Afgiftekantoor : Turnhout
Erkenningsnummer : P-914218
Periodiciteit : 5 x per jaar

GRENZELOOS IN BOUW & BUSINESS

DRONEPORT

TRENDMINER

FREDERICKXHOF

56
MECC

De Volkswagen Caddy Van.
Bestand tegen de sterkste armen.

live a life
without
limits. All
things are
possible to
those who
believe.
#quotes # inspiration #success

Een bedrijfsvoertuig krijgt het elke dag keihard te verduren. Daarom werd de Volkswagen Caddy Van speciaal
ontworpen om aan de allersterksten te weerstaan. Naast zijn robuustheid biedt hij een laadvolume tot 3,7 m³
met een “Vario”-gedeelte. Bovendien beschermt zijn ruitloze schuifdeur aan bijrijderszijde uw lading tegen
indiscrete blikken. Werkt u in de koerier-, koeltransport-, installatie- of bouwsector? Dan is het hoog tijd om de
Caddy Van te ontdekken.
Meer info bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-concessiehouder.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen-commercial-vehicles.be
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Limburg Bouwt
Magazine voor de bouw
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Wil u machines huren of kopen?
We bieden u altijd gunstige tarieven,
voorwaarden en condities op maat.

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.

Wij hebben een concept ontwikkeld
waarmee we de klant ontzorgen.

Heelderweg 30 - 6097 Ex Heel - Nederland - Tel +31 (0)475 571 911 - sale@ligrotrading.com - www.ligrotrading.com

innovaties!
Hoewel de bouwsector de naam heeft van vrij traditioneel te zijn, kan je niet heen
om de diverse innovaties die momenteel de kop opsteken. Nieuwe bouwtechnieken zoals BIM maken snel furore. In deze editie van Limburg Bouwt kan je kennismaken met een aantal van deze innovaties.
De vernieuwing doet zich niet alleen voor op vlak van materialen, automatisering of
software, maar ook in werkmethodes en processen. Zo is de conditiestaatmeting
en onderhoudsplanning een alledaags gebeuren in Nederland, dat steeds meer in
ons land wordt toegepast. Hierover organiseerden we een boeiend panelgesprek,
dat we weergeven in dit magazine.
Naast innovatieve bouwprojecten en technieken, coveren we ook projecten waar
vernieuwende ideeën vorm krijgen. We nemen je bijvoorbeeld mee naar Droneport,
waar de inspirerende omgeving toelaat om een nieuwe economie van de grond te
krijgen. Letterlijk.
En ook wij hebben de ambitie om telkens te vernieuwen en te verbeteren. Dat
zal je zeker merken als je door deze editie van Limburg Bouwt bladert. Met de tijd
meegaan, zo heet dat…

Ludo, Diana & Heidi

volg ons op www.bouwprof.be

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.
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constructieve

Visie
De constructieve visie van Jo Vandeurzen
Tekst: Werner Couck| Fotografie Cabinet Jo Vandeurzen

Een maand voor de verkiezingen van 26 mei ging
Jo Vandeurzen met bouwondernemers aan tafel in
de BouwArena.
Wij hadden hem daarvoor uitgenodigd, want zijn ervaring inzake beleid in de zorg
is uniek in Vlaanderen. Gezien hij aankondigde dat hij niet wil terugkeren als
minister vonden wij het hoog tijd om hem te vragen naar zijn constructieve visie
op de toekomst van zorg(ge)bouwen.
Vandeurzen is geen tafelspringer, geen ruige tweeter, maar een eerder pragmatisch, technisch geïnspireerd politicus
die daden laat spreken. Hij kent zijn dossier en is een uitdaging voor politieke vriend of vijand, voor topambtenaren
of topdokters; ze maken hem niks wijs.
Jo Vandeurzen is nog even minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering. Met zijn 10 jaar
op deze post is hij de langst zittende politicus in deze functie sinds het ontstaan van de Vlaamse regering in 1981.
Hij ging in de politiek in Genk in 1983 en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 1993. Om in 2004 nationaal
voorzitter van CD&V te worden en minister van Justitie in de regering-Verhofstadt III eind 2007. Bij de Vlaamse
verkiezingen van 7 juni 2009 leidde hij de Limburgse CD&V naar een verkiezingsoverwinning met een persoonlijke
score van 69.223 voorkeurstemmen en werd bij de start van de regering-Peeters II, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin. Dat de bouwsector met argusogen naar deze minister – en straks naar zijn opvolgers
moet kijken – is volgens Jo Vandeurzen een evidente “constructieve visie”.
Het GROENBOEK HOSPITAL OF THE FUTURE stelt letterlijk: “De zesde staatshervorming zorgde ervoor dat Vlaanderen bevoegd werd voor de niet-organieke ziekenhuisnormen en alle subsidies voor de ziekenhuisinfrastructuur.
Dat vergde een grondige denkoefening over hoe (anders) het ziekenhuis er in de toekomst moet uitzien. Heel wat
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen doen de zorg veranderen.
Denk maar aan de vergrijzing, de toenemende nood aan chronische zorg, innovaties, de wens zo lang en zo veel
mogelijk thuis verzorgd te worden. Vereisten voor kwaliteit van zorg en efficiëntie sporen ziekenhuizen aan samen
te werken. Dan moet ook het ziekenhuisconcept wijzigen.”
De Vlaamse regering investeert nu zo’n 2 miljard euro in een bouwprogramma waarbij 21 ziekenhuizen betrokken
zijn. Bovendien wordt jaarlijks nog eens 500 miljoen extra voorzien voor nieuwbouw, renovatie en aanverwante.
Het hoeft toch geen betoog dat behalve ziekenhuizen, ook rusthuizen, assistentiewoningen, psychiatrie, bijzondere
jeugdzorg, evenveel gebouwtypes zijn die moeten (blijven) beantwoorden aan wat wij als maatschappij als zorgverwachting definiëren.
In ons panelgesprek met de afscheidnemende minister dat u verder in dit blad leest, gaan we in op de evolutie van
de zorgvraag, de toekomst van de infrastructuur, de beperkingen van de realiteit enzovoort. Blader zeker verder,
want dit is een aanrader.
Al wie bouwt en investeert in de bouw moet ook zeker surfen naar de zeer interessante video :
(https://vimeo.com/202210952) en moet absoluut het GROENBOEK downloaden
(https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Groenboek%20Hospital%20of%20
the%20future.pdf
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reportage
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Notariaat Neven
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Egide Meertens

Waarom zou een kantoor geen
huiselijke, warme uitstraling
mogen hebben?
Je eigen zus interviewen. Dat gebeurt niet iedere dag.
Eigenlijk was het zelfs nog nooit gebeurd. Maar dankzij het
nieuwe kantoorgebouw dat Mieke Neven onlangs betrok met
haar notariaat, kruisten onze professionele paden elkaar, en
wel in dit magazine.
Het ontwerp van Egide Meertens Plus Architecten is dan ook
een bijzonder samenspel van esthetiek en functionaliteit geworden én een prachtige eyecatcher aan de Visésteenweg in
Riemst.

- Notaris Neven - 10 -

Tot voor kort huurde Mieke, die het notariaat in 2011 overnam,
een kantoorruimte in Kanne. “Die ruimte was echter te klein geworden. Niet alleen voor het team, dat ondertussen acht medewerkers telt, ook opbergruimte was inmiddels een probleem geworden,” schetst Mieke Neven de nood aan een nieuwe locatie.
“Sowieso moest het kantoor in de gemeente Riemst gevestigd
blijven, ver zou de zoektocht naar een nieuw kantoor ons dus
niet leiden. Helemaal niet ver zelfs, want nadat we de oefening
hadden gemaakt om een pand te kopen óf er een te laten bouwen, kwamen we uit op de bouwgrond naast mijn privéwoning.
De stap naar architectenbureau Egide Meertens Plus Architecten was snel gezet. Ik wilde sowieso graag met een kantoor
uit de buurt werken en was al geruime tijd een liefhebber van
hun tijdloze, weldoordachte ontwerpen. Bovendien staat het
kantoor bekend om zijn goede begeleiding, coördinatie en werfopvolging. Ook dat vond ik belangrijk. Tijdens dat eerste gesprek,
in 2016, bleken we meteen op dezelfde golflengte te zitten.

