe tendens opgepikt om in het interieur van Zuidzicht te
verwerken. “De basis blijft redelijk neutraal qua kleuren, maar de

En daar komen ongetwijfeld nog vele nieuwe projecten bij nu
het nieuwe modelappartment bijna klaar is en de laatste fase van
Zuidzicht in volle opbouw is. “Er zijn uiteraard heel wat trends die
veranderen en daarom hebben we niet getwijfeld toen er zich een

Tijdloos

accenten van de accessoires veranderen steeds en dienen telkens
een andere sfeer op te roepen. In onze specialiteit merk je bovendien een grote trend naar elektrische bediening van gordijnen en
screens. Met koordjes alles manueel open en dicht doen: dat zie
je nauwelijks nog.”
Te futurisch is het allemaal niet: “Klopt”, bevestigt Danny
Werckx. “We willen geen ‘appartement van de toekomst’ tonen,
maar wel eentje van nu. Een hippe woning die leefbaar en tijdloos
is, met alle comfort. Dat maakt ons concept redelijk uniek.”

Ready? Go!
Nu het tweede modelappartement klaar is, zullen de opdrachten
voor het team van aannemers snel binnenstromen. “Wat we merken is dat de duurste lofts en appartementen het snelst verkocht
zijn, maar dat de afwerking wel het meeste tijd in beslag neemt”,
verklapt Raf. “De eigenaars bespreken graag alle details van hun
nieuwe stulpje als ze elders een voorbeeld hebben gezien. En dat
is precies wat wij hen nu gaan bieden.”
l
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Technische fiche
Zuidzicht
…
Architect:
Studio Lijnen & Partner; Heusden-Zolder
Elektriciteit/domotica:
EL Systems; Zonhoven
HVAC:
Kerremans; Laakdal
Airco:
B-cool; Hasselt
Binnenlift:
ACE liften; Antwerpen
Natuursteen:
André Celis, Lubbeek
Interieur:
L&P interieurproductie; Heusden-Zolder
Gordijnen:
De Roos Interieur; Genk
Vloeren:
Gavra; Geel
Parket:
Zebrato; Houthalen Helchteren
Metaalwerk:
IMA; Houthalen
Schilderwerken:
KE.w.a; Beringen
Gyprocwerken:
Kris Leliaert & Parners; Oudsbergen
Haard:
Macquoy; Hasselt
Daktuin:
Puur; Alken
Tapijt :
Deckers; Pelt
Bedden:
Reyskens; Hasselt
Decoratie:
Dôme Deco; Dilsen-Stokkem

Het bovenaanzicht maakt duidelijk dat de ruimte optimaal benut
wordt.
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De Roos Interieur is al 82 jaar uw interieurzaak in Limburg. Wij verzorgen de totaalinrichting voor uw woning of kantoor.

studio Lijnen & Partners

Ook in de slaapkamers is gekozen voor een strakke,
en toch tijdloze stijl.

Mond-tot-mondreclame
Eén van de partners in het bouwteam was André Celis Natuursteen. “We hebben in dit project gezorgd voor alle steen, zowel voor de keuken en badkamer, als voor wanden en vloeren”, zegt Erik Kenens, zaakvoerder van het bedrijf. “Allemaal maatwerk van een uitzonderlijk hoog
niveau, uitgevoerd door ons team van 32 mensen. We zijn gestart met de digitale opmeting, zorgden voor het intekenen, gingen daarna over tot
de geautomatiseerde productie met ons hypermodern machinepark en stonden tot slot in voor de vakkundige plaatsing. Door de verscheidenheid aan materialen, zoals marmer, Calacatta Silk en composiet van Diresco was het best wel een complex project. Volgens Raf Lijnen (Studio
L&P), waar we al vele jaren mee samenwerken, zijn wij de enige in onze sector die dit kunnen… Een mooi compliment.”

studio Lijnen & Partners

interieurarchitectuur

André Celis Natuursteen werkte ook mee aan het eerste modelappartement in Zuidzicht. “Daar hebben we gemerkt dat deze formule een plus
is voor ons bedrijf”, zegt Erik Kenens nog. “Het is een showroom waar we ons van onze beste zijde kunnen tonen. In Zuidzicht alleen zijn er al
zo’n 15 opdrachten uit voortgevloeid. Vandaar dat we ook enthousiast hebben meegewerkt aan het nieuwe kijkappartement.”

RAAMDECORATIE TAPIJTEN

www.lenp.be

• Gordijnen, overgordijnen, vouw- en paneel gordijnen
• Eigen naaiatelier met jarenlang vakmanschap

TAPIJTEN OP MAAT
VERF EN BEHANG
ZONWERING
• lamellen, jalouzieën, rolgordijnen, screens, duette, plissé, …

VERLICHTING
EXPERTISE :
Hoevenzavellaan 29 I 3600 Genk
ww.deroos-interieur.be
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www.lenp.be
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quote Zuidzicht
Natuursteen is al een tijdje terug van nooit weggeweest en niet meer weg te
denken in een hedendaags interieur. Het zorgt voor een natuurlijk warme
look en wordt vaak als een echte “eyecatcher” gebruikt in een eigentijds
design.

“Iets dat alleen jullie kunnen…”

Wij bij André Celis Natuursteen zijn gespecialiseerd in verwerken
en plaatsen van natuursteen (marmer, graniet, Belgische blauwe hardsteen, keramiek, Dekton en composiet).
Dankzij onze jarenlange opgebouwde kennis, ons modern
machinepark en een enthousiast team zijn wij klaar om
architect, aannemer en particulier te begeleiden in
alle projecten. Wij heten u van harte welkom.

Eén van de partners in het bouwteam was André Celis Natuursteen. “We hebben in dit project gezorgd voor elke soort steen, zowel voor de
keuken en badkamer, als voor wanden en vloeren”, zegt Erik Kenens, zaakvoerder van het bedrijf. “Allemaal maatwerk van een uitzonderlijk
hoog niveau, uitgevoerd door een team van 31 mensen. We zijn gestart met de digitale opmeting, vervolgens het intekenen van de marmers
en keramiek, gingen daarna over tot de geautomatiseerde productie
met ons hypermodern machinepark en stonden tot slot in voor de
vakkundige plaatsing. Door de verscheidenheid aan materialen, zoals marmer, Calacatta Silk en composiet van Diresco was het best
wel een complex project. Volgens Raf Lijnen (Studio L&P), waar we
al vele jaren mee samenwerken, zijn wij één van de enige in onze
sector die dit aankunnen, durven… Een mooi compliment.”

Staatsbaan 77, Lubbeek - tel. 016 62 94 30
info@andrecelis.be - andrecelis.be

André Celis Natuursteen werkte ook mee aan het eerste modelappartement op Zuidzicht. “Daar hebben we gemerkt dat deze formule een surplus is voor ons bedrijf”, zegt Erik Kenens nog. “Het is
een showroom waar we ons van onze beste zijde kunnen tonen. Op
Zuidzicht alleen zijn er al zo’n 15 opdrachten uit voortgevloeid. Vandaar dat we ook enthousiast hebben meegewerkt aan het nieuwe
kijkappartement.”

volg ons op :

keramiek
TheSize Estatuario

LIFE EN GIJBELS HERONTWIKKELEN
HET HISTORISCHE STATIONSPOSTGEBOUW
VAN DEN HAAG (NL)
LIFE en Gijbels Group (LIFE.NL) herontwikkelen het Stationspostgebouw aan de Waldorpstraat in Den Haag. Zij doen dit samen met SENS
real estate, waarmee een eerste stap gezet wordt in een lange termijn-samenwerking onder de naam LIFE MAKES SENS (LMS).
De ontwikkeling van dit historische gebouw zal een belangrijke rol spelen in de gebiedsontwikkeling aan het Hollands Spoor, het HS kwartier, eveneens een ontwikkeling van LIFE.NL.
Komende jaren wordt het gehele gebied (in totaal 230.000 m²) ontwikkeld tot een gemengde woon- en werkomgeving die een nieuwe
impuls zal geven aan de omgeving rondom station Hollands Spoor en het centrum van Den Haag. Met PostNL, die vandaag aankondigen
dat ze medio 2021 haar hoofdkantoor in het Stationspostgebouw zal vestigen, is een groot deel van het gebouw (30.000m²) verhuurd en
worden de eerste concrete stappen in de gebiedsontwikkeling gezet.

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

b-cool.indd 1
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REDACTIE
LIMBURG BOUWT OVER DE GRENS EN VLIEGEN EVENZEER.

Limburg bouwt aan een grenzeloos netwerk
Limburg bouwt daaraan en Limburg als Provincie idem.
Beide Limburgen timmeren op dat gebied aan de weg.

Limburg bouwt ook over de grens. Zeker op het terrein van contacten.
Middels hun initiatief van een België paviljoen op de beurs Limburg Leads komen beide Limburgen steeds meer tot elkaar.
De netwerk beurs op 15 en 16 mei mikt heel nadrukkelijk op beide Limburgen.
En op netwerken in het bijzonder.
“Grenzeloos ondernemen is grenzeloos netwerken”, aldus Armand vliegen.
Grenzeloos netwerker pur sang en oprichter van het netwerk One Two GO.
Vliegen en Cleeren kennen elkaar al een hele tijd, pioniers zijn ze beide op het gebied van media en op het gebied van grenzen slechten.
Het one two GO netwerk en het netwerk de Grensgevallen zijn daar voorbeelden van.
Beide netwerken zijn initiatieven door Vliegen opgestart, one two GO sinds ruim een jaar.
De Grensgevallen dateert al sinds 1995 en is mede opgezet met jackie Jackmaert en Louis Christoffels. Deze laatste club is meer een
informeel netwerk. Carnavalsvrijdag is hét event van het jaar en dat al meer dan twintig jaar. Voorheen vond het gebeuren plaats in het
voormalige Plenkske en dit jaar voor de vierde maal in successie in Bouchon den Face in Wyck. Beppie Kraft treedt ook voor de vierde
keer alweer op.

HASSELT NIEUWE LOCATIE Hellebeemden 2
PELT Lindelsebaan 110 T. 011 64 20 71
ALFA ROMEO

T. 011 27 12 22

aftersales:

HEUSDEN-ZOLDER

VOSSEN

Koerselsebaan 120

T. 011 42 58 16

www.bruyninx.be

Voor de tweede helft van het jaar staan Preuvenemeet op het Preuvenemint op het programma en het Gala in la Butte aux Bois op 29
november.
Het one two GO netwerk bestaat voor exact de helft uit Nederlandse als uit Belgische ondernemers, eenmaal per kwartaal vindt een
event plaats. Bij toerbeurt in België dan wel in Nederland. Het kennismaken met ondernemers aan de andere kant van de grens is het
nadrukkelijke streven. Initiatiefnemer en verantwoordelijke Armand Vliegen probeert hier maximaal respons uit te halen.
Op Limburg leads laat hij zelfs een Networkking een lezing houden om een en ander te bewerkstelligen en extra onder de aandacht te
brengen.
Als laatste activiteit organiseert Vliegen buiten beide netwerken om een handelsmissie van Nederland naar Belgen begin dit najaar.
Twee dagen in Belgisch en Nederlands Limburg moet een vijftigtal ondernemers nader tot elkaar brengen.
…
Voor meer informatie over Limburg Leads, one two GO netwerk en de handelsmissie Nederland België mail gerust
naar armand@one-two-GO.nl
…

TECHNO
AUTOMOTIVE
EQUIPMENT
Z.1 Research Park 250 - 1731 Zellik

www.tae.be

UW PARTNER NR 1 VOOR
GARAGE INRICHTING
EN MEETAPPARATEN
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Bruyninx vier automerken onder één dak
Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Gielen

“Automerken leggen standaard op
waarbinnen geheel moet passen”
Na ruim vijftig jaar heeft de Hasseltse autodealer Groep Bruyninx
de Sint-Truidersteenweg verlaten. “Best wel historisch”, bestempelt Geert Bruyninx van de derde generatie die aan zet is. De distributeur van onder meer de PSA-merken (Citroën, Peugeot, DS
en Opel), Nissan, Kia en de FCA merken (Fiat, Abarth, Alfa Romeo
en Jeep) heeft even verderop aan de Hellebeemden de ‘Bruyninx
Auto Village’ uitgebouwd. Begin januari werd de laatste fase voltooid met een vernieuwde showroom en atelier.
Dat Groep Bruyninx - in december overgenomen door het Nederlandse Van Mossel Automotive Groep - hierbij geen vrij spel had,
bewijst het eisenpakket van de constructeurs.