De terracottakleur van het creatief geplaatste metselwerk zorgt
voor een warme en kenmerkende uitstraling.

Dat maakte dat het vertrouwen van in het begin goed zat. En …
zo bleek even later … het eerste ontwerp ook. Een schot in de
roos.”
“In ieder ontwerp proberen we het louter functionele te overstijgen,” legt architect Egide Meertens uit. “Op zich heeft een
kantoorgebouw een vrij eenvoudig programma. De meerwaarde van het ontwerp schuilt echter in de belevingswaarde die je
binnen dat programma kunt creëren. Waarom zou een kantoor
geen huiselijke, warme uitstraling mogen hebben? Zeker bij een
commerciële ruimte als een kantoor maakt sfeer ook deel uit
van je branding. Bovendien is het zoveel aangenamer werken.”

Scharnierpunt
Naast de functionele wensen van de bouwheer, start het uiteindelijke ontwerpen altijd met de analyse van de bouwgrond,”
gaat Egide Meertens verder. “Aan de zijde van Miekes privéwoning was het maaiveld opgehoogd, aan de andere zijde van

- Notaris Neven - 12 -

de bouwgrond was dat niet het geval. Daarom hebben we het
kantoorgebouw opgevat als een scharnierpunt tussen het verhoogde maaiveld enerzijds, en het verlaagde maaiveld anderzijds
om het niveauverschil zo op te vangen.
De architect koos voor een geschrankt gebouw, waarbij het
overhellende volume ondersteund wordt door een golvende, betonnen constructie, die met haar vorm linkt naar het omgevende, glooiende landschap. In het onderste volume werden onder
meer de personeelsingang, de keuken, de archief- en technische
ruimte ondergebracht. In het bovenste volume vind je de wachtruimte, kantoren en vergaderruimtes.

De hoofdtoegang tot het gebouw verloopt geleidelijk en via een
overdekte insnijding aan de rechterzijde. Via de voordeur kom je
in de wachtruimte, die dankzij het gebruik van tapijten, zitbanken
en originele verlichting erg warm oogt. Merlijn van Kan, CEO van
kantoorinrichter Belisia, beaamt dat. “Samen met de architect

hebben we eenheid gebracht in de verschillende ruimtes door
bijvoorbeeld stofkeuzes en vormentaal perfect op elkaar af te
stemmen.” Het gebruik van claustra aan de voorzijde sluit de
twee achterliggende kantoren niet alleen enigszins af van de
drukke weg, ’s avonds zorgt het voor een bijzonder lichtspel.
Dezelfde claustra komen terug aan de achterzijde, ter hoogte
van de keuken in het benedenvolume.
Daarnaast speelde de architect het achterliggende landschap
volop uit in het ontwerp. “Het zicht op de velden is prachtig,”
verklaart Egide Meertens. “Daarom besloten we om het landschapskantoor via een grote glasgevel naar de achterzijde te richten. Achter het landschapskantoor loopt een secundaire looplijn
voor de medewerkers, zodat je naar de twee aparte vergader- en
twee kantoorruimtes aan de zijkant en de keuken op de benedenverdieping kunt zonder door de ontvangstruimte te moeten.
De deur naar de benedenverdieping is trouwens bijzonder knap
ingewerkt in een houten wand.” Ook bij de keuze voor het meubilair werd goed nagedacht over praktisch gebruik en de algehele

sfeer. “Hierbij hebben we gebruik gemaakt van onze kennis omtrent functionele interieurs en ergonomie,” legt Merlijn uit. “De
basis van het meubilair is wit, zwart en gelakt hout en heeft een
zakelijke en toch ook warme uitstraling. De pastelkleuren van de
stoelen brengen een speelse toets in het geheel.”
Glas speelt een cruciale rol in het hele project, en werd niet
alleen via een bepaalde verticale ritmiek geplaatst, maar gaat ook
een wisselwerking aan met het creatief geplaatste metselwerk.
“Hoewel ik ontzettend veel vertrouwen had in het architectenteam, heb ik over de terracottakleur van de profielen toch een
nachtje wakker gelegen,” vertelt Mieke. “Zwart zou natuurlijk
een veilige keuze geweest zijn, deze kleur vond ik behoorlijk gedurfd. Maar ik ben ontzettend tevreden dat ik er toch voor ben
gegaan. Het geeft het gebouw nog meer cachet. En versterkt de
warme uitstraling die we beoogden.”
Die warme uitstraling komt overigens ook terug in het gebruik
van warm notelaar voor het schrijnwerk, de witte en de zachte
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Technische fiche
Notariaat Neven
…
Bouwheer:
Notaris Neven; Riemst
…
Architect:
Egide Meertens;
Riemst
Keuring Riolering:
Buro Conform; Bilzen
Grondwerken, fundering en betonkelder:
Keulen H Lanaken
Ruwbouw:
De Freggel; Nijlen
Dakwerken:
Willems; Riemst
Buitenschrijnwerk:
Jaeken; Neerglabbeek
Pleisterwerken:
Vermeire; Riemst
Binnenafwerking:
AG Geussens; Bree
Vloeren:
Haesen Vloeren; Riemst
Binnenschrijnwerk:
Greven; Bilzen
Ventilatie + verwarming en sanitair:
Heedfeld; Riemst
Electrische installatie:
Vrancken; Riemst
PV Panelen:
BT Technics; Landen
Airco:
Wopa; Riemst
Schilderwerken:
Reyskens; Zutendaal
Omgevingswerken:
Group Reumers; Bree
Los Meubilair:
Belisia; Bilzen
Lamellen:
De Roos; Genk

Ondersteund door een golvende, betonnen constructie linkt het
gebouw naar het glooiende landschap rondom.
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VLOEREN
HAESEN
Maastrichtersteenweg 149 RIEMST
T 012 45 16 08
kleuren van het kantoormeubilair. “Door nauw samen te werken
met de opdrachtgever en de architect hebben we de aanwezige
visie voor het gebouw ook in het interieur ideaal kunnen vertalen,” aldus Merlijn. “In samenspraak met de architect koos Mieke ook voor een lichte tegel voor de vloer van de kantoren en
de trap, samen goed voor zo’n 165 vierkante meter,” vervolgt
Mathy Haesen, zaakvoerder van Haesen Vloeren. “Het reliëf
van de tegel en de lichte kleurschakeringen – geen enkele tegel
is dezelfde – dragen bij aan de uitnodigende sfeer die de architect beoogde. De combinatie met bijvoorbeeld de tapijten in de
wachtzaal, is erg geslaagd. De grootte van de tegel vormde wel
een uitdaging voor de trap. Om geen voegen zichtbaar te laten
bij de traptreden, tekenden we de betegeling ervan eerst volledig op papier uit. Het resultaat mag er zijn! We blikken opnieuw
terug op een fijne samenwerking. Eerder schakelden Mieke en
haar echtgenoot ons al in voor hun privéwoning. En ook met het
kantoor van Egide zijn we niet aan ons proefstuk toe, al meermaals werkten we mee aan enkele bijzondere woonprojecten
van hun hand.”

info@haesen-vloeren.be
www.haesen-vloeren.be

GRATIS offerte & levering aan huis • ruime toonzaal • eigen plaatsingsdienst
vloeren Haesen.indd 1
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Tuinwerken Reumers