- Bruyninx - 110 -

Een nieuwe garage bouwen of de oude waar Peugeot Limauto was in ondergebracht strippen en heropbouwen? Dat was de
eerste cruciale vraag die brand- en sitemanager Geert Bruyninx
moest beantwoorden. “Van onze oude locatie langs de Sint-Truidersteenweg konden we in elk geval niets nieuws meer maken.
Van dit wel. Die plek was ook te klein, er was geen parkeerplaats
en het gebouw was niet van Groep Bruyninx en dit wel. Hier
stond een showroom en garagewerkplaats van Peugeot die we
nu omgebouwd hebben tot een merkengarage voor Abarth, Fiat,
Alfa Romeo en Jeep. Het resultaat mag er absoluut zijn. Toegegeven, alles platgooien en nieuwbouw zetten, geeft sowieso meer
mogelijkheden naar de toekomst toe. Alleen is het een stuk duurder. Om budgettaire redenen, maar vooral om tijd te winnen, is er
gekozen voor een renovatieproject.”

Het was een race tegen de klok om de showroom tegen de start
van het Autosalon klaar te krijgen. Alle partijen zijn daar in geslaagd.
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Duurzaam
De architecten van Helsen & Van Com zette het ontwerp op papier en liet het gebouwen strippen tot op de draad. “We moesten
wel om het te laten voldoen aan alle huidige opgelegde normen.
Zoals bij elke grondige renovatie was ook hier een hele set aan
maatregelen nodig om alles in orde te stellen. Er is onder meer
een doorbraak dwars door het gebouw gemaakt om een brandwerende muur tussen de werkplaats en de showroom aan te
brengen. De buitenschil is eveneens grondig aangepakt en beantwoordt nu aan de isolatienormen, net zoals de beglazing. Ook zijn
de technische installaties er uitgehaald om ze naar een moderne
standaard te brengen. Zo heeft de gasgestookte verwarming nu
plaatsgemaakt voor warmtepompen. Daarnaast moet ledverlichting het energieverbruik milderen. Binnen de mogelijkheden van
een verbouwing hebben wij het pand zo duurzaam mogelijk gemaakt”, verduidelijkt architect Rik Helsen.

Scherpe deadline
Time is money. Al helemaal bij een verbouwing waardoor de verkoopmogelijkheden tijdelijk noodgedwongen ingeperkt worden.
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Voor AKP Industriebouw uit Oudsbergen was het dan ook een
race tegen de klok. “Scherpe deadlines heb je altijd bij dit soort
projecten. De zaak moet snel kunnen heropenen. In juli tijdens
het bouwverlof zijn de contracten getekend met de vraag dat de
showroom begin januari kon openen. Net voor het Autosalon of
zowat de meest cruciale periode voor elke dealer in het jaar. Daarom ook dat de focus eerst gelegd is op de showroom, die overigens een aanzienlijk stuk vergroot is. Momenteel zijn we nog
bezig met de laatste fase aan het atelier”, weet Theo Donné,
directeur AKP.

Winddicht
Om die scherpe deadline van het Autosalon te halen, werkte de
aannemer specifiek voor dit project met waterdichte schilden. “Tijdens de werken hebben wij de buitenkant van de garage helemaal
afgezet met sandwichpanelen. Het was toen onmogelijk om het
glas al aan te brengen, maar op die manier kon iedereen binnen
vlotter doorwerken. Op een aangename manier, want het geheel
was winddicht. Bovendien was de werf op die manier perfect
afgesloten en het risico op diefstal beperkt. De panelen hebben
wij nadien elders in de bouw nog kunnen gebruiken. Dat is een

idee dat ontstaan is tijdens de voorbereiding van het project”,
weet Theo Donné. “Wij zijn binnen de planning gebleven. Natuurlijk zijn er soms wat bijsturingen geweest, maar dat heb je altijd
bij een verbouwing. Zelf ben ik hier veel geweest en hebben wij
een vast bureel ter beschikking gesteld voor de projectleider in
onze andere garage hier tegenover. Het project is bovengemiddeld
intensief geweest”, weet Geert Bruyninx.

Merkeisen
Het project vergde een aanzienlijke investering van Groep Bruyninx. “Toch zijn wij erin geslaagd om het budget onder controle te
houden. Er was ook voldoende ingecalculeerd om onverwachte
zaken te voorzien. Bij een nieuwbouw heb je dat niet voor. Hier
bleek bijvoorbeeld de betonvloer niet stevig genoeg in het atelier
om de nieuwe hefbruggen te dragen. We hebben hem vervangen. Dat zijn ingrepen waar je nu eenmaal onderweg op uitkomt”,
aldus Helsen. Bij Groep Bruyninx wisten ze perfect wat ze wilden
hebben. Ook de hoofdkantoren van de automerken wisten dat en
schotelden een aantal eisen voor. “Zij leggen ons de standaard
voor waarbinnen het geheel moet passen. Dat gaat van materialengebruik, tot kleurengamma, de grootte …

Zij leggen een soort van lay-out die een bepaalde beleving voor
de klant moet creëren”, zegt Helsen. “Een voorbeeld daarvan is
de opstelling van de merken. Fiat moet samen met Abarth staan,
maar Alfa moest dan weer aanleunen bij Fiat zodat alle Italiaanse constructeurs samen staan. Jeep hoorde dan weer helemaal
rechts in de toonzaal plaats. Allemaal voorwaarden die opgelegd
zijn door de gezamenlijke invoerder van de wagens”, vult Bruyninx
aan.

Trend in showrooms
Helsen & Van Com hebben de afgelopen jaren meerdere autoshowrooms ontworpen en merkt duidelijk enkele trends op.
“Toonzalen blijven nooit lang hetzelfde. Tien jaar geleden moest
de toonzaal zes meter hoog zijn met glaspartijen van eveneens zes
meter. Nu is de showroom nog altijd zo hoog, maar de glaspartijen
niet meer. Die tijd is voorbij.
Wel wordt er nu gewerkt met een gesloten band bovenaan waardoor de raamhoogte beperkt blijft tot 3,5 meter. Dat is niet alleen
hier zo, maar in alle garages. Ze kijken dat van elkaar af. Binnen
tien jaar ziet een garage er vanuit esthetisch oogpunt weer helemaal anders uit. Daarom dat er voor de showroom gekozen is
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Technische fiche
Bruyninx
…
Bouwheer:
Bruyninx Invest; Hasselt
…
Architect:
HVC Architecten; Hasselt
Hoofdaannemer:
Akp; Oudsbergen
HVAC:
Cv Peeters & zonen; Bree
Hefbruggen:
TAE; Zellik
Betonvloeren:
Mentens Betonvloeren; Oudsbergen
Geprefabriceerde beton elementen:
Schelfhout; Kinrooi
Vloeren, Arduin:
Seegers Tegeldesign en natuursteen; Dilsen-Stokkem
Gevel- & dakpanelen:
Kingspan; Grobbendonk
Jorid Ide; Wingene
Grond- en afbraakwerken:
Magdeleyns; Hasselt
Isolatie:
Isolim Isolatie; Tongeren
Elastische voegwerken:
Coumans; Pelt
Systeemplafond en Binnendeuren:
Merger; Tongeren
Beton:
B-mix Zolder; Heusden-Zolder;
Paesen Betonfabriek; Houthalen-Helchteren
Sectionaal poorten:
ADK; Kinrooi
Verhuur bouwmachines:
Riwal Belgium; Genk
Elektriciteitswerken:
Electro Hasevoets; Stevoort
Alarm:
Emab; Houthalen-Helchteren

De huidige trend in autoshowrooms is om de glaspartijen te beperken tot een
hoogte van 3,5 m in tegenstelling tot de 6 m van vroeger.
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AKP is de geschikte
partner voor
alle industriebouw.

Architect Rik Helsen, aannemer Theo Donné en Geert Bruyninx van de autogroep.

voor cassettepanelen van Alucobond. Wij mogen dan wel een gevel
ontwerpen, maar de constructeur bepaalt de make-up. Die cassettes zijn dan misschien wel zwart, maar het is niet eender welk type
zwart. Alles is op voorhand vastgelegd.” De opgelegde regels waaraan een dealer zich moet houden, wijzigen regelmatig.
Toch maakt Groep Bruyninx, goed voor 230 voltijdse werknemers,
zich geen zorgen dat hij snel opnieuw aan de slag moet. “Voor vijf
jaar zijn we nu gevrijwaard. Als er morgen nieuwe regelgeving komt
zoals pakweg bruin parket in plaats van zwarte tegels, moeten we
die niet volgen. Al kan het wel zijn dat we in de toekomst weer
verbouwingen en uitbreidingen plannen. Maar voor de komende vijf
jaar zitten we safe en hopelijk ook nog voor langer”, besluit Geert
Bruyninx.
l

Van winkelpanden tot opslagloodsen
en van garages tot productiehallen
met aangebouwde kantoren.
Specialist in staalbouw, door eigen
productie van staalconstructies,

plooiwerken van staal, aluminium, inox
en gegalvaniseerde platen.
Eveneens leverancier voor externen.
Alsook betonbouw, traditioneel
metselwerk en houtenspanten.

Biesbosstraat 4 • 3670 Oudsbergen • T. 011 79 35 86
• info@akp.be • www.akp.be
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quotes Bruyninx
Seegers Groep actief op 3 fronten
Eén van de opvallende leveranciers in het project van
Bruyninx, was Seegers Groep uit Dilsen-Stokkem. Het bedrijf
stond in voor de vloertegels, het parket en een gedeelte van
de chapewerken. “Ongeacht de grote tijdsdruk, was het een
project waar we fier op mogen zijn”, vertelt Kurt Geelen.
Het voornaamste pakket van de opdracht die aan Seegers Groep
werd toevertrouwd, was de levering en plaatsing van de vloertegels. “Het ging over 1.300 m², waarvan de helft witte tegels voor
de Fiat-showroom en de andere helft, in zwarte kleur, voor het
gedeelte van Alfa Romeo en Jeep”, legt Kurt Geelen uit. “Er werd
gekozen voor een formaat van 1000x1000 mm, geplaatst met het
levellingsysteem, gecombineerd met sneldrogende, zeer flexibele
lijm.”

Seegers Groep stond tegelijk in voor de levering en plaatsing van
het parket in de kantoorruimtes. “Het was belangrijk om eerst
vochtmetingen uit te voeren”, aldus nog Kurt Geelen. “Op vraag
van de klant werden er tevens MDF-plinten bij voorzien.”
De opdrachtgever was hoofdaannemer AKP Meeuwen.
“We hebben voor hen ook een gedeelte van de chapewerken uitgevoerd”, aldus de commercieel verantwoordelijke bij Seegers
Groep. “Het legplan en de plaats van de uitzetvoegen hebben we
bepaald in samenspraak met de projectleider en de architect.”
Het resultaat mag er zijn. “Iedereen is heel tevreden. Er is knap
werk geleverd, zeker gezien de hoge tijdsdruk die met het project
gemoeid was”, besluit Kurt Geelen.

PEETERS & ZONEN NV
Uw vakman sinds 1945

Verwarming • Sanitair • Airco • Luchtbehandeling • Warmtepompen

Industrieterrein Kanaal Noord 1423 • 3960 Bree
tel. 089 46 13 24 • fax 089 46 80 61
info@peeterscv.be • www.peeterscv.be
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BouwArena
“the place to be”
voor wie zaken wil
doen in de bouwsector

BouwArena

Het concept van BOUWARENA is tweeledig. Enerzijds is het een ontmoetingsplaats 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 exquise 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. architectenbelangenvereniging. 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 maandelijkse events waarop we vooraanstaande factoren uit de bouwsector uitnodigen voor een Sterrenbouwlunch, kookevents, BouwCafé , after-bouwdrink’……
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REDACTIE
“OPKRIKKEN VAN INNOVATIEF VERMOGEN IS UITDAGING”
HUUB NARINX (LWV) PLEIT VOOR MEER
KETENSAMENWERKING
Stijgende huizenprijzen en upgrading van bestaande woningen doen vermoeden dat het florissant gaat in de bouw. Mr. Huub Narinx,
algemeen directeur van de Lim¬burgse Werkgevers Vereniging (LWV) deelt het en-thousi¬as¬me, maar plaatst de nodige kanttekeningen.