Puzzelstukken vallen samen
“Een van de redenen waarom ik ook voor het kantoor van Egide
Meertens heb gekozen, was het feit dat ik voor het volledige
plaatje bij hen terecht kon: het gebouw, het interieur én de buitenaanleg gebeurden volgens hun ontwerp,” zegt Mieke nog.
“Dat maakt dat alles tot in de kleinste details – ja, zelfs de deurstoppen – op elkaar is afgestemd.” Tuinwerken Reumers voerde
de buitenaanleg uit. “Een mooie uitdaging voor ons, want het is
een prachtig project,” legt Wouter Reumers uit. “De materiaalen plantenkeuze werden volledig afgestemd op het gebouw en
de omgeving, dat zorgt voor een sterk visueel geheel. We zorgden onder andere ook voor alle waterdoorlatende verhardingen
en andere verhardingswerken, de bewatering, het nivelleren van
de hellingen enz.”
“Wat ik fijn vond, is dat het team gedurende het hele project actief bleef meedenken,” sluit Mieke af. “Bleek iets nóg efficiënter
of nóg mooier te kunnen? Dan werd het aangepast. En er werd
nooit ‘zomaar’ een keuze gemaakt. Zo testten we drie vormvarianten van het zinken dakrandprofiel in de kleur van het buitenschrijnwerk uit voor we de knoop definitief doorhakten. Voor mij
was dit project van begin tot eind een succes, mede dankzij de
uitstekende samenwerking met de architect. Ik kom nu nog liever werken, niet alleen omdat ik er nu slechts een halve minuut
over doe om van mijn huis naar mijn kantoor te gaan (lacht).” l

• Van ontwerp tot aanleg van tuin,
parken en woonomgevingen
• Tuinrenovatie
• Onderhoud en advies

Uniek uinrg
Limb

•
•
•
•

Extensief en intensief groendak
Kunstgras
Onderhoud groendaken
Daktuinen

Bouwwerken
Ontdek het bouwsysteem van morgen!
• Droogstapelsysteem 'R-blok'
• Super isolerend U = 0.12
• Het bouwsysteem voor iedereen!

tuinwerken-reumers.be
Kipdorpstraat 58 • 3690 Bree
(ind. Vostert)
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Groendesign

tel.: 089 85 21 79

info@group-reumers.be
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AUTOMATISERING ZORGT BIJ EL SYSTEMS VOOR
GROTE EFFICIENTIËVERHOGING
EL Systems is een gespecialiseerd installatiebedrijf uit Zonhoven. Waar de medewerkers voorheen veel tijd kwijt waren aan enerzijds het handmatig bijhouden en verwerken van werkuren en anderzijds het voldoen aan de aanwezigheidsregistratie, is dat nu
anders. Fleet Complete heeft deze processen voor EL Systems volledig geautomatiseerd.
Het handmatig bijhouden van de werkuren is een tijdrovend proces voor de medewerkers en leidt tot extra werk voor de administratie. Daarnaast zorgde het voor frustratie, omdat er genoeg ander werk te doen was. Zonde! Dat zag EL Systems ook en daarom
ging zij opzoek naar een partij die de uren- en aanwezigheidsregistratie voor hen kon automatiseren.
Accurate data
Oprichter Danny Werckx kwam via een persoonlijke relatie in contact met Fleet Complete en maakte al snel de keuze om met hen
te gaan samenwerken. Het platform wat Fleet Complete aanbiedt bevat een oplossing voor automatische uren- en aanwezigheidsregistratie. “Fleet Complete begreep direct dat een efficiëntieverhoging voor ons voorop staat. We wilden meer gemak voor onze
medewerkers en daarnaast zowel de urenregistratie als het aanmelden op de werf automatiseren. Met één systeem. We kunnen er
nu gerust op zijn dat de geregistreerde data accuraat is, en de tijd die we nu winnen, besteden we aan het binnenhalen van nieuwe
business. ”

Eén platform met de benodigde oplossingen
Het systeem van Fleet Complete zorgt voor automatische registratie van reis- en werktijden welke op hun beurt automatisch volgens
de arbeidsovereenkomst worden omgezet voor verloning.
Daarnaast kent men binnen de Belgische bouwsector, sinds 1 april 2014, de verplichte aanwezigheidsregistratie. Wanneer blijkt dat
men in gebreke blijft, kan dit tot forse boetes leiden, voor zowel bedrijven als werknemers. Fleet Complete biedt geïntegreerd in
haar oplossing ook een zeer gebruiksvriendelijk systeem voor aanwezigheidsregistratie. Medewerkers hoeven alleen digitaal in te
klokken, en de administratie wordt dan automatisch bijgewerkt. Dit voorkomt dat EL Systems boetes krijgt.
“Onze medewerkers worden écht ontlast en de administratie klopt nu altijd. Dat zorgt bij iedereen voor meer werkplezier en dat we
ons volledig kunnen focussen op de zaken die belangrijk zijn voor het bedrijf.”
Fleet Complete
Fleet Complete ontzorgt de wagenparkbeheerder met een uitgebreid telematicaplatform. Schaalbaar voor ieder bedrijf – of nu 5 of
500 voertuigen heeft. Het platform automatiseert het beheer van uw wagenpark, materiaal en mobiele medewerkers en helpt bij het
vergroten van de winst door slimme oplossingen. Meer weten? Ga naar www.fleetcomplete.be voor meer informatie of om direct
een vrijblijvende demo aan te vragen.
…
Meer informatie:
https://www.fleetcomplete.be/producten/time-tracker/.
https://www.fleetcomplete.be/checkinatwork-aanwezigheidsregistratie/
https://www.fleetcomplete.be
…
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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
- 20 -

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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Droneport
Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

Prestigieus poortgebouw doet
luchtvaart in Haspengouw herleven
Drones worden beschouwd als dragers van een belangrijke,
nieuwe economische activiteit. En bij de ambitie om hier op
internationaal vlak voorloper in te zijn, past ook een accommodatie met internationale uitstraling. Daarom heeft de nv
Droneport in Sint-Truiden een bijzonder knap luchthavengebouw neergepoot. Het project van dbv architecten, uitgevoerd door Willemen, zet de toon voor een hele industrie die
zich op en rond de voormalige militaire luchthaven van Brustem aan het ontwikkelen is.

“Het luchtruim, de landingsbaan en tal van omliggende gebouwen worden al vele jaren gebruikt voor de bemande luchtvaart”,
zegt Mark Vanlook, directeur van Droneport. “Door de afbouw
van de militaire activiteiten, werd een nieuwe invulling gezocht
voor de site van 12 hectare met bestemming ‘aviation’.
Anderzijds waren wij vanuit de dronesector al enkele jaren intensief bezig met antwoorden te zoeken op de noden van onze
bedrijven. Niet alleen moest de wetgeving op punt worden gezet, er diende ook infrastructuur voor keuringen en testvluchten
te komen. Door beide puzzelstukken samen te leggen, hebben
we hier in Brustem de ideale oplossing gevonden en een cluster
rond drones kunnen opzetten als onderdeel van de bestaande
luchtvaartzone.”
De opvallende inkompartij doet denken aan een drone die klaar
staat om op te stijgen.
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Trekpleister
Droneport, waar organisaties achter zitten als LRM, POM Limburg, Stad Sint-Truiden en enkele privé-investeerders, pakt in
eerste instantie uit met een gloednieuwe campus. Na een wedstrijd in 2015 werd gekozen voor het ontwerp van dbv architecten uit Hasselt. “Ondanks de nogal vage omschrijving , is het
exact geworden wat we in gedachten hadden”, zegt Mark Vanlook. “Alle functies die we nodig hebben, zitten erin verwerkt.
Er is tot in detail rekening gehouden met de specifieke vereisten
van de sector en ook op esthetisch vlak mogen we fier zijn op
deze blikvanger in het wijdse landschap.”
In het gebouw, dat een jaar na de start van de werken, in december 2018 werd opgeleverd, is plaats voor 230 mensen die van
ver of dichtbij werkzaam zijn in de luchtvaartsector. “Amper drie
maanden na de opening is de helft van de werkplekken al ingevuld”, telt Mark Vanlook. “We hebben intussen ook al duizenden gasten mogen ontvangen voor allerlei activiteiten rond de
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dronesector. De brasserie op het gelijkvloers is nu al een trekpleister voor de regio. We mogen dus zeggen dat de aantrekkingskracht van het nieuwe gebouw een schot in de roos is.”

kop van het gebouw.” Een subtiele verwijzing naar de romp van
een vliegtuig en dus ook naar de bestemming van het gebouw.
Het maakt van Droneport een echte landmark.

Feestjes
Eyecatcher
Samen met architect Stefaan Vanheeswijck bezoeken we het
monumentale gebouw, dat qua oriëntatie is gericht op de landingsbaan. Die keuze is niet alleen praktisch van aard (zoals het
uitzicht dat de centrale verkeerstoren moet hebben), maar vormt
tevens een mooi kijkstuk voor de medewerkers in de kantoren
en de horecabezoekers. Wat bij het binnenkomen meteen opvalt, is het grote net, dat zoals een volière, de buitenruimte naast
de hoofdingang overspant. “Een eyecatcher”, zegt Stefaan Vanheeswijck. Er kunnen ook tests met drones plaatsvinden, zonder het risico te lopen dat ze ongecontroleerd wegvliegen. “Een
tweede blikvanger aan de inkom is de ronding bovenaan, op de

Aan de andere kant van de hoofdingang bevindt zich de brasserie. Die is helemaal ingericht in het thema van de luchtvaart. Het
personeel is gekleed als piloten en cabin crew. Op tv-schermen
staat aangeduid wanneer er vluchten van drones of bemande
vliegtuigen neerstrijken op de landingsbaan. Dat is dé attractie
waar fietsers en wandelaars maar al te graag een tussenstop bij
Droneport voor inlassen. Vooral in de weekends zit deze ‘vertrekhal’ afgeladen vol.
“Achter de brasserie hebben we nog een grote vergaderzaal
ingericht, waar ook lunch en diner voor 25 tot 30 mensen kan
geserveerd worden”, vertelt Stefaan Vanheeswijck. “De ruimte

kan ook dienen voor kleine groepen die er feestjes willen geven.”
Eveneens achter de brasserie bevindt zich de keuken en de bevoorrading. Na een klein hoogteverschil komen we in een lange
gang, waarin zich aan weerzijden een aantal grote en kleinere
ateliers bevinden. “Hier wordt door de bedrijven gesleuteld aan
de drones”, legt Mark Vanlook uit. “Veiligheid en discretie zijn
daarbij belangrijk.” Het hoogteverschil blijkt overigens geen vergissing. “Moest er van deze ruimtes ooit kantoren gemaakt worden, kunnen we er nog perfect een computervloer in leggen”,
verklaart de architect. Aan de buitenzijde, met zicht op het terras
van de brasserie, zal het hoge gras in een volgende fase worden
omgebouwd tot parkeerplaats voor de vliegtuigen. Hoe meer beweging, hoe meer vreugd!

Seats
Naast de ingang van de brasserie bevindt zich een trappenhal,
gemarkeerd met een ronde wand in zwarte puntbeplating.
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Technische fiche
Droneport
…
Bouwheer:
Droneport; Sint Truiden
…
Architectenbureau:
dbv-architecten; Hasselt
Ingenieursbureau stabiliteit, hvac, sanitair, epb,
veiligheidscoördinatie:
Macobo; Tessenderlo
Hoofdaannemer:
Willemen Construct; Hasselt
Binnenafwerkingen:
Inside Projects; Peer
Los meubilair kantoor:
Puur Office; Hasselt
Kunstgras, Extensieve groendaken, Hellend
groendak, Omgevingsaanleg:
Groenbedrijf Vanvlierden; Pelt
Grondwerken:
Croes; Geetbets
Vloerbekleding:
Grutman home decor; Hasselt
HVAC en sanitair:
Imtech; Alken
Elektriciteit:
Wijnants; Sint Truiden
Leverancier los meubilair brasserie:
Lavigne; Zoutleeuw
Buitenschrijnwerk:
Ramenconstructie Corswarem; Tongeren
Gevelbekledingen:
Publilux; Lokeren
Plafonds SAPP/Easy-Klima Plus:
Interalu; Antwerpen
Signalisatie en wayfinding:
Signts; Houthalen-Helchteren
Poorten:
ADK; Kinrooi
Werfcontainer:
Algeco; Beringen
Draaideur:
Assa Abloy entrance systems; Houthalen-Helchteren
Zonnewering:
Boflex; Hasselt
Dakwerken:
DPE Biesmans Groep; Genk
Klinkers:
Ebema; Zutendaal
Betonnen vloeren:
Jos Eerdekens; Oudsbergen
Betonboringen:
Kris Langers; Maaseik
Balustrades:
Mavaro; Tessenderlo
Brandwerende schilderwerken:
Rei Fire Paintings; Hasselt
Lift:
Schindler; Sint Gillis
Infrastructuur:
Willemen Infra; Hasselt
Dakwerken:
Zolderse Dakprojecten; Lummen
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Een grote volière aan de voorzijde kan gebruikt worden om drones
te testen

Een andere look & feel, die aangeeft dat dit gedeelte van het gebouw een andere functie heeft. Op de eerste verdieping treffen
we een lange rij van moderne kantoren aan. Een grote glaswand
geeft ze allemaal een prachtig zich op de landingsbaan. De ruimtes die vandaag nog leeg staan, kunnen als vergaderzaal worden
gehuurd. Ze zijn goed uitgerust met technieken voor maximaal
comfort, zoals computervloeren en klimaatplafonds (aangestuurd
door KWO-systeem).
Op de tweede verdieping wordt een ander concept gehanteerd.
“Dit is een open ruimte waarin starters en kleinere dienstverleners seats kunnen huren”, aldus Mark Vanlook. “Een incubator,
waarin ze gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke faciliteiten.” Het is één van de negen incubator die LRM momenteel
op de wereld heeft gezet. Het doel is om hier in Brustem alle activiteiten rond luchtvaart en aanverwante diensten te centraliseren. Zo tekenen er onder meer Hogeschool PXL en Confederatie
Bouw Limburg present.

Ambachtslaan 1025
3990 Peer
+32 11 60 41 71
www.inside-projects.be

Puzzelstukken vallen samen
Vooraleer we de controlekamer op de vierde verdieping bereiken, passeren we een grote conferentiezaal én het dakterras op
niveau 3. Ook hier krijg je een fantastisch zicht op de hele luchtvaartsite. Bedrijven die een ruimte huren op Droneport, kunnen
gebruik maken van dit buitenpaviljoen. En dan arriveren we in het
arendsnest, waar rondom rond een perfect zicht op het luchtruim
is. De luchtverkeersleiding houdt vanuit deze controlekamer alles
24u24 nauwlettend in de gaten. In wezen verschilt de functionaliteit weinig van een centrum voor bemande luchtvaart. Al komen
hier wel luchtverkeersleiders van Skeyes leren hoe ze de drones
een complementair plaatsje in het luchtruim komen geven.

Gespecialiseerd in totaalpakket van interieurafwerking,
van ontwerp tot oplevering.
In eigen huis : ontwerpers, tekenaars, schrijnwerkerij, schilders,..