“De bouw heeft moeilijke jaren achter de rug. Nu is er weer volop werk, maar zeker niet alles is hosanna. De marges zijn nog altijd dun,
onder andere door schaar¬ste aan arbeidskrachten, wat tot hogere uurlonen lei¬dt. Ook bouwmaterialen zijn in prijs gestegen, mede
door de grote vraag, net na een sanering in de bran¬che.”
Narinx ziet “het opkrikken van het innovatief vermo¬gen” als een grote uitdaging. “Om te beginnen is goed calculeren vakwerk. Al in de
offertefase moet je er rekening mee houden dat materialen duurder worden gedurende de bouwfase. Dat geldt ook voor medewerkers.
Door de schaarste moet je soms medewerkers uit bij¬voorbeeld Oost-Europa halen. Dat betekent extra reis- en huisvestings¬kosten. En
medewerkers die uit een ander vakgebied komen moeten eerst worden omge¬schoold. Er is helaas vaak nog onvoldoende ruimte voor
diepte-in¬vesteringen in opleidingen en vernieuwing.”
Huub Narinx ziet veel in ketensamenwerking in een vroeg stadium. “Architecten, aannemers, metselaars, install¬ateurs, stukadoors en
schilders wijzen naar elkaar omdat de een het werk van de volgende werkploeg moeilijker heeft gemaakt. Een goede, tijdige planning is
de oplossing, met een bouwregisseur die alle facet¬ten duidelijk plant en op elkaar afstemt. Als zonnep¬anelen op daken zijn gepland
kan de dakdekker daar rekening mee houden. En er zijn bouwpanelen waarin leidingen al zijn geïntegreerd. De bouwregisseur moet de
klant ontzorgen en zorgen voor een goede tijdsplan¬ning.”
Verduurzaming en klimaatbeheersing verdienen extra aandacht. “Milieu en efficiency zijn belangrijk en houden woningen straks betaalbaar. Met de ervaringen van de afgelopen zomer weten we dat niet alleen ver¬warming, maar ook koeling in huis belangrijk is. En we
weten dat mensen steeds liever buiten vertoeven bij goed weer.”
Onderwijs
Het onderwijs speelt een belangrijke rol. “We zien dat in de landen om ons heen vaak wordt aangestuurd op puur vakmanschap, terwijl
in Nederland de opleidingen meer allround zijn, met kennis van diverse taken en aspecten. Voor allebei is veel te zeggen.”
Ondernemers dienen de doorontwikkeling van medewerkers te stimuleren. “We moeten doorlo¬pend blijven op¬leiden, medewerkers
moeten een leven lang leren. De aard van werkzaamheden verandert snel en de werknemers moeten daarin meegaan. Bedrijven moeten zoeken naar doorleer¬modellen in samenwerking met het onderwijs. Arbeids-krachten moeten worden gestimuleerd om daarin
mee te gaan. Dat geldt ook voor statushouders. Verreweg de meesten willen echt heel graag werken. De overheid mag hier medewerking aan verlenen.”
De LWV kijkt mee vooruit. “Wij zijn er van, voor en door de leden. Veel bouwgerelateerde bedrijven in Limburg zijn lid. We stimuleren
dat koploperbe¬drijven hun kennis delen met anderen en organiseren daartoe
bijeenkomsten. We kijken ook naar nieuwe ontwikkelin¬gen op onder andere de
Brightlands campussen, zoals een slimme warmtefolie, die ‘s winters de warmte bin¬nen en ‘s zomers ¬buiten houdt.
Energietransitie en inno¬va¬tie moeten
hoofdrollen spelen. We gaan van het
gas af. Neem dat meteen mee als je woningen verbouwt van een lage naar een
hoge woonstandaard. We hebben onder
onze leden bedrijven die nu al koplopers
in deze branche zijn. Zij delen hun kennis graag met anderen!”
…
tekst : Bert Salden
…
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dossier

2

CIRCULAIR BOUWEN
Tekst: Werner Couck | Fotografie René Dupont

In de Hasseltse BouwArena organiseerde Limburg Bouwt op 19
februari een panelgesprek over “circulair bouwen” in utiliteitsbouw, met diverse experts uit de sector; van architect, over
bouwheer-investeerder, aannemer en installateur tot leveranciers
van bouwproducten en installaties. In het kader van onze reeks
over INNOVATIE IN DE BOUW is het hergebruiken van energie en
materialen – “cleantech” – zeker een thema.

WWW.WINLOCK.BE
WWW.WINLOCK.BE
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Onze interesse heeft dus niets te maken met de hype van
“klimaatspijbelaars” … hoewel die misschien aantoont dat we
niet verkeerd deden met het inzoomen op circulair bouwen.
Noteer bovendien dat op vrijdag 22 februari 2019 de zogenaamde
“Green deal” op initiatief van VLAANDEREN CIRCULAIR (Ovam)
werd ondertekend op Batibouw in Brussels Expo.

Het kader
In de voorbije 14 jaar bracht Limburg Bouwt steeds sterke reportages die verslag deden van de verschillende opvallende aspecten bij
nieuwe bouwprojecten; van architectuur en vormgeving tot gebruik
van nieuwe materialen. Bovendien hadden we al diverse panelgesprekken over trends en evoluties in de sector.
Sinds eind 2018 kijken we ook met veel belangstelling naar
INNOVATIE IN DE BOUW; door die technologische, juridische en
financiële ontwikkelingen te promoten willen we ze nog meer kans
op de markt geven. In dat domein van “innovatie” is CIRCULAIR
(bouwen) een topthema. Het gaat over het hergebruiken van gebouwen nadat de eerste bestemming komt te vervallen; het hergebruiken van materialen door recyclage in nieuwbouw of renovatie en
uiteraard het gebruiken van hernieuwbare energie uit zon en wind
voor de productie van materialen en gebouwen.
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staat vandaag gekend voor zijn kennis, kwaliteit en service. Deze sleutelwoorden worden gerealiseerd door steeds weer te investeren in
vakbekwame mensen, opleidingen, informatica, degelijk materiaal en
gereedschap, veiligheid op de werven, ...

1. Johan Timmersmans
(Daikin),
2. Tom Robyns
(Kingspan),
1.

2.

3. Rik Van Com
(HVC architecten)

Winlock is meer dan 20 jaar actief in de productie van industriële
brandwerende poorten. Brandwerendheid is echter niet de enige
eigenschap, want Winlock-poorten kunnen moeiteloos gecombineerd
worden met een geluidsisolerende uitvoering tot 50 Db, een inbraakwerende uitvoering of een rookdichte uitvoering en vloeistofbarrièretoepassingen. Tevens doet zij ook dienst als functionele poort. Zij
werken dagelijks oplossingen op maat uit voor uiteenlopende, steeds
zeer veeleisende bedrijfssectoren. Grote petrochemische concerns,
voedings- en logistieke bedrijven, maar ook internationale luchthavens
vertrouwen voor hun brandwerende poorten op Winlock.
Door hun klant- en oplossingsgerichte benadering zijn ze in hun niche
al jaren marktleider in België.

1.

2.

Nelissen Steenfabrieken, fabrikant van gevelstenen en gevelisolatiesystemen, is een gevestigde waarde in Limburg. De rijke geschiedenis van dit bedrijf begon bijna 100 jaar geleden, toen Nelissen
zich als lokaal familiebedrijf op de binnenlandse markt profileerde. Intussen heeft het bedrijf zich ontpopt tot een grote speler op de internationale markt met een omzet van 150 miljoen stenen.

4.
1. Sylvia Roels
(Winlock),
2 Dirk Van Buggenhout
(Montea),
3. Thomas De Mul
(Daikin),
4. Leo Verbiest
(Verbiest ETI)

Initiatiefnemer “Vlaanderen Circulair” (die ingebed is bij OVAM)
stelt: “Om in Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te
hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden hebben we
andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Een nauwe
samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en burgers kan dit realiseren. Daarom lanceert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel samen met Vlaanderen Circulair, de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en de OVAM
deze Green Deal Circulair Bouwen.”
Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de
toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te
maken.

Aan tafel
Rik Van Com (HVC architecten), Dirk Van Buggenhout en
Peter Van Dijck (Montea), Leo Verbiest (Verbiest ETI), Sylvia
Roels en Iris Van Butsel (Winlock), Stefan Timmers (Nelissen
steenfabrieken), Tom Robyns en Gunter Vandervoort (Kingspan) en Johan Timmermans en Thomas De Mul (Daikin) schoven aan onze tafel. Ben Bomhals (Stadsbader) kon uiteindelijk
toch niet aanwezig zijn.
Al deze gesprekspartners staan in de dagelijkse praktijk en zijn de
“doeners” in dit verhaal. Ze hebben stuk voor stuk sprekende referenties die we helaas in het bestek van dit magazine niet uitvoerig
kunnen behandelen. Maar bekijk zeker hun websites.
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HVC Architecten staat voor een team van een 12-tal professionals
met diverse achtergronden en opleidingen dat, zowel vanuit Hasselt
als vanuit Keerbergen, uiteenlopende bouwprojecten realiseert in
heel Vlaanderen. Als het bureau zich op één vlak weet te onderscheiden van anderen is het wel zijn nuchtere no-nonsense-aanpak. Voor hen vormen functionaliteit en efficiëntie de basis voor elk
nieuw project.
Montea is een Belgische investeerder-projectontwikkelaar. Zij
focussen op een duurzaam partnership met huurders, beleggers en
mede-ontwikkelaars. Ze doen dat – naar eigen zeggen – open en
transparant; over de prijsvorming, over hun visie, over de intenties
op de lange termijn. Bij Montea geloven ze niet in quick wins en dirty
tricks. Ze stellen zich op als partner en delen informatie op basis van
gelijkwaardigheid. En dat wordt ons bevestigd door de architecten
die getuigen van een optimale relatie tussen de investeerder-bouwheer en de industriële exploitant.
De nv Stadsbader te Harelbeke is actief als geregistreerde aannemer met een stevige reputatie op het vlak van openbare werken
en industriële projecten, zoals het nieuwe distributiecentrum van
Nike in Ham en de eerste fase van de Oosterweelverbinding. De
opdrachtgevers zijn zowel openbare besturen als ondernemers in de
meest uiteenlopende sectoren van de bedrijfswereld. De corebusiness situeert zich rond de domeinen wegenis- en omgevingswerken, burgerlijke bouwkunde, waterzuiveringsinstallaties, kantoor-,
utiliteits- en industriebouw.
VERBIEST E.T.I. is een dynamisch familiebedrijf in elektrische installaties dat van start ging als een eenmanszaak in 1983. De firma

Bij Kingspan ontwikkelen ze vandaag de producten van de toekomst in geïsoleerde dak- en gevelsystemen, isolatie, constructieve houten systemen, … Maar ze zijn ook actief in afvalwater management, brandstof- en energieopslag, hernieuwbare
technologieën, monitoring/telemetrie en onderhoud,… Innovatie
vormt voor hen de kern van elk product, elk project en elke stap
van het productieproces. De resultaten zijn er met een nieuwe
isolatiekern Quadcore die 20% beter isoleert en er bijgevolg voor
zorgt dat er 20% minder grondstoffen gebruikt zijn voor hetzelfde
resultaat. De producten zijn ook allemaal modulair en kunnen op
het einde van de levensduur makkelijk gedemonteerd worden en
hergebruikt voor andere toepassingen. Zo ook het nieuwe modulair aluminium gevelsysteem Dri Design, dat 100% circulair is.
Daikin is toonaangevende fabrikant & leverancier van systemen voor verwarming, ventilatie en airconditioning,
inclusief warmtepompen en commerciële koeling.
Daikin stelt: “Wij geloven dat er altijd verbetering mogelijk is. Dat
geloof is de drijfveer achter alles wat we doen bij Daikin. Van kleine verbeteringen in het productieproces tot grote doorbraken die

70% energie besparen, we proberen altijd technologische vooruitgang te boeken. Dankzij het Daikin European Development
Centre en onze focus op milieuvriendelijke producten kunnen we
oplossingen in Europa voor Europa maken.”

Pragmatisch of trendsetter
Het risico bestaat natuurlijk dat we zoveel schrijven of roepen zodat we de realiteit uit het oog verliezen. Die is, dat bouwen altijd
heel divers en verscheiden zal blijven en dat veel keuzes gemaakt
worden binnen een bepaald referentiekader.
Architect Rik Van Com maakt bijvoorbeeld een duidelijk onderscheid tussen bouwers voor eigen gebruik en investeerders. Belangrijk daarbij is te weten wie de gebruikskosten – waaronder
energie – gaat betalen. Het zou kunnen dat de verhuurder minder
kosten wil maken voor de constructie, omdat de verhuurwaarde
niet evenredig stijgt.
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Activiteiten
Stefan Timmers (Nelissen), Iris Van Butsel (Winlock), Gunter Vandervoort (Kingspan), Peter Van Dijck (Montea)
1| Midden- en
laagspanningsinstallaties
Studie, ontwerp, uitvoering en
onderhoud
2| Bordenbouw
• Schakelkasten LS
• Net ontkoppelborden
voor PV
3| Total Building Solutions
• Domotica - KNX/EIB
• Toegangscontrole
• Camerabewaking
• Inbraak- en
branddetectie
4| Power Management
• Meten van alle soorten
verbruikers
• Visualisering op afstand
• Diagnose

creatie: liebens.be

5| Relighting

Eikelaarstraat 17a | 3600 Genk | Tel 089 36 07 00 | Fax 089 36 07 01

6| Data-installaties
Netwerken cat6 - cat7 - optische
vezels

info@verbiesteti.be | www.verbiesteti.be

7| Automatisering
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Anderzijds zijn de mensen van Montea formeel dat zij circulair
bouwen als een speerpunt zien omdat ze gebouwen duurzaam
over lange termijn willen gebruiken; ook als de huurder er na 15
jaar zou uittrekken. Een tweede feit is dat zij zich als investeerder-bouwheer-verhuurder afvragen of zij niet kunnen komen tot
het verzamelen van een consortium van dienstverleners in plaats
van leveranciers en aannemers. Dat is een situatie waarin iedereen eigenaar/verzorger blijft van zijn onderdeel in het gebouw in
de geest van “product als een dienst”. Dan zou een bedrijf een
gebouw huren van Montea dat zelf alle onderdelen huurt van
partners; een soort “full lease” zoals bij auto’s.
In één van onze vorige edities van Limburg Bouwt brachten we
trouwens een reportage over het project “Carglass / Belron” dat
recent in Munsterbilzen door Montea werd gerealiseerd. Artikel
gemist? Vind het op onze site www.bouwprof.be
Keuzes zijn dus niet enkel principieel; veel hangt altijd af van de
“omstandigheden” zoals we hierna duidelijk proberen te maken.

Trend gebruik van gebouwen
We concentreren ons op bedrijfsgebouwen en we kijken naar
de feiten. De voorbije 25 jaar zijn bedrijven kleiner geworden per
stuk. Waar vroeger bij Ford Genk duizenden mensen werkten in
1 bedrijf, zitten er vandaag in de verschillende incubatoren en bedrijvencentra duizenden bedrijfjes van éénmanszaken, startups
en scale-ups. Die kleine bedrijven “delen” ruimte en “gebruiken”

die ruimte; die bedrijfjes willen en kunnen niet zelf bouwen.
Een andere trend is het financieel beheer van bedrijven. Naar analogie met Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven kiezen ondernemingen er vandaag voor om huisvesting niet meer te aanzien
als een investering, dan wel als een kost. Leasen en huren passen perfect in dat plaatje. Overheden hebben dan weer aangetoond dat het een budgettaire strategie kan zijn om je vastgoed
te liquideren; letterlijk een vaste waarde omzetten in beschikbaar
geld om “liquide middelen” te hebben. Daarvoor kiest men voor
formules als “sale & lease back” bijvoorbeeld.
We krijgen als vanzelf andere types eigenaars; investeerders komen dan op de vastgoedmarkt om die gebouwen te voorzien die
rendement opleveren. En zelfs al proberen ze energiekosten in
het slechtste geval af te wentelen op de gebruiker, waarbij ze
minder moeten investeren in energie-efficiënte, dan nog kunnen
ze niet voorbij aan het feit dat ze flexibel moeten zijn in verband
met de inrichting en het gebruik van de infrastructuur.
Trouwens de vraag naar flexibiliteit bereikt ook in de b2b logistiek
nieuwe dimensies. Net zoals TAXI STOP in de jaren ’80 of AIRBNB van recentere datum, is er nu een STOCKSPOTS.eu om vrije
opslagruimte aan te bieden.
Dirk Van Buggenhout van Montea vertelt ons over dit project:
“Met on-demand warehousing kun je tijdelijke restcapaciteit in
je warehouse ook rendabel maken. Eenvoudig en snel bied je de
ruimte en fulfilmentdiensten aan op Stockspots.eu en wij regelen
de rest. Een overzichtelijk managementsysteem geeft je inzicht
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ten opzichte van afschrijven en storten? Of is hergebruik schadelijk
voor het bedrijfsleven dat zou uitdoven in een doemscenario van permanent hergebruik? Dan wordt een discussie wel heel link.

Product als een dienst
1. Rik Van Com
(HVC),
2. Gunter Vandervoort
(Kingspan) en
Peter Van Dijck (Montea)
1.

2.

Wie af en toe iets leest over de circulaire economie en circulair bouwen moet het al gezien hebben: “product as a service”. Dat betekent
vaak dat de leverancier het product niet meer verkoopt en dus “afstaat”, maar dat die het eigendom en de zorg ervoor op zich blijft nemen. Dit impliceert ook een andere vorm van betaling op … afbetaling.
Voor bedrijven betekent dat een totaal nieuwe structuur, bijvoorbeeld
om de extra financiële last te dragen maar ook om de dienst “na-levering” (niet meer “na-verkoop dus) te verzorgen. Bovendien moet je
als bedrijf nog meer blijven innoveren om te kunnen meegaan met de
snelle evolutie van de vragen van de markt.

1.

2.

Dat geldt niet alleen voor onze multinationals zoals Kingspan of Daikin,
maar ook voor de familiebedrijven zoals Nelissen, Winlock en Verbiest.
Wanneer zij voor grote interessante spelers willen werken moeten ze
zelf mee aan de top blijven.
Voor Verbiest is dat al dagelijkse realiteit; zij zijn opgeklommen van
“elektriciens” naar experts inzake elektriciteit, energie, opslag, enz …
4.
1. Tom Robyns
(Kingspan),
2. Iris Van Butsel
(Winlock)
3. Sylvia Roels
(Winlock),
4. Dirk Van Buggenhout
(Montea)

en grip op je magazijn en orders. Op een flexibele manier meer rendement uit je warehouse halen, kan met de on-demand warehouse
oplossing van Stockspots.”

Vraag van markt en overheid
De normen die de overheid oplegt, met betrekking tot gebouwen,
zullen uiteraard determinant zijn voor het bouwgedrag. Daar dienen
die normen voor. Niet alleen vraag en aanbod, maar ook wet- en
regelgeving, normering, bepalen hoe men bouwt in bepaalde delen
van de wereld en zelfs binnen Vlaanderen, Brussel of Wallonië.
Behalve door geldende normen kan de bouwsector ook geïnspireerd worden door vaktechnische ambities. Zo kwam BREEAM
herhaaldelijk ter sprake tijdens ons panelcontact. BREEAM is een
afkorting van Building Research Establishment Environmental Assessment Method en is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Een
hoge BREEAM-score is van invloed op zowel de waarde, als op het
groene imago van het gebouw en zou bovendien van invloed zijn op
een gezondere en productievere werk- en leefomgeving
Voor Daikin is BREEAM een belangrijke ontwikkeling, We zetten
niet enkel in op het ontwerp van duurzame gebouwen met efficiënte technieken maar tevens ook op het beheer en de monitoring van
de installaties gedurende de volledige levensduur om de exploitatiekost te optimaliseren.
In dat kader geeft Ben Bomhals ons het voorbeeld van ALDI. Vlaams
minister van Energie Lydia Peeters opende midden januari 2019 een
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nieuw distributiecentrum van deze discounter in Turnhout, waarbij
Stadsbader aannemer was. Het distributiecentrum zou het meest
duurzame industriegebouw van België zijn en zelfs één van de vijf
meest duurzame ter wereld. Op het gebouw liggen 4.600 zonnepanelen, die jaarlijks ongeveer 1 miljoen kWh opleveren. Dat is het
equivalent van een jaarverbruik van 285 gezinnen. Er is geïnvesteerd
in duurzame bouwmaterialen, een groenzone en een recyclage-eiland. BREEAM reikte aan de verwezenlijking het ‘Outstanding’-duurzaamheidscertificaat uit.
Ook voor onze gesprekspartners van ETI Verbiest, Daikin en Winlock
is de evolutie van technische normen van hun installaties schering
en inslag. Iedereen weet dat elektriciteit, energie, brandwering, …
te maken hebben met zowel milieu als veiligheid en dat dit gegeven
internationaal en technisch permanent in beweging is. Dat geldt ook
voor de materialen die Nelissen en Kingspan op de markt brengen
en waar look & feel vaak verzoend worden met unieke prestaties in
structuur en isolatie.
Probleem dat daarbij aangestipt wordt is dat deze normen te veel
evolueren zelfs; vooral dan de waarden die achter de certificaten
steken.
Het valt toch op dat we aan onze tafel veel praten over “innovatie”
van nieuwe producten en nieuwbouwprojecten. Het bouwen met
“tweedehandse” of circulaire grondstoffen en materialen is blijkbaar nog niet zo actueel. Trouwens hoe oneindig is “hergebruiken”
als we spreken over circulaire economie en hergebruik van energie
en materialen? En wat is de kost van recycleren en opwaarderen,

Nelissen Steenfabrieken heeft in samenwerking met “Facadeclick” een bakstenen gevel mogelijk gemaakt, die je na opbouwen weer helemaal uit mekaar kan nemen en elders terug kan
opbouwen (dankzij ‘droge’ montage met ‘inserts’, dus zonder
mortel of lijm).
Terwijl de brandpoorten van Winlock weliswaar niet als een dienst
worden aangeboden, maar wel 100% recycleerbaar zijn.

Innovatie commercialiseren
Innovatie kost geld en om dat terug te verdienen zijn 2 dingen
absoluut noodzakelijk: een goed nieuw product of dienst en heel
veel promotie zodat zoveel mogelijk mensen dit weten. Wat dat
laatste betreft kan Limburg Bouwt een rol spelen als promotor.
Het thema “circulair bouwen” zal één van de accenten zijn die
we benadrukken bij onze deelname aan “Limburg Leads” –
het event van MECC Maastricht op 15-16 mei 2019 – en onze
“special” in onze MEI-editie.

Wij zijn trouwens van mening dat Vlaamse innoverende bedrijven “vroeger” moeten communiceren. Zelfs de intentie om te
innoveren, de eerste stappen in het proces, enz … zijn allemaal
voorwerp van communicatie en kunnen al experts en onderzoekers, investeerders of klanten, overheid en pers, aantrekken om
dit project te ondersteunen en dus meer kansen te geven. We
moeten de markt al “claimen” met “work in progress”.
Ondernemers kijken bedenkelijk als we dat zeggen, maar het is
zeker niet abnormaal. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars in nieuwbouw die de verkoop opstarten vanaf het moment
dat de bouwplannen zijn goedgekeurd.
In die promotie van goede voorbeelden kunnen wij als magazine
met live events natuurlijk een positieve rol spelen, met nadruk
op ons “marktsegment” van utilitaire gebouwen zoals kantoren,
magazijnen, zorginstellingen, … en andere infrastructuur; in beide
Limburgen (BE+NL) en in de rest van Vlaanderen.
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Kingspan
Facades
1.

2.

4.

3.

3. Leo Verbiest
(Verbiest ETI)

Hoogwaardige gevels, inzetbaar voor
verschillende architecturale stijlen en
toepassingen. Diverse isolatiekernen
mogelijk, van traditionele minerale
wol tot de meer geavanceerde zoals
QuadCore™ en Kooltherm®.

4. Johan Timmermans
(Daikin)

Performantie zonder enig compromis.