En daarmee zijn we rond, rondom. We onthouden dat Droneport
hier fors heeft geïnvesteerd in state-of-the-art infrastructuur. Als
het succes van de exploitatie evenredig verloopt aan het prestige
van het gebouw, is de toekomst in Brustem verzekerd. l

Inside-Project –
Voor totale afwerkingen
Droneport is een prestigieus projects waar Inside
Projects uit Peer ontwerp & uitvoering van inrichting
en meubilair op zich nam. Het bedrijf is uitgegroeid tot
een afwerkbedrijf dat zich specialiseert in schrijnwerk,
afwerkingswanden en -plafonds, schilderwerken.
We zijn dus in staat om een ‘compleet’ project op maat
te realiseren, wat meteen onze grote troef is. We plaatsen bij droneport gipskartonnen wanden en plafonds,
systeemplafonds , binnendeuren, -ramen, maatmeubilair en verzorgden het schilderwerk. Vakbekwaamheid,
flexibiliteit en kwaliteit staan steevast
centraal.
Elk project is een nieuwe uitdaging
die wij graag aangaan en tot een
goed eindresultaat brengen. Droneport is weer een prachtig project op
onze palmares.
www.inside-projects.be
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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
CORDEEL BOUWT VERDER AAN
CABINEFABRIEK DAF WESTERLO
DAF Investeert 200 miljoen euro in zijn cabinefabriek in Westerlo, om klaar te zijn voor toekomstige productieaantallen, nu
DAF zijn succes wereldwijd verder uitbreidt. DAF kondigde dit gisteren aan tijdens een bezoek van Philippe Muyters, Vlaams
Minister van Werk, Economie en Innovatie.
gebouw gebonden technieken, realiseren en dit ook naar de
behoefte van de procestechnieken.
Eind 2017 werd de nieuwe cabinelakstraat officieel geopend,
na een investering van 100 miljoen euro. Ook deze cabinelakstraat werd door CORDEEL gebouwd. Paul Ivens, bestuurder
bij CORDEEL is dan ook zeer tevreden :” Dat wij opnieuw het
vertrouwen hebben gekregen van DAF om ook nu weer 2 nieuwe fabrieken voor hen verder te mogen bouwen, maakt ons
blij en is het bewijs dat CORDEEL complexe productiegebouwen op professionele wijze en met de hoogste kwaliteit kan
realiseren”.

Vandaag ging de eerste paalfundering in aanwezigheid van
Minister Muyters, de grond in op de werf van bouwbedrijf
CORDEEL.
De bouw van de nieuwe Cab Body (circa 13.200m² uitbreiding
ten opzichte van de bestaande bodyfabriek van 17.800m²) en
Cab Trimming fabrieken (circa 20.000m² uitbreiding ten opzichte van de bestaande trimming fabriek van 15.600m²) op het terrein van DAF Vlaanderen is daarmee officieel begonnen. Het
familiale bouwbedrijf CORDEEL met onder andere vestigingen
in Temse en Hoeselt zal de nieuwe gebouwen realiseren – inclusief de nieuwe kantoren, vergaderzalen en faciliteiten voor
de werknemers. De geavanceerde lasinstallatie in de bodyfabriek wordt geleverd door VDL Steelweld uit Nederland.

…
Info: www.cordeel.eu
…

Door middel van het opzetten van een BIM-3D proces naar
coördinatie toe en de nauwe samenwerking met DAF Sites &
Buildings kan CORDEEL op zéér korte tijd het gebouw, incl.

DOMINIQUE DE COSTER NEEMT
WEGENBOUW MARTENS OVER
Een fusie die leidt tot een complementair aanbod. Daarom neemt het 40-jarige familiebedrijf De Coster de aandelen over van
wegenbouwer Martens. Zaakvoerders Dirk en Joke Martens blijven voorlopig de dagelijkse leiding voor hun rekening nemen.
De overname is een mijlpaal voor De Coster, net nu het 40-jarig bestaan wordt gevierd, en de stichter-zaakvoerder zijn persoonlijke aantal jaren op 60 heeft gezet. Dominique startte immers in 1979 als zelfstandig grondwerker en bouwde van daar
de zaak verder uit tot een totaalaannemer van afbraakwerken
tot recycling. In 2000 stapten zonen Tom, Rob, Bert en Jan officieel in de zaak. De groep telt vandaag 130 medewerkers.

Dominique De Coster legt uit: “Het is voor ons een unieke
kans om Wegenbouw Martens onder onze vleugels te nemen.
Zelf zijn we ook al jaren actief in de wegen-, riolerings- en infrastructuurwerken. Dankzij deze overname kunnen we onze
krachten bundelen en ons marktaandeel vergroten.” Voor het
team van Martens, zo’n 30 mensen sterk, verandert er niets
door de nieuwe structuur.

…
Info: www.decosternv.be
…

www.franssenconcepts.be
Franssen Concepts by

w

GEEL - HASSELT - LOMMEL
MAASMECHELEN - MERKSPLAS - PELT
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opleiding
“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 Installatietechniek 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 apparatuur wordt beschikbaar gesteld door fabrikanten en leveranciers. Onze participanten hebben samen een grote inkoopkracht. De fabrikanten hebben er alle belang bij dat installateurs ervaring opdoen met in ieder geval hun eigen
merk. Wij vinden het van belang dat de (toekomstige) installateurs een zo veelzijdig mogelijke kennis hebben.”
Die installatiekennis is beschikbaar, nu nog de aankomende installateurs. Van Boxmeer: “Daarvoor werken we samen met Gilde
Opleidingen, sector techniek, in Roermond. Wij beschikken over de apparatuur, zij over de studenten en studiefaciliteiten. Daarvoor
hebben we samen CIVIL opgericht. Het is een ideale crossover van opleiding en bedrijfsleven. Samen bieden wij hoogwaardige,
innovatieve en toekomstbestendige opleidingen in installatietechniek.”
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 werken. Aan bod komen ook maatschappelijke thema’s als energiebesparing en verduurzaming. We bieden
samen uitdagend onderwijs met eigentijdse apparatuur in een actuele leeromgeving. Onze primaire taak is het geven van goed
onderwijs in de installatietechniek in een veilige omgeving.”
In de opleidingsruimten geven gele strepen bijvoorbeeld de plekken aan die studenten alleen met veiligheidsschoenen 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 opleiding. Gedurende hun opleiding staan de studenten volledig bij ons
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op de loonlijst. Wij detacheren ze. We
hebben zo’n 200 leerling/medewerkers
op de loonlijst staan, op verzoek van
de werkgevers. Als tijdelijke werkgever
kunnen we deze mensen strakker aansturen. De opleiding duurt gemiddeld
drie jaar, daarna treden ze in dienst bij
de werkgever. Wij geven voorlichting,
werven en leiden op in samenwerking
met Gilde Opleidingen. 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.”
Van Boxmeer is er trots op dat in zijn gebouw, in samenwerking met Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI), ook het tweede
warmtepomp-centrum van Nederland is gevestigd. “Een warmtepomp 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 bedrijfsleven. Er is een groot personeelstekort in de branche. Dan is het goed dat we
samen optrekken. Medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Daarom moeten we ze goed en gemotiveerd opleiden. We leren geen
apen een kunstje aan, we bieden een goede, gedegen opleiding waarbij goed wordt nagedacht en initiatief van belang is. Een servicemonteur wordt elke dag met andere apparatuur geconfronteerd. Daarom krijgt hij of zij hier een gedegen opleiding”, aldus Jack
van Boxmeer.
…
tekst : Bert Salden
…
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infra
steenfabrieken Nelissen

Nelissen Steenfabrieken opent deuren van indrukwekkend BEN-kantoorgebouw met grensverleggende showroom

virtuele realiteit. “We combineren de tastbare showroom, zoals
iedereen ‘m kent, met de immer vooruitstrevende digitale wereld”, aldus de CEO’s. “De bezoekers worden ondergedompeld
in een digitaal getinte customer experience journey.

Begin 2019 plaatst Nelissen Steenfabrieken zijn vernieuwingsdrang letterlijk in de kijker met een nieuw state-of-the-art hoofdkantoor met
showroom als indrukwekkende blikvanger aan de Kiezelweg in Kesselt, Lanaken. Het gebouw representeert de drievoudige grondslag
van het bedrijf: innovatie, co-creatie en duurzaamheid.
Het is de vierde generatie van het familiebedrijf Nelissen Steenfabrieken menens. Met de opening van een state-of-the-artkantoorgebouw en een experimentele showroom naar een ontwerp van Architectengroep PSK en UAU collectiv treedt Nelissen Steenfabrieken in
2019 resoluut op het voorplan als dé voorloper in de baksteenbranche.
Het nieuwe gebouw huisvest digitale experimenteerruimtes voor ontwerpers, een Experience room met een groot gebogen 180°-scherm
en vergaderzalen die gereserveerd kunnen worden voor project- of andere besprekingen. “De vernieuwde site zal fungeren als facilitator
voor creatievelingen die samen met ons de bouwsector op duurzame wijze vooruit willen helpen”, aldus de bestuurders.

Innovatie met hart en ziel
Het nieuwe kantoor laat zich noteren als mijlpaal in de geschiedenisboeken van het bedrijf, maar de familie richt haar focus al op
de volgende stappen van het investeringstraject. “Medio 2019
zullen we over een volledig geüpdatete fabriek beschikken met
een vernieuwd machinepark, aangepaste ovens en splinternieuwe droogkamers, goed voor een productie van 185 miljoen stenen per jaar.”

De baksteen als kunstwerk
De nieuwe showroom bevat een museale route waarbij de bezoeker de baksteen als kunstobject ontdekt in zowel de echte als de

www.nelissen.be/nl
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Technische fiche
Nelissen Steenfabrieken
…
Bouwheer:
Nelissen steenfabrieken; Lanaken
…
Hoofdaannemer Infra:
Herwey; Lanaken
Ruwbouw:
gebr. Caelen; Genk
Beplanting:
De Vloo groenprojecten; Lanaken
Beton:
Keulen; Lanaken
Hekwerken:
Bartels; Lanaken
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Als je de inplanting bekijkt aan de Kiezelweg, dan zie je dat aan de
infrastructuurwerken zeker de nodige aandacht is besteed.
De aanleg van een rotonde garandeert een vlotte verkeersstroom
voor de leveranties en afhalingen aan het fabriek alsook voor een bezoek aan de kantoren of showroom. Bovendien is er gezorgd voor
voldoende parkeer en rustmogelijkheden voor zowel vrachtwagens
als autoverkeer.
Dit is goed voor de veiligheid, maar ook voor de relatie met de N78
of “Kiezelweg” die met zijn lijnrecht karakter naar de Maastrichtersteenweg toe, niet echt een verkeersremmer is. Nelissen zit dan
wel in de top 3 van de grootste werkgevers in Lanaken en heeft
daardoor veel krediet opgebouwd, ze waken er toch over om ook
inzake circulatie en respect voor de omgeving hier hun verantwoordelijkheid te nemen.
De nieuwe infrastructuur was voor de steenfabrieken Nelissen vanaf het begin cruciaal. Raf Weytjens van Herwey geeft ons veel meer
opmerkelijke weetjes mee.
HERWEY van Ludo HERmans en Raf WEYtjens Raf bestaat sinds
2000 in Lanaken. Naast activiteiten zoals grondverzet, infrawerken,
containerverhuur en recyclage van inerte afvalmaterialen werd in
2009 een betoncentrale in gebruik genomen. Hierdoor zijn ze in
staat om gecertificeerde funderingsmaterialen aan te bieden waarop gebouwd kan worden. Naast de productie en verkoop van allerhande funderingsmaterialen zorgen ze ook voor leveranties zoals
teelaarde, aanvullingsmaterialen, siergrind, enz...
Raf leert ons dat het uitgraven van kelders en funderingen grotendeels door Nelissen zelf is gedaan. Ze hebben die grond gebruikt om
... bakstenen van te maken.
Het huidig project werd in 3 stappen gebouwd. Als eerste infrastructuurwerk in 2016 werd er een nieuw tasveld achter de nieuwe
kantoren aangelegd. In deze zone zitten ook de meeste technieken
voor de regenwateropvang verwerkt. Vervolgens in 2017-2018 de
parking aan de zijkant van de nieuwbouw, bestemd voor personeel
en klanten. Tenslotte in het begin van 2019 de aanleg van de parallelweg met rotonde. Deze weg doet het hele plaatje kloppen en
zorgt voor een vlotte in-en uitgang van het geheel.
Zowel de fundering als de uiteindelijke bestrating van de autoparkings zijn waterdoorlatend aangelegd. Hiervoor opteerde de bouwheer voor de pas ontworpen Aviena Square grasdallen gevuld met
een bijpassend grind voor het geheel. Het overige oppervlaktewater van de asfaltverhardingen wordt in zijn geheel afgeleid en
opgevangen om herbruikt te worden als productiewater voor het
fabriek. Kortom er is zeker ook aan het milieu gedacht.
De voorbereiding van de infra en de uitvoering van het gehele project gebeurde met 3D-apparatuur -en dito machines.
‘‘ Veel gezond verstand en misschien nog meer technieken zitten
in de infra rond dit gebouw, volgens Raf Weytjens. Nu al goed voor
veiligheid en milieu, later voor communicatie- of reclamedoeleinden

www.herwey.be
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Toen wij in 2016 deze opdracht kregen toegewezen was het voor
ons een opportuniteit om de kennis en kunde die wij de voorbije
jaren hebben opgebouwd te berde te brengen.
Ook al was het voor ons meteen duidelijk dat het een project
zou worden met vele uitdagingen. Samen met ons bouwteam
gingen we deze uitdaging maar al te graag aan.
Met de nodige nauwkeurigheid is het ons gelukt om alles 66°
over het hele gebouw uit te lijnen, zowel binnen als buiten.
De verschillende types bakstenen zijn met diverse lijm -en metseltechnieken met elkaar verweven en in combinatie gebracht
met
gekleurde betonnen wanden. Achter dit mooie geheel zit natuurlijk een complexe betonconstructie.
Samen met de verdere aanleg is het een buitengewoon mooi
geheel geworden, waar de opdrachtgever terecht fier mag op
zijn.
We kijken terug op een mooie samenwerking met het volledige
bouwteam en zijn trots dat we aan dit project mochten meewerken.

www.gebroeders-caelen.be

Bartels hekwerken verzorgde bij het Steenfabriek Nelissen o.a.
verschillende tourniquets, geautomatiseerde vrijdragende schuifpoorten, diverse hekwerken en zelfs een poort met een vrije
doorgang van maar liefst 18.5 m!
Het was een huzarenstukje deze van het speciaal transport (totale
poortlengte ca 24m) vertrokken vanuit Strasbourg (Heras France)
op de juiste plaats gemonteerd te hebben.
Dit alles van het merk Heras waarbij Bartels Hekwerken al zo’n
40 jaren afneemt tot tevredenheid van Bartels Hekwerken én zijn
cliënteel.
Ook werd het esthetisch aspect meegenomen gezien de uitstraling van het prachtige bedrijf.
Dit werd in samenspraak gedaan met de bouwheer en architect(en) waarbij het advies van Bartels Hekwerken eveneens een
grote rol speelde.
Het bedrijf werd opgericht in 1979 en heeft al veel ervaring in huis
met allerhande realisaties waarbij het aspect van keuze der materialen, plaatsingstechnieken en planning een der grote eisen is
van de opdrachtgever.
Dit in samenwerking met ons goed opgeleide en gespecialiseerd
personeel geeft een gerust gevoel bij de opdrachtgever als eindklant.