1. Stefan Timmers
(Nelissen),
2. Thomas De Mul
(Daikin)

Europa en de jeugd voorop
De “kritiek” die we recent horen ten opzichte van hoge klimaatdoelstellingen en teveel nadruk op circulaire economie is, dat we
hiermee alleen in West-Europa bezig zijn, terwijl het voor de rest van
de wereld gewoon “business as usual” is.
Als er meer dan 7.6 miljard wereldburgers zijn, dan zullen wij het
klimaat met minder dan één tiende van die bevolking in onze “westerse wereld” (exclusief Noord-Amerika) inderdaad maar nauwelijks
veranderen; dit moet universeel zijn of het zal niet zijn. Wat doen
China, India, Rusland, Brazilië, …?
Als we louter afgaan op de klimaatakkoorden van Parijs is er een
quasi globaal akkoord om de doelstellingen te respecteren. Nu nog
de daad bij het woord voeren. Iedereen is het er nu wel mee eens
dat het klimaat opwarmt en dat de mens daarbij een rol speelt; het
grote probleem is dat wetenschappers het niet eens zijn over de
beste maatregelen om de negatieve effecten van die opwarming
tegen te gaan of de oorzaken ervan weg te nemen (uitstoot van
broeikasgassen).
Dat houdt een groot gevaar in als ieder land of iedere regio zijn eigen
waarheid gaat toepassen op de lokale markt. Zo is het probleem
in België al dat milieuvoorschriften zelfs per gewest verschillen!

Dat is nefast voor het commercialiseren van innovatie; de markt
moet voldoende kritische massa hebben.
Onze gesprekspartners zijn het er ook over eens dat Nederland
vooruit is, ten opzichte van België, inzake circulair bouwen. Zij hebben ook in conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning al jaren
ervaring met normen en waarden die mee geobjectiveerd werden
door Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst. Daarbij kijken ze
vooruit over periodes van 30 jaar. Als je daarmee in België uitpakt zie
je veel mensen de wenkbrauwen fronsen.
Dat jongeren nu – alweer in West-Europa – vooroplopen in de klimaatbetogingen zou een versnellingseffect op de politiek kunnen
hebben. Politici zeggen nu allemaal hoe fantastisch het is dat de
jeugd die de toekomst heeft, die toekomst nu ook claimt. Het valt
ons wel op – en dat is een noot van de redactie – dat klimaatbetogers veel vragen, maar weinig voorstellen doen.
Dan loert de ontgoocheling om de hoek, want zonder objectief waarneembare parameters kun je nooit concreet evalueren. Dan zullen er
straks veel zeggen: “Ik had er toch meer van verwacht.” Dat is een
waarheid als een koe …

Wenst u meer informatie over onze modulaire
facadesystemen en achterconstructies?
Neem contact met ons op:
info@kingspanpanels.be
+32 14 23 25 35
www.kingspanpanels.be
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Straffe minuut
Na anderhalf uur van gedachten wisselen proberen we nog bij elke gesprekspartner aan tafel een “oneliner” uit te lokken.

Dirk Van Buggenhout (Montea): “Wij willen als ontwikkelaar onze
verantwoordelijkheid nemen en de markt op sleeptouw nemen. Laat ons
lef tonen.”

Leo Verbiest (Verbiest ETI): “Ook kleine ondernemingen moeten volop
investeren in innovatie en dat is financieel geen sinecure.”

State-of-the-art producten, 100% natuurlijk. Innoverend
design voor creatief metselwerk. Neem nu onze Dubio
Thomas De Mul (Daikin): “Circulair bouwen is een kwestie van mindset. En het
metselsteen. Valt telkens weer in de prijzen met z’n slanke
moment is NU.”
lijn en z’n originele schaduwvoeg. Daar draait het om bij
Nelissen: tegemoet komen aan uw wensen om gevelwerk
te vernieuwen, te verbeteren en mooier te maken.

Peter Van Dijck (Montea): “Er ontstaat een spanningsveld tussen investeren/
Neem contact en laat ons co-creëren: u heeft een concept,
wij bedenken de oplossing. Vandaag innoveren om kostprijs/gebruiksprijs, enz… Ook op het vlak van nieuwe businessmodellen is dit
een boeiend onderwerp.”
levenslang bewondering te oogsten.
Gunter Vandervoort (Kingspan): “Elke schakel binnen het bouwproces moet
circulair denken en samenwerken om circulair te kunnen bouwen. Dit is een
ketting die zowel sector overschrijdend is als verschillende generaties betreft.”

designed by Roel Vandebeek
Stefan Timmers (Nelissen steenfabrieken): “Innovatie is voor een
productiebedrijf nu een permanente zorg. Men is continu bezig met
implementatie van technische mogelijkheden en maatschappelijke vragen.”
Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken
+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be | www.nelissen.be

Iris Van Butsel (Winlock): “Wij zitten constant met de balans tussen kost van
normen en een positieve balans van veiligheid. Return on Investment is meestal
bepalend08:32
bij het maken van keuzes.”
19/02/2019

Johan Timmermans (Daikin): “De veranderingen in onze maatschappij
nopen ons tot denken “out-of-the-box”. En dit beperkt zich niet tot de
ontwikkeling en de productie van duurzame producten maar ook de volledige
lifecycle van een installatie moet onder de loep genomen worden.

Tom Robyns (Kingspan): “We kunnen evolueren van de eindigheid van
grondstoffen naar een oneindigheid van gebruik; parallel daaraan zie je
ongelooflijke creativiteit bij bedrijven in ontwikkeling, finance, HR, …”

Rik Van Com (HVC architecten): “Circulariteit is absoluut een mindset om
van idee naar realisatie te gaan. Wij zijn daar klaar voor.”

PEERDERBAAN 6 I 3670 OUDSBERGEN I 011792655

Sylvia Roels (Winlock): “Om de uitdagingen van de circulaire economie aan te
pakken doen we er goed aan om bewust samen te werken, zowel met overheid
als met klanten, andere leveranciers en wetenschap en onderzoek.”
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reportage

10

Villa transformeert in wellnesscentrum
Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Croes

“Relax4you2 biedt uniek all-in
concept met 9 privé units om
heerlijk te ontspannen”
Na de inspanning volgt de ontspanning. Een quote die absoluut
van toepassing is op het project van Wilfried Blocken langs de
Leopold III-straat in het landelijke Vliermaal bij Kortessem. De
selfmade man transformeerde zijn imposante villa in een luxueus wellnesscentrum waar mensen een unieke saunabeleving in
hartje Haspengouw kunnen beleven.
Een decennium geleden liet Wilfried Blocken, oprichter van isolatiebedrijf Isola Belgium in Tongeren, de villa optrekken. “Ik woonde
er samen met mijn dochter Dorien, die er schoonheidsinstituut Si
Beau uitbaatte. Toen Dorien met haar zaak naar Bilzen verhuisde,
werd het gebouw te groot om alleen in te leven. Samen met mijn
partner Sonja Neyens zocht ik naar een commerciële invulling die in
- Relax4you2 - 138 -

België zijn gelijke niet kent. Daaruit ontstond Relax4you2, een
saunacomplex met negen unieke privé units waar iedereen in alle
rust de batterijen kan komen opladen”, vertelt Blocken.

Duurzaam verbouwen
Zelf heeft de succesvolle ondernemer, die dit jaar zeventig kaarsjes
mag uitblazen, het rustieke Haspengouw voor een luxe-penthouse
aan de Hasseltse Kanaalkom ingeruild. Maar de villa in Vliermaal helemaal loslaten, kon Blocken niet.
Zo tekende hij samen met zijn partner de wellness-oase eigenhandig uit, en ook de realisatie ervan coördineerde hij zelf. Om de verbouwing in de praktijk vlot te laten verlopen, deed Blocken uiteraard
een beroep op ‘zijn’ Isola Belgium. “Kwaliteit en duurzaamheid waren voor mij binnen dit project van cruciaal belang. Daarom was er
op vlak van thermische en akoestische isolatie echt geen betere
partner mogelijk.”

Relax4you2 telt maar liefst 9 verschillende privé units.
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Technische fiche
Relax4you2
…
Bouwheer:
Wilfried Blocken
…
Bouwsysteem:
Skellet; Genk
Brandbeveiliging:
Edmonds Nico; Diepenbeek
Vloeren en bekleding Haman/ isolatie,chape:
Isola; Tongeren
Illustrator artistiek:
Simon Linez Quintens; Herk-de-stad
Beeld/Audio/keukentoestellen:
Electro Hauben; Hoeselt
Open haarden:
Oosterbosch; Bilzen
Klafs wiegebedden:
Gervi; Maasmechelen
Buitenschrijnwerk:
Glasexpress; Hoeselt
Keuken:
Geka; Oudsbergen
Sanitair en verwarming:
Schoefs; Tongeren
Ladders:
Petry aluminium; Hoeselt
Advies inrichting:
Sonja Neyens; Hasselt
Elektriciteit:
Exocom; Genk
Lichtreclame:
Neoram; Waltwilder

Maar ook de systemen van staalbouwer Skellet vielen bij Blocken
in de smaak. De onderneming uit Genk gebruikt metalen profielen
als basis voor de woningstructuur waardoor bouwen niet alleen
goedkoper, maar ook duurzamer kan. “De profielen zijn in de vorm
van een kruis waarin om de 25 mm gaatjes voor de verbindingsstukken zijn aangebracht. Daardoor is het mogelijk om minstens
40 % aan gewicht te winnen, terwijl de stevigheid gegarandeerd
blijft. Bovendien zijn de profielen zeer geschikt om complexe constructies toe te passen en zijn ze immuun voor vocht. Dit systeem
gaat de wereld veroveren”, zegt Blocken overtuigd.

Heerlijk ontspannen
Na bijna een jaar van verbouwen, was het dan eindelijk zover. Op
2 januari zwaaiden de deuren van Relax4you2 open en mochten
uitbaters Tineke Vilters en Marco Giovannelli de eerste saunabezoekers verwelkomen. “Wij dromen er al jaren van om mensen te
helpen ontsnappen aan de dagelijkse stress door hen een ultiem
verwenmoment aan te bieden waarbij ze van begin tot eind in de
watten worden gelegd. Naast een ruim aanbod aan wellnessfaciliteiten zorgen wij ook voor badlinnen, slippers, toiletartikelen en
zelfs drankjes met een aangepast hapje erbij. Het enige wat onze
- Relax4you2 - 140 -

gasten zelf moeten doen, is heerlijk ontspannen”, lacht het enthousiaste koppel.
Relax4you2 telt maar liefst 9 verschillende privé units en biedt
daardoor voor elk wat wils. “Ik heb vroeger in het buitenland gewerkt als reisleidster voor Jetair. Daar leerde ik dat genieten voor
iedereen anders is: sommigen doen dat graag in groep met het
hele gezin of met een bende vrienden, anderen zijn liever romantisch met zijn tweetjes, de ene zit graag gezellig aan de haard, de
andere geniet dan weer meer van een sigaretje op het terras”,
schetst Tineke.
Voor de namen van de units gingen Tineke en Marco zelfs inspiratie opdoen in Finland, de bakermat van de sauna. “Namen zoals Unelma, Onni en Ilo doen bij de meeste mensen niet meteen
een belletje rinkelen, maar eens je de vertaling ervan kent, ben je
meteen geprikkeld om te weten te komen wat er zich achter de
deuren van die unit bevindt.

kend voor teambuildings, verjaardagsfeestjes of zelfs vrijgezellen
party’s. Ook de Panorama is een absolute aanrader! Je kan er genieten van één van de meest adembenemende vergezichten van
Limburg terwijl je zalig indommelt op het speciale wiegenbed. Ik
zou zeggen: zet je drukke leventje even op pauze en maak eens
tijd om zalig te onthaasten”, besluit Marco.
…
www.relax4you2.be
Facebook: Relax4you2
…

Kwaliteit en
duurzaamheid
waren voor mij
binnen dit project
van cruciaal belang.

Een tipje van de sluier? Wel, de meest tot de verbeelding sprekende naam is zeker Rikkaus wat rijkdom betekent. Deze unit
heeft met maar liefst 3 aparte kamers én een buitenterras zijn
naam zeker niet gestolen en leent zich door zijn grootte uitste- 141 - Relax4you2 -

U KAN REKENEN OP 4 VAKMANNEN VAN
1 SUPER PARTNER VOOR UW BOUWPROJECT.
U WINT TIJD, GELD EN KIEST VOOR KWALITATIEF COMFORT

Much more
than a floor!
VLOER -EN ISOLATIE WERKEN
BINNENAFWERKING
BETONVLOEREN

Tournebride 2
3620 Lanaken
T. 089 71 40 53
F. 089 72 20 03
www.keulena.be
keulena@keulena.be

ISOLATIE

VLOERVERWARMING

CHAPE

FLOORSERVICE

I S O L AT I E I V L O E R V E R W A R M I N G I C H A P E I F L O O R S E R V I C E
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REDACTIE
HET MAG AL EENS
IETS ANDERS ZIJN
Peter Geurden kennen we allemaal als “guest
loving CEO”van Different Hotels, maar vandaag heb ik ontdekt dat hij ook van een” Jaquar
“ houdt en van wijn. Dat hij eigenlijk houdt van
“houden van”, van beleven, van genieten en van
een ietsje anders zijn. “Daarom zijn we Different”,
knipoogt hij met de glimlach.