www.bartels.be
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REDACTIE
MET CONCRETE VOORBEELDEN VOORDELEN
VAN ISOLATIEMAATREGELEN VERDUIDELIJKEN
Vlaams minister voor Energie Lydia Peeters stak vandaag in
Limburg de handen uit de mouwen om de 100.000ste woning in Vlaanderen van spouwmuurisolatie te voorzien. De
aandacht die de minister aan het na-isoleren van bestaande
woningen schonk, is volgens de Confederatie Bouw Limburg
broodnodig.
Het aantal uitbetaalde energiepremies voor isolatiewerken
daalt, met hier en daar een uitzondering, jaar na jaar. Maar
een isolatiemaatregel, zoals na-isolatie, loont. In het project
van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak blijkt dat
na-isolatie voor elke gezin een energiekostenbesparing van
150 euro per jaar zal opleveren. Naast de subsidiëring is er
ook nood aan sensibilisering, zoals met het na-isolatieproject
van Ons Dak.
Het aantal uitbetaalde premies voor isolatiewerken is de laatste jaren sterk gedaald. In het algemeen daalde het totaal aantal individuele premies in vergelijking met het topjaar 2015
met 42%. Meer in het bijzonder daalde het aantal premies met
70% voor spouwmuurisolatie en met 52% voor dakisolatie.
Tegelijk legt de overheid nu meer de focus op totaalrenovaties. Maar de belangstelling voor de totaalrenovatiebonus en
de burenpremie blijft beperkt. Het project dat minister Lydia
Peeters vanmorgen in de media promootte, toont duidelijk het
positieve effect van spouwmuurisolatie aan. Zoals de huisvestingsmaatschappij Ons Dak vermeldt, koelen de muren daardoor minder snel af, leidt na-isolatie tot een onmiddellijke en
voelbare comfortverbetering en een besparing van 20 tot 25%
op de stookkosten. Het is juist met dergelijke projecten dat de
voordelen van na-isolatie best worden geïllustreerd.

enkel gerealiseerd worden via de twee miljoen Vlaamse gezinnen. Het is belangrijk dat zij voldoende vertrouwen hebben
in de meerwaarde van hun investeringsinspanningen. Overtuigende voorbeeldprojecten, zoals van Ons Dak, zijn daarbij
belangrijk.
Ook rond het nut van totaalrenovaties zouden er meer dergelijke illustratieve voorbeeldprojecten beschikbaar moeten komen, samen met extra financiële ondersteuning, onder meer
in de vorm van forsere verminderingen van registratie- en
schenkingsrechten bij een renovatie en van een substantiële
energiebonus voor wie een (sowieso energiezuinige) nieuwe
woning laat bouwen of een ingrijpende energetische renovatie laat uitvoeren.

www.gebroeders-caelen.be
Algemene bouwwerken
Vloer en tegelwerken

…
info : www.confederatiebouwlimburg.be
…

Kompellaan 41, 3600 Genk
info@gebroeders-caelen.be
089 / 86.11.01

Isolatie moet men niet alleen laten uitvoeren omwille van
de premies. Het is belangrijk ook uit te kijken naar de kwaliteitsgaranties. Met name bij de uitvoering van na-isolatie is de
kwaliteit gewaarborgd. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de technische
specificatie STS 71.1. Momenteel werken in Vlaanderen een
70-tal aannemers volgens die technische specificatie, waaronder het bedrijf Eltherm dat de na-isolatie voor Ons Dak uitvoerde. De lijst staat op www.energiesparen.be.
Er is dus wel degelijk een voldoende grote kwalitatieve uitvoeringscapaciteit voorhanden. Om het publiek verder te overtuigen is nog meer aandacht nodig voor praktijkvoorbeelden
waarbij de terugverdieneffecten concreet tot uiting komen.
Een project zoals dat van Ons Dak speelt hier goed op in.
De gebouwensector is verantwoordelijk voor 40% van de
CO2-uitstoot. Om die uitstoot te reduceren is vooral de renovatie van het bestaande woningpatrimonium cruciaal. Vandaag
schommelt het aantal renovatievergunningen rond 16.000 per
jaar terwijl we naar 70.000 renovatievergunningen per jaar
zouden moeten evolueren. De klimaatdoelstellingen kunnen
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Betoncentrale en breekwerf in Lanaken
Recycling en grondzeefwerkzaamheden
Grond-, sloop-, en Infrawerken
Containerverhuur

Europark 116 | B-3620 Lanaken
Tel. 089 73 16 20 | info@herwey.be
www.herwey.be
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“WIJ DRAGEN MET ONS ADVIES BIJ AAN EEN
TOEKOMSTGERICHT MECC MAASTRICHT”
MECC Maastricht wordt de komende jaren opgeknapt en uitgebreid. Ingenieurs- en adviesbureau DGMR adviseert over en begeleidt die delen van de bouw die betrekking hebben op bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

DGMR, vertelt senior adviseur Bouwfysica en akoestiek Paul Zwartjes, maakt deel uit van een team van gespecialiseerde adviseurs
die door de gemeente Maastricht en MECC Maastricht werden benaderd om de plannen die er lagen om het congresgebouw te
verbeteren en uit te breiden zo optimaal mogelijk te vertalen. “Er lag een programma van eisen dat mede op ons advies wat is bijgesteld. Vervolgens is dat omgezet naar een voorlopig en daarna naar een technisch ontwerp. Aannemer Mertens is op basis daarvan
in februari begonnen met de werkvoorbereiding.”
Zwartjes gaat kort in op wat zoal aan de orde komt in de vier trajecten waarover DGMR adviseert. “Op bouwfysisch vlak is er veel
aandacht voor de nieuwe schil van het gebouw. Dat wordt zodanig ‘ingepakt’ dat er energie wordt bespaard. Met isolatie, maar bijvoorbeeld ook door het gebruik van triple beglazing zodat koudeval wordt voorkomen. Momenteel wordt bekeken welke materialen
het best aansluiten bij onze berekeningen en ons advies.” Wat de akoestiek betreft verwijst hij onder meer naar het auditorium.
“De meest markante ruimte van MECC Maastricht. Die krijgt een nieuwe uitstraling, onder meer met nieuwe stoelen. We hebben
metingen uitgevoerd en het bleek dat de akoestiek bijzonder goed is. Daar mag de nieuwe inrichting geen afbreuk aan doen. Maar
een goede geluidsbeleving is in het hele gebouw uiteraard belangrijk. We hebben dan ook voorstellen gedaan over het bekleden
van wanden en plafonds. We hebben tevens gekeken naar de vergaderruimtes. Daar mag geen onderlinge overlast ontstaan.”

Sinds 1979
HEKWERK INSTALLATIE BEDRIJF - bvba

Europark 22, 3620 Lanaken | 089 72 27 63
bartels.indd 1

7/05/19 15:49

SORTIMO CREËERT EFFICIËNTE WERKPLEK MET
NIEUWE LABELS EN INLEGSTUKKEN
Ongecoördineerde zoekacties in je bedrijfsvoertuig en je (mobiele) atelier laten niet alleen een zeer onprofessionele indruk na bij
opdrachtgevers en eindklanten, ze kosten ook heel wat waardevolle tijd. Tijd die rendabeler besteed kan worden. Sortimo, inrichter van bedrijfsvoertuigen, ontwikkelt oplossingen voor een efficiënt georganiseerde werkplek en komt daarmee tegemoet aan
reële marktvragen. De nieuwe mySortimo-etiketten en de inlegstukken voor gereedschap - ontwikkeld volgens de gevestigde
5S-methode - zijn daarvan het meest recente voorbeeld.
Sortimo integreert de 5S-methode - Sorteren, Schikken,
Schoonmaken, Standaardiseren, Systematiseren - in het bedrijfsvoertuig. Doel: orde en netheid op de werkplek optimaliseren voor een maximale productiviteit. De SR5-voertuiginrichting van Sortimo biedt precies die voorwaarden die nodig
zijn om dat in de dagelijkse praktijk te brengen van de vakman/
vakvrouw ‘op de baan’, met name speciaal op de werkprocessen afgestemde configuratiemogelijkheden en geïntegreerde
systematisering.
mySortimo labels
Eén van de elementen die bijdragen aan een optimaal georganiseerde werkplek, of dat nu in het bedrijfsvoertuig zelf, op
de werf of in het atelier is, zijn de nieuwe mySortimo labels.
Scheurvast, vochtbestendig en met optimale hechting, liggen
ze mee aan de basis van een efficiënte werkdag. De kleurcodering zorgt voor optische identificatie en ook de individuele
beschrijving levert een snelle toegang op tot de inhoud van
legborden, schuifladen, koffers en de Sortimo BOXX’en. Bovendien vereenvoudigen de etiketten ook het aanvulproces;
geen onverwachte stockonderbrekingen meer.
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Inlegstukken voor gereedschap
Elk gereedschap heeft zijn eigen plaats. Dat klinkt logisch,
maar blijkt in de dagelijkse praktijk toch niet altijd zo evident.
Daarom ontwikkelde Sortimo in samenwerking met partner
Gedore - fabrikant van gereedschap - inlegstukken op maat.
Handgereedschappen kunnen er ordelijk en overzichtelijk worden opgeborgen, én blijven ook tijdens het transport naar de
werkplaats veilig op hun plek liggen. Het kleurverschil van de
uitsparingen zorgt ervoor dat ontbrekend gereedschap meteen in het oog springt.