Peter rijdt zijn nieuwe Jaguar F-Type voor de deur van het Carbon Hotel in Genk voor de foto. Nooit
gedacht dat ik hem dat zou zien doen, maar zijn passie voor zijn Jaguar was mij dan ook niet bekend.
Is hij zo’n freak van smeerolie en motoren ofzo?
“Ik moet meteen verliefd zijn op een auto en dat was nu het geval toen ik bij Dimitri in Jaguar Maasland binnenstapte. Deze F-Type stond zo in de showroom en het was meteen raak: liefde op het
eerste gezicht”, zegt Peter.
Nu ik weet dat zijn vorige wagen een XKR was, zou ik zeggen dat de F-Type inderdaad zijn “type” is.
Het ligt – voor een buitenstaander als ik – een beetje in dezelfde lijn. Maar we moeten toegeven dat
het inderdaad uitzonderlijk mooi blijft.
“De lijn, het rijcomfort, het sportieve karakter, … het zijn allemaal belangrijke elementen op een rij.
Want ik leg 50.000 km per jaar af, bijna altijd alleen. Dit is dus genieten, rijden is ook quality time.”
“Is het dan zo dat je met vrienden uren kan praten over motoren en vermogen en maximum koppel?”, vraag ik hem. Maar dat blijkt helemaal niet het geval. Geurden is geen autofreak. Zijn voldoening van zijn auto is voor hem zelfs te omschrijven als “stil genieten”.
Van genieten gesproken
Het was dringend nodig om bij te praten, want ik wist ook niet dat Peter met wijn aan de slag is
gegaan. “Ik ben toch een Bourgondiër”, steekt hij van wal. “We zitten al in hotels en restaurants. De
voorbije jaren heeft de wijnhandel in Limburg een paar smaakmakers verloren en dus leek het mij
een uitdaging en een opportuniteit om iets met wijn te doen.”
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Er werden 2 familiale wijnhandels overgenomen, en we hopen tegen einde juni nog een derde wijnhandel kunnen toe te voegen , en er wordt nu aan een platform gebouwd “Grapes, house of wines”,
om zakelijk te innoveren en vanonder de kerktoren weg te komen. “
“Het gaat veel verder dan een winkel of een webshop, we gaan mensen betrekken, we gaan ze opleiden en ambassadeurs maken. Zowel particulieren als beroeps. De ene kan een homeparty organiseren en de andere kan een wijnbar/shop openen. We gaan zelf produceren enz … En we kunnen
onze wijnen in onze eigen restaurants serveren.”
Stond “wijn” trouwens niet hoog op de lijst van anti-crisis middelen die SALK oplijstte na de sluiting
van FORD Genk? Wijn – beleving – toerisme … “Van die combinatie ben ik helemaal overtuigd” is
Peter Geurden formeel. “Kijk maar naar de ontwikkeling van Bilbao en de Ebrostreek parallel met
de Rioja wijn.”
Different
“Jij bent een emotioneel ondernemer, jij beslist met buikgevoel”, zeg ik ineens, maar Peter Geurden
is niet van de wijs. Hij geeft me gelijk. “Ik onderneem zo creatief mogelijk, ik wil nog graag ontwerpen en ontwikkelen, nieuwe concepten maken, … en dan is buikgevoel vaak het enige wat je hebt.”
“Zakelijk is dat niet altijd het meest verstandige, qua rendement en efficiëntie”, probeer ik nog slim
op te merken. “Daarom zijn we toch Different!” kaatst Geurden die bal terug. Game, set and match.

…
tekst : Werner Couck - foto’s : Frank Croes
…
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NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

REDACTIE

OPLAADBA AR
RIJPLEZIER

MATHIEU GIJBELS BESTAAT 50 JAAR
Voltallig directiecomité participeert in bedrijf en is klaar voor toekomst!
OUDSBERGEN (Opglabbeek) – Op 1 maart 1969 werd de vennootschap opgericht die nu, 50 jaar later, is uitgegroeid tot een leidinggevend bouwbedrijf. Oprichter Mathieu Gijbels overleed begin dit jaar aan de gevolgen van kanker maar zijn nalatenschap in de vorm
van het aannemersbedrijf Mathieu Gijbels (deel van de Gijbels Group) leeft verder. “50 jaar geleden heeft papa de basis gelegd, de fundering als het ware, om op verder te bouwen” vertelt zoon Mathi Gijbels. “Het is bijna symbolisch dat we net nu kunnen aankondigen
dat het voltallige directiecomité mede-eigenaar is geworden van het bedrijf.” “Op deze manier bouwen we samen en vol overgave
aan de toekomst,” vertellen de 5 directieleden en Mathi.
In 1998 nam Mathi Gijbels als 26-jarige de leiding over van zijn
vader Mathieu Gijbels. Onder zijn leiding groeide het bedrijf tot
een leidinggevend bouw- en vastgoedbedrijf. De afgelopen jaren zijn de activiteiten in de projectontwikkeling (via de oprichting en de participaties in FUTURN, DWNTWN en LIFE.NL) erg
toegenomen en geïnternationaliseerd met een sterk accent op
de Randstad in Nederland. Eind 2017 kondigde Mathi aan om
zich voltijds te concentreren op de vastgoedprojecten van Gijbels Group omdat het onmogelijk werd om de leiding over de
bouwfirma en de projectontwikkelingen te combineren. Mathi
is nog steeds CEO van de Gijbels Group maar vertrouwde de
leiding van Gijbels Construct (NV Mathieu Gijbels, Gijmacon en
Gijmacon Aluminium Constructies) toe aan een sterk directieteam.
“Het is dankzij dit directieteam dat ik vandaag de kans krijg om
Gijbels Group te laten groeien. Ik geloof sterk in partnerships
en denk dat door te delen vooral veel mogelijkheden voor groei
ontstaan. Bij ons is deze aanpak succesvol, en ik hoop dat meer
ondernemers er op dezelfde wijze naar gaan kijken.”

De nieuwe Jaguar I-PACE is onze eerste volledig elektrische SUV. Hij maakt
indruk met zijn cabforward design en aerodynamische lijnen, vierwielaandrijving, een rijbereik van 470 km* en de mogelijkheid om voor 80 % opgeladen
te worden in minder dan 40 minuten**. De I-PACE is 400 pk sterk, goed voor
een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. Volledig elektrisch,
120% fiscaal aftrekbaar*** en tegelijk 100% Jaguar. Wij nodigen u nu uit in
onze concessie om de I-PACE te ontdekken.

Jaguar Maasland
Nijverheidslaan 36, 3630 Maasmechelen
T. 089/77.09.60
www.jaguarmaasland.be

0 L/100 KM. CO2 : 0 G/KM
Jaguar Care: 3 jaar waarborg tot 100.000km en bijstand en gepland onderhoud zonder kilometerbeperking. Milieu-informatie [KB 19/03/04] : jaguar.be.
Geef voorrang aan veiligheid. * Rijbereik tot 470 km (WLTP norm), kan variëren naargelang de configuratie van de wagen, de staat van de batterij, rijstijl, aard van
het gebruik, weersomstandigheden of de rijomgeving. ** Bij gebruik van een snellader van 100 kW met gelijkstroom (DC). De reële laadtijden kunnen variëren
naargelang de omgeving en de laadapparatuur die gebruikt wordt. *** 120% fiscaal aftrekbaar tot 2020. Vanaf 2020 100% fiscaal aftrekbaar.
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“Vorige week maakten we de verkoop van de aandelen concreet
zodat nu alle 5 de directieleden aandeelhouder zijn van Gijbels
Construct. Hiermee spreken ze hun engagement, hun vertrouwen en hun betrokkenheid uit voor ons bedrijf dat met zo’n 312
medewerkers (“Voordenkers”) goed was
voor meer dan 85 miljoen euro omzet in
2018.”

“We delen op deze manier niet enkel de verantwoordelijkheid
maar ook de resultaten en het risico. Het is zoals een goed huwelijk: in goede en kwade dagen! Met de volle overtuiging dat
met onze mensen, onze klanten en onze aanpak, ons bedrijf een
nog sterkere plek op de markt zal innemen.” vertellen de 6 partners.
“De instap van de vier nieuwe partners kreeg met het overlijden
van mijn vader en stichter een extra symbolische waarde. In het
laatste gesprek van de volledige directie met mijn vader konden
we hem verzekeren dat zijn geesteskind in goede handen was.
Het stelde hem toen zichtbaar gerust dat dit team de stap zet om
actief te ondernemen en de basis wil leggen voor nog eens minimaal 50 jaar bouwsucces en -plezier. Dat dit net op 1 maart 2019,
de 50e verjaardag van ons bedrijf bekend kan gemaakt worden,
maakt het nog mooier. ” vult Mathi Gijbels aan.
Na de zomer wordt het 50-jarig bestaan uitgebreid gevierd met
de medewerkers en hun familie.
...
www.gijbels.be
…

Dave Beuten algemeen en operationeel
directeur, Hendrik Swennen financieel
directeur, Gert Janssen directeur Engineering en ontwikkeling en David Leroy
commercieel directeur kopen elk 5% van
het bedrijf. Herman Verwimp, marketing
& Hr directeur is al meer dan 10 jaar mede-vennoot. “Mathi blijft hoofdaandeelhouder met 75% van de aandelen in handen en bevestigt de verbondenheid van
de familie met het bouwbedrijf” klinkt
het bij de partners.

Vlnr: Herman Verwimp,
Mathi Gijbels, Hendrik Swennen,
David Leroy, Gert Janssen en
Dave Beuten*
* foto : Marc Scheepers
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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

KLAAR VOOR ONZE NIEUWE

BETONCENTRALE?

Weldra kan je bij Wijckmans opnieuw
terecht voor stortklare beton. In onze
hypermoderne betonfabriek maken we niet
alleen betonputten, maar produceren we
ook stortklare BENOR-beton. Je ziet onze
naam binnenkort dus weer ronddraaien in
de straten!
Ontdek al onze mogelijkheden of
vraag meteen een offerte aan.

013 66 10 21
013 66 79 92
E beton@wijckmans.be

- 150 Wijckmans_AD_2019_BuilderFacts_205x130.indd
1

KEUKENS, BADKAMERS
EN MAATKASTEN VOOR
HET LEVEN
Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 347
+32 15 52 00 03

Zwartenhoekstraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen)
F

Deaplus, als het kwaliteit moet zijn.

WIJ ZIJN MAKERS

WIJ OOK.

T

naadloos deel uitmaken van je levensstijl.’

www.wijckmans.be

Hasselt
Kuringersteenweg 186
+32 11 22 04 10

Schoten
Bredabaan 1201
+32 3 644 04 16

Open van ma.-vrij. 10u tot 18u30, za. 10u tot 17u., zondag gesloten
14/02/2019 13:13:22

Sint-Pauwels
Potterstraat 137
+32 3 766 61 16

Roeselare
Bruggesteenweg 299
+32 51 22 56 62

meer info www.deaplus.be
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REDACTIE
“GOEDE MEDEWERKERS ZIJN ONS GROOTSTE KAPITAAL”
CIVIL brengt installatietechniek en onderwijs samen
De installatiebranche is volop in beweging. Ze omvat alle elektrotechnische- en werktuigkundige installaties. CO2 reductie, van het
gas af en energiebesparing zijn allemaal ontwikkelingen die betrekking hebben op installaties en daarmee op de betreffende vakmensen. Die worden adequaat opgeleid. IW Nederland bestaat uit zeven autonome regio’s en heeft een landelijke dekking met innovatieve
opleidings- en trainingscentra. IW Zuid Oost zit in Roermond en is samen met ROC Gilde Opleidingen een publiek-private samenwerking aangegaan: CIVIL: Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installa¬tietech¬niek Limburg.

Directeur Jack van Boxmeer leidt ons rond langs een brede range van innovatieve apparatuur van diverse fabrikanten op gebieden als
verwarming, ventilatietechniek, meet- en regeltechniek, energieop-wekking en -verwerking, domotica, CO2-reductie, gasloos werken
en veel meer. “De appara¬tuur wordt beschik¬baar gesteld door fabrikanten en leveran¬ciers. Onze participanten hebben samen een
grote inkoopkracht. De fabrikanten hebben er alle belang bij dat instal¬lateurs ervaring opdoen met in ieder geval hun eigen merk. Wij
vinden het van belang dat de (toekomstige) installa¬teurs een zo veelzijdig mogelij¬ke kennis hebben.”
Die installatiekennis is beschikbaar, nu nog de aan¬komende in¬stallateurs. Van Boxmeer: “Daarvoor werken we samen met Gilde
Opleidingen, sector techniek, in Roer¬mond. Wij beschikken over de apparatuur, zij over de studenten en studiefaciliteiten. Daarvoor
heb¬ben we samen CIVIL opge-richt. Het is een ideale crossover van oplei¬ding en be¬drijfs¬leven. Samen bieden wij hoogwaar¬dige,
innova¬tieve en toe¬komstbe¬sten¬dige opleidingen in in¬stalla¬tietech¬niek.”
Versterken
Van Boxmeer is blij met de samenwerking. “Er is een grote behoefte aan goede installateurs. Wij kunnen elkaar versterken door op deze
wijze samen te wer¬ken. Aan bod komen ook maatschappelijke thema’s als energi¬ebesparing en verduurzaming. We bieden samen
uitdagend onderwijs met eigentijdse apparatuur in een actu¬ele leeromgeving. Onze primaire taak is het geven van goed onderwijs in
de installatietechniek in een veilige omgeving.”
In de opleidingsruimten geven gele strepen bijvoor¬beeld de plekken aan die studenten alleen met veilig¬heidsschoenen mogen
betreden. “De praktijk is hier leidend.” Dat betekent dat er ook opleidingen zijn op het gebied van engineering, werkvoorbereiding en
ontwerpen.
Bedrijven willen hun (toekomstige) medewerkers opleiden in het CIVIL. “Deze studenten werken vier dagen in de praktijk bij het bedrijf
en volgen hier een dag per week een gedegen op¬leiding. Gedurende hun opleiding staan de studenten volledig bij ons op de loonlijst. Wij deta¬cheren ze. We hebben zo’n 200 leerling/medewerkers op de loonlijst staan, op verzoek van de werkgevers. Als tijdelijke
werkgever kunnen we deze mensen strak¬ker aansturen. De opleiding duurt gemiddeld drie jaar, daarna treden ze in dienst bij de werkgever. Wij geven voorlichting, werven en lei¬den op in samenwerking met Gilde Opleidin¬gen. Daartoe promoten we samen actief het
vak installatietechniek. We hebben trouwens ook Flexpool, voor bedrijven die tijdelijk extra krachten kunnen gebruiken. Dit concept is
gebaseerd op collegiale in- en uitleen.”
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Van Boxmeer is er trots op dat in zijn gebouw, in samenwerking met Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI), ook het
tweede warmte¬pomp-centrum van Nederland is gevestigd. “Een warmte¬pomp is, zeker bij nieuwbouw, een goede
oplossing voor het verminderen van gasgebruik in de toekomst.”

Alle leeftijden
“De meeste studenten beginnen hier op 16/17-jarige leeftijd, maar we hebben ook 30+-ers en zelfs statushouders en
steeds meer vrouwen in opleiding. Ook mensen die door reorganisa¬ties elders boventallig worden zijn hier welkom.
We hebben iedereen nodig. We staan voor een gigantische klus nu Nederland aan de klimaatdoelstellingen van Parijs
wil voldoen. Dan moet je iets. Er is veel werk en er komt nog veel meer werk.”
“We moeten het samen doen, onderwijs en be¬drijfsleven. Er is een groot personeelstekort in de branche. Dan is het
goed dat we samen optrekken. Me¬dewerkers zijn ons grootste kapitaal. Daarom moeten we ze goed en gemotiveerd
opleiden. We leren geen apen een kunstje aan, we bieden een goede, gedegen oplei¬ding waarbij goed wordt nagedacht en initiatief van belang is. Een servicemonteur wordt elke dag met ande¬re apparatuur geconfronteerd. Daarom
krijgt hij of zij hier een gedegen opleiding”, aldus Jack van Boxmeer.
…
tekst : Bert Salden
…
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REDACTIE
BESIX: HET BELGISCH PAVILJOEN VAN EXPO 2020, DUBAI
SAMENVATTING
• BESIX bouwt het Belgisch Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling 2020 in Dubai. Het project, geselecteerd in het kader van een
openbare aanbesteding van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo), is een
co-creatie van BESIX, de architectenbureaus Assar Architects en Vincent Callebaut Architectures, en de scenografen van Krafthaus;
• Een referentie op het vlak van ecodesign, het gebouw van het Paviljoen heeft de vorm van een groene ark, waarin ingenieurstechnieken en geavanceerde intelligente technologiën worden gecombineerd;
• Onder het thema “Smart & Green Belgium 2050” wil het Paviljoen zijn bezoekers een tentoonstelling aanbieden die gericht is op
innovaties in mobiliteit en het echte vermogen van België om voorop te lopen in dit gebied;
• In partnership met Orascom kreeg BESIX in 2016 het contract toegekend voor de bouw van de infrastructuur voor de wereldtentoonstelling in Dubai.

Het Belgisch paviljoen staat in het teken van “Smart & Green Belgium 2050”, en zal een waaier aan geavanceerde technieken en technologieën voorstellen, vooral op milieuvlak, gekoppeld aan ervaringen toegespitst op de mobiliteit van morgen.
Het gebouw, een groene ark, illustreert de Belgische industriële, technologische en wetenschappelijke knowhow en zal een referentie
op het vlak van ecodesign worden. Het paviljoen, een afvalneutrale “smart building”, is een ode aan de circulaire economie.
De tentoonstelling zelf is immersief en participatief, en stelt de toekomstige mobiliteit voor, vertrekkend van een reeks Belgische innovaties. Zo zal ze Smart & Green Belgium 2050 voorstellen via een toekomstgerichte scenografie.
Het paviljoen is een co-creatie van BESIX, de architectenbureaus Assar Architects en Vincent Callebaut Architectures, en de scenografen
van Krafthaus. Dankzij hun samenwerking kon het project zich op architecturaal, scenografisch en artistiek vlak optimaal en coherent
ontwikkelen. Creneau International staat in voor het ontwerp en de ontwikkeling van de retail- en horecaconcepten in het paviljoen.
Met het Belgisch paviljoen tonen BESIX en haar partners aan dat het mogelijk is om onze steden anders te percipiëren, namelijk als
intelligente steden toegespitst op de mens en de biodiversiteit. De integratie van nieuwe, nuttige technologieën met betrekking tot mobiliteit en architectuur draagt er rechtstreeks toe bij.
Rik Vandenberghe, CEO van BESIX : “We zijn erg trots om het Belgisch Paviljoen te bouwen. Het is een “thuismatch” voor ons omdat
we al meer dan vijftig jaar actief zijn in de Verenigde Arabische Emiraten. Ons streven naar uitmuntendheid zal duidelijk in de praktijk
worden gebracht in dit project om België, zijn regio’s, gemeenschappen en ondernemingen te promoten. Bovendien zal het Paviljoen,
mede door onze expertise in innovatie en de bouw van Smart Buildings, de personificatie worden onze doelstelling: uitblinken in het
creëren van duurzame oplossingen voor een betere wereld.”
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REDACTIE

MILIEU-EXCELLENTIE
Het gebouw van het Belgisch paviljoen, een voorbeeld van geavanceerd ecodesign, werd ontworpen volgens 9 hoofddoelstellingen.
Het is een duurzaam en slim geventileerd gebouw (1). Het gebouw
filtert het natuurlijke licht (2) en bevat geavanceerde hernieuwbare energieën (3). Het watergebruik werd volgens de verschillende
doeleinden geoptimaliseerd (4).
Uitgaande van een holistische visie op de levenscyclus van materialen (5) is het paviljoen een voorbeeld van circulaire economie. Het
bestaat dan ook uit lokale materialen van biologische oorsprong,
afkomstig van gerecycleerde en recycleerbare producten uit eerlijke circuits. Het gebouw zal ook een hoog cijfer voor afvalscheiding
halen (6). Aansluitend op een afvalneutrale logica is het paviljoen
zo ontworpen dat het kan worden geassembleerd, vervoerd en gedemonteerd.
Op het vlak van koolstofuitstoot zal het paviljoen zijn eigen uitstoot verantwoord meten, verminderen en compenseren (7). De hangende tuinen zullen door fotosynthese de CO2 omzetten in zuurstof, en vormen zo een koolstofput. Als een echte oase zal deze koolstofput
met zijn 10.000 planten tot 35 ton CO2 opslaan tijdens de hele duur van de Wereldexpo. De biodiversiteit en ecologische waarde van de
site helpt trouwens efficiënt te strijden tegen het warmte-eiland-effect (8). De evapotranspiratie van de planten zal de gevoelstemperatuur met 3 tot 5 graden doen dalen. Tot slot heeft het gebouw ook een educatief doel met betrekking tot ecoverantwoorde levenswijzen
(9). Het publiek zal geïnformeerd worden over slimme technologieën waarmee ze hun energieverbruik, CO2-uitstoot en afvalproductie
kunnen optimaliseren.

ARCHITECTURALE EXCELLENTIE
Het paviljoen heeft de vorm van een groene ark. Deze combinatie van gebouw-tuin staat symbool voor de unie tussen de federale staat
en de gefedereerde entiteiten van ons land. Op architecturaal vlak is de vorm van het paviljoen zo ontworpen dat de bezoekers een zo
groot mogelijke beschaduwde en geventileerde ruimte hebben. Een spiraalvormig gewelf overspant het oppervlak van het paviljoen en
zuigt de bezoekers letterlijk op. Deze boog steunt op twee pijlers, waardoor de in beslag genomen ruimte minimaal is en het onthaal en
de mobiliteit van de naar schatting 20.000 mensen die elke dag de site bezoeken vlot verloopt. Het gewelf heeft de vorm van een spiraal
en maakt een draaiing van 180 graden. Hieronder loopt een wandelpromenade dwars door het paviljoen. Ze is in de grond uitgegraven
en onderstreept op die manier het effect van een omgekeerd eiland. De architectuur symboliseert het dynamische karakter van België.
De grote gastvrije boog staat voor de convergentie van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, de economische ontwikkeling en de menselijke en maatschappelijke aspecten.
OVER BESIX
BESIX Group NV is niet alleen de grootste bouwgroep in België, maar ook een mondiale speler. Het in 1909 opgerichte BESIX heeft
haar hoofdkantoor in Brussel en is actief in Europa, het Midden-Oosten, Oceanië, Afrika, Noord-Amerika en Azië. Tot haar bekendste
realisaties behoren de Burj Khalifa in Dubai: de hoogste toren ter wereld, de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en het
Grand Egyptian Museum, het grootste Egyptische bouwwerk sinds de piramiden.
Op het vlak van milieu is BESIX een absolute voorloper in innovatie. In de Verenigde Arabische Emiraten bouwt, beheert en onderhoudt
BESIX belangrijke afvalrecycling- en waterzuiveringscentrales. Het bedrijf bouwt momenteel in Nederland de eerste energie neutrale
tunnel ter wereld. In West-Europa bouwt de groep via haar dochterondernemingen talloze geavanceerde gebouwen, voornamelijk
passief. Op innovatief vlak ontwikkelt BESIX specifiek een nieuwe generatie van « Smart Buildings » in samenwerking met Proximus.
De Groep investeert verder ook in open innovatie, via bijvoorbeeld haar Start-Ups Accelerator.
BESIX is al actief op site van de EXPO 2020. In partnership met Orascom kreeg het bedrijf in 2016 het contract toegekend voor de bouw
van de infrastructuur voor de wereldtentoonstelling in Dubai. Daarnaast is de bouw van een paviljoen geen primeur voor BESIX: eerder
bouwde de multinational voor de expo van Milaan in 2015 het Belgisch paviljoen, dat momenteel heropgebouwd wordt in Namur. Ook
de renovatie van het Atomium tussen 2004 en 2012 draagt de signatuur van BESIX.
Al meer dan 50 jaar is BESIX actief in de Verenigde Arabische Emiraten in tal van domeinen, waaronder gebouwen, milieu, infrastructuur en maritieme werken.
...
www.besix.com
…
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FRANSSEN CONCEPTS,
JOUW PROJECTPARTNER
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.

REDACTIE
OFFICENTER STOPT 7,5 MILJOEN IN UITBREIDING
De groep van business- en coworkingcentra Officenter, opgericht door Christa Jouck en Koen Batsleer, opent volgende maand een
nieuwe vestiging in Aalst. Tegelijk wordt het bestaande complex in Leuven verdubbeld in oppervlakte. Samen vergen deze projecten
een investering van 7,5 miljoen euro.
Aalst wordt de achtste vestiging van het Limburgse ondernemersduo Jouck-Batsleer. “Het is één van de locaties waar veel vraag naar
is van bestaande Officenter-klanten, aangezien dit een goede uitvalsbasis is naar het westen van Vlaanderen”, aldus Christa Jouck. Het
project komt tot stand met de inbreng van 18 lokale ondernemers. Zij investeren mee voor in totaal 4,5 miljoen euro. Eind maart zijn er
50 vaste kantoren, 10 meetingrooms, 8 flexkantoren, een coworkingspace en een hippe bistro-lounge beschikbaar op een oppervlakte
van 3.500 m². Een bedrag van 3 miljoen wordt vrijgemaakt voor de verdubbeling van het Officenter in Leuven. Er komt 2000 m² bij in
een nieuwe vleugel van het bestaande gebouw, dat ook nog eens volledig vernieuwd wordt. Dit project wordt in augustus afgerond.
In totaal zullen alle Officenters samen 750 ondernemingen huisvesten op meer dan 25.000 m². Ze tellen meer dan 1.500 medewerkers
....
www.officenter.eu
…

FRANSSEN BOUWT NIEUWE VESTIGING IN LOMMEL
Het gekende familiebedrijf Franssen, gespecialiseerd in keukens en ander binnenhuismeubilair, opent op 2 februari een nieuwe vestiging in Lommel. Het oude pand ging vorig jaar tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuw complex van 1.200 m².
De nieuwe showroom beschikt over 2 niveaus, zo’n 30 keukenopstellingen, 10 soorten dressings en een 30-tal voorbeelden van binnendeuren. De keuze om opnieuw in Lommel te investeren in een grotere vestiging is zeker niet toevallig: “De mensen van Lommel zijn heel
dankbaar om mee samen te werken”, zegt zaakvoerder Patrick Franssen.
Het is de 2de showroom op 2 jaar tijd voor het familiebedrijf, want in juli 2017 opende het nog een vestiging in Geel. “Met 4 showrooms
en 2 productievestigingen in Limburg, waren we klaar voor de volgende versnelling en dat resulteerde in de opening van 2 extra vestigingen in de provincie Antwerpen.”Niet alleen de infrastructuur bij Franssen breidt uit, ook de aanpak werd vernieuwd. “We merken
een verandering in denkwijze van de klant en spelen daar op in”, aldus nog Patrick Franssen. “Klanten willen vandaag de dag maar één
aanspreekpunt om alle kopzorgen te vermijden. Daarom organiseren wij ook totaalrenovaties, gaande van het vernieuwen van vloeren,
plafonds en sanitair tot schilderwerken.”
....
www.franssenconcepts.be
…

DÔME DECO OPENT VESTIGING IN DE VERENIGDE STATEN
Dôme Deco, het Limburgse interieurlabel dat wereldwijd meubilair, stofferingsproducten en decoratiemateriaal verdeelt, heeft de exportambities kracht bijgezet met de opening van een showroom in de VS.

www.franssenconcepts.be
Franssen Concepts by

Het bedrijf van Stefan Verheyen is een exclusieve samenwerking aangegaan met een Amerikaanse distributeur die instaat voor de verkoop en marketing van het merk, en zal opereren onder de naam Dôme Deco USA. De showroom is gelegen in de AmericasMart in
Atlanta. “Dit gebouw, het grootste in de VS, is een internationaal expositiecentrum dat zich richt op de markt van International Gift &
Home Furnishings”, zegt CEO Stefan Verheyen, die al langer plannen hand om met een eigen showroom van Dôme Deco de Amerikaanse
klanten te benaderen. “Deze showroom is een unieke kans om de Amerikaanse retailers, interieurarchitecten en projectmanagers kennis
te laten maken met de unieke Dôme Deco Cosmopolitan Lifestyle”, aldus Verheyen. “Sinds 20 jaar wordt hard gewerkt aan een eigen,
unieke collectie, mede vorm gegeven door lokale designers. De vraag naar de Europese cultuur wordt wereldwijd steeds groter en België
staat in de interieurwereld bekend om goede smaak en creativiteit. Vandaar dat de tijd rijp is om voet aan wal te zetten in de VS.”
Dôme Deco telt vandaag een 25-tal medewerkers en realiseert dit jaar een omzet van over de 6 miljoen euro.
…
www.domedeco.com
…

GEEL - HASSELT - LOMMEL
MAASMECHELEN - MERKSPLAS - PELT
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REDACTIE
“LAAT ZIEN DAT JE EEN TROTSE LIMBURGER BENT”
ZUIDLEASE INTRODUCEERT UNIEKE LIMBURGSE AUTO’S

Bezoekadres:
Industriestraat 31b,
6135 KG Sittard

Limburg is een unieke provincie met unieke bedrijven. “We tonen dat echter te weinig”, vindt Ferenc Ritt van Zuidle¬ase.
De Limburgse leasemaatschappij voor het zuiden heeft er wat op gevonden: een Limburgse auto die de provin¬¬cie in alles uitstraalt!

Postadres:
Postbus 762,
6130 AT Sittard

De basis is de Mini One Countryman, een robuuste auto, gebouwd in Born en voorzien van alle comfort: comfort stoelen, 2-zone airco,
vier deuren en veel meer.
Deze auto wordt voorzien van een “Limburgse trots”-p¬akket, een Limburgs jasje inclusief uw eigen be¬drijfsnaam op de achter¬zijde.
Zuidlease heeft vijf opvallende ontwerpen gemaakt:
- Limburgs vakwerk
- Limburgs goud
- Limburgs accent
- Limburgs Lef
- Limburgs land.
Stuk voor stuk unieke auto’s, gemaakt in Limburg, gele¬ased in Limburg, voor ondernemers uit Limburg. Durf uw trots te tonen! Deze
Limited Editions zijn beperkt tot 10 stuks.
Uw leaseprijs: financial lease vanaf € 339,- per maand op basis van 60 maanden. Operational lease: € 485,- per maand (exclusief BTW)
op basis van 60 maanden en 15.000 kilometer per jaar.
Zuidlease
Zuidlease is een pure Limburgs leasemaatschappij, universeel en merkonafhankelijk. U kiest zelf uw auto, uw upgradings, uw dealer
en meer. De medewer¬kers van Zuidlease staan u graag met raad en daad terzijde, maar u beslist.
Ferenc Ritt, dealermanager: “We zijn al 27 jaar ac¬tief in deze branche en inmiddels hebben veel Limburgse ondernemers hun weg gevonden naar Zuidlease. Ze rijden in voertuigen van alle merken en types, inclusief bestelauto’s en kleine bussen, desge¬wenst met koeling of volledig ingericht als werk¬plaa¬ts. Maatwerk gerealiseerd door Zuidlease. Ook dat bepaalt de gebruiker, net als de uitstra¬ling.
Striping, naam- en logovermelding, be¬drijfs¬kleur, het wordt allemaal naar wens verzorgd en mee verzekerd.”
Puur Limburgs
Ferenc vervolgt: “Waarom zou je ver weg zoeken wat je dichtbij kunt vinden? Wij bieden een persoonlijk en rechtstreeks contact. Wij
zijn zeer servicegericht en hebben een goede relatie met alle autobedrijven in Limburg. Dat maakt het leven gemakkelijker. Wij bieden
alle mogelijke leasevormen aan en leveren maatwerk voor elke relatie. We werken voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen
en kijken samen hoe uw wagenpark zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Maar boven alles geldt: wij doen alles persoonlijk. Wij
spreken uw (Limburgse) taal.”
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Tel.: 046-4581767
info@zuidlease.nl
www.zuidlease.nl

“Nooit een nummer”
Roger Borger van Kozijn Direct in Geleen werkt vijf jaar samen met Zuidlease. “Zuidlease is in die jaren flink gegroeid, maar ik heb me nooit een nummer ge¬voeld. Het contact is altijd direct en persoon¬lijk. Mijn vaste contactpersoon is Ton van den Essen.”
Een voorbeeld: “Ik lease via Zuidlease een elektrische Jaguar I-Pace. Een perfecte auto, maar niet om mee op wintersport te gaan. Dus als ik wil vertrekken staat er een andere auto voor me klaar,”
Roger Borger kwam bij Zuidlease uit toen hij een Volk¬swagen Caddy wilde leasen. “Ik had die zien staan bij een
dealer. Hij was ruim een jaar oud en erg geschikt voor ons. Maar het leaseaanbod van de dealer kwam zelfs niet in
de buurt van de offerte van Zuidlease. Het onderhoud vindt gewoon plaats bij die dealer.”
Enkele andere reacties van relaties op de ADD PROUD-campagne van Zuidlease:
- André Leclerq, eigenaar Eyserhalte: “Persoonlijkheid, een luisterend oor en tijd nemen voor mij.
Daar¬om heb ik gekozen voor Zuidlease.”
- Huub Narinx, directeur LWV: “Voor eens en voor altijd: hier ben ik geboren, hier werk ik.”
- Tys van Elk, directeur LIOF: “Eigenlijk leven we midden in Europa.”
Kijk voor meer informatie op https://addproud.nl
…
tekst : Bert Salden
…
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IC Service bvba

eb.eleadred@ofni I lemmoL 0293 I 42 taartsrotacreM drareG

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

eb.eleadred.www I 005 508 110 .leT

Tel. 011 805 500 I www.derdaele.be

Specialist in plaatsen steenstrips
+32 (0)11 417 300
info@icservice.be

www.icservice.be

Wall Systems bvba
wueinpo gad ekle ,netnalk nederveT

Specialist in gevelbepleistering

Tevreden klanten, elke dag opnieuw

+32 (0)11 417 300
info@wallsystems.be

www.wallsystems.be
Uw woning isoleren, dat is goed voor uw
wooncomfort, het milieu én uw portefeuille.
Dat weet u. Maar weet u ook waarom
u best uw buitenmuren isoleert?
Eenvoudig: de meeste warmte ontsnapt
door de muren en het dak.

Kiest u voor een steenstripsysteem om
uw gevel te bekleden? Dan isoleert én
werkt u uw buitenmuren in één handeling
af. Zo wordt uw woning energiezuiniger
en geniet u meteen van een prachtige,
nieuwe gevel in baksteen.

Gevelbepleistering is een echte aanrader
voor elk project. Door de naadloze afwerking aan de buitenzijde verkrijgt men een
perfect isolatiescherm rond de woning,
waarbij koudebruggen verdwijnen.
Deze strakke en moderne look wordt steeds
meer gekozen, het is onderhoudsvriendelijk,
vocht- & waterafstotend én de mogelijkheden zijn quasi eindeloos.

www.icservice.be.be

www.icservice.be.be

www.wallsystems.be
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E313

voor elk idee
voor elk idee
hebben wij een
hebben wij een
oplossing die
oplossing die
in de smaak
in de smaak
valt!
valt!

Thuis in uw keuken
Thuis in uw keuken

Hasseltsesteenweg 151 3720 Kortessem 011 24 60 40 www.kookhuis.be
(3 minuten van de Grote Ring Hasselt)
Hasseltsesteenweg
151maandag,
3720 Kortessem
011 24
60 40 &www.kookhuis.be
openingsuren:
dinsdag en vrijdag:
10u-12u30
13u30-18u
(3
minuten
van
de
Grote
Ring
Hasselt)
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u zaterdag 10u-17u
woensdag en zondag gesloten
openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag: 10u-12u30 & 13u30-18u
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u

zaterdag 10u-17u

woensdag en zondag gesloten