Veel tijd en energie ging er volgens Zwartjes naar de brandveiligheid. Hij legt uit dat door diverse verbouwingen er voor het MECC
Maastricht geen integraal brandveiligheidsplan was. “Er lagen wel enkele deelplannen. Die hebben we op elkaar afgestemd zodat er weer een integraal plan is. Dat hebben we gedaan in nauwe samenspraak met
gebruiker en opdrachtgever. Zodat het plan aansluit op de interne logistiek. Dankzij de goede en uitgebreide voorbereiding is het vergunningentraject soepel verlopen.” Tot slot wijst hij op het duurzaamheidsaspect. “De ambitie is BREEAM Very Good. Daartoe worden
allerlei maatregelen genomen. De genoemde bouwfysische, maar bijvoorbeeld ook het
vervangen van de installaties. Er komt onder meer ventilatie op CO2-basis, vloer
verwarming en –koeling en het dak van de uitbreiding wordt, net als het bestaande, voorzien van
zonnepanelen.”
Hoewel een belangrijk deel van het advieswerk is gedaan, blijft DGMR tijdens de uitvoering in
beeld. “We controleren bepaalde details, beoordelen de uitwerking en zoeken naar oplossingen als er tijdens de uitvoering knelpunten ontstaan. Zo dragen we met ons advies bij aan
een toekomstgericht MECC Maastricht.”
…

www. dgmr.nl
…

De formaten van de inlegstukken zijn compatibel met Sortimo-opbergoplossingen zoals diverse BOXX’en, metalen koffers, schuifladen en het mobiele WorkMo assortiment. Dit alles
én de mogelijke combinatie met inzetbakjes en verdeelschotten creëert een georganiseerde werkplek afgestemd op de vereisten van elke individuele gebruiker.
…
Info: www.sortimo.be
…
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ROOFTOP ENERGY PLAATST CIRCA 4.000 ZONNEPANELEN
OP DAK UITBREIDING MECC, MAASTRICHT ZET
IN OP DUURZAAMHEID
Op het dak van het bestaande gebouw van MECC Maastricht liggen al ruim 1.000 zonnepanelen, aangebracht in 2017. Dit
jaar komen er zo’n 4.000 bij, op het dak van de uitbreiding, wederom geleverd door Rooftop Energy. Die gaan circa 900
Megawattuur opwekken (vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 300 huishoudens).
Wat Rooftop Energy doet is natuurlijk meer dan leveren,
legt directeur Leendert Florusse uit. Het Rotterdamse bedrijf
ontzorgt feitelijk de behoefte aan duurzame energie. Dit gebeurt op maat en daarbij levert Rooftop Energy een compleet
pakket. “De zonnepanelen zijn daar onderdeel van. Maar we
doen ook onderzoek, verzorgen subsidietrajecten, regelen de
financiering, leveren service en bekijken eventueel met andere
partijen hoe in de behoefte aan duurzame energie zo efficiënt
mogelijk kan worden voorzien.”
Zo kwam Rooftop Energy enkele jaren geleden in gesprek met
de gemeente Maastricht, vertelt Florusse. “Die was bezig met
het invullen van haar duurzaamheidsdoelstellingen en vroeg
ons daar over mee te denken, onder meer over het MECC
Maastricht.” Daardoor werden in 2017 al ruim 1.000 panelen
op het dak van het bestaande gebouw gelegd, zegt hij. “We
kwamen terecht in een voortraject waarin al een subsidieaanvraag was gedaan. Dat hebben wij vervolgens opgepakt.
Net als de rest van het voortraject. In overleg met het MECC
Maastricht terwijl de gemeente in de achtergrond meekeek.”
Één van de belangrijkste uitdagingen toen was de belasting
van het dak, merkt Florusse op. “Dat moet sterk genoeg zijn
dus daar hebben we op basis van tekeningen en andere gegevens constructief onderzoek naar uitgevoerd. Altijd lastig bij
een gebouw met een geschiedenis. Bijkomend aspect is dat
in het MECC Maastricht uiteenlopende evenementen worden
gehouden waarbij er van alles aan het dak kan worden gehangen. Daar moesten we eveneens ruimte voor laten. De installatie is daar op afgestemd.”

te energievoorziening gekeken, maakt Florusse duidelijk. Hij
geeft aan dat Rooftop Energy eigenaar van de installatie blijft
en in die hoedanigheid voldoet aan de vraag naar duurzame
energie die het MECC Maastricht bij hun neerlegt met daaraan
gekoppeld een breed servicepakket. “Het MECC Maastricht wil
een duurzame stroomvoorziening en het is aan ons dat zo efficiënt mogelijk te leveren.” Momenteel loopt de voorbereiding
nog; Florusse verwacht dat de panelen in het voorjaar van
2020 worden aangebracht. “Voor ons is het dan zaak dat bij
het MECC Maastricht alles kan doordraaien zoals gebruikelijk.
Dus geen geluidsoverlast en niemand voor de voeten lopen.
Daar bereiden we ons zorgvuldig op voor, dus nee, tijdens bijvoorbeeld de TEFAF hoeft niemand te vrezen voor hamer- en
boorgeluiden.”
…
Info: www.rooftopenergy.nl
…

Bij de uitbreiding is in de constructie uiteraard rekening gehouden met het gegeven dat er 4.000 zonnepanelen op het
dak komen. Tevens is er met diverse partijen naar de comple-

PowderRain
Met deze innovatieve straalsoort wordt de huid gestreeld, verwend en uw lichaam omhuld
in een cocon van water dankzij microdruppels die heel weinig spatten. Dankzij het sterk
verhoogde aantal druppels is de straal niet alleen zacht, maar ook effectief. Daarmee
kunnen douchegel en shampoo uitstekend worden uitgespoeld. En dit in een uitzonderlijke
stilte voor nog meer ontspanning onder de douche. Bespaar bovendien tot 20% op uw
water- en energiefactuur. hansgrohe. Meet the beauty of water.
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hansgrohe.be
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dossier

1

MECC Maastricht op weg naar
een toppositie
Tekst: Peet Adams | Fotografie Alf Mertens

Een blik op het binnenste van het MECC Maastricht

Van duisternis naar licht en transparantie. Van afgelegen zwarte doos naar internationaal ontmoetingscentrum met veel beleving. In een notendop is dat de toekomstige gedaantewisseling van
MECC Maastricht. Rondetafelgesprek met vijf hoofdrolspelers over het lonkende perspectief van
MECC Maastricht. Met een injectie van 49 miljoen euro gaat MECC Maastricht de concurrentie aan
met nationale maar vooral ook internationale beurs- en congrescentra.

Hoofdrolspelers ronde tafelgesprek

Het decor van het gesprek is bijzonder. Net als de openhartige en ronduit positieve sfeer aan de tafel op het podium van
het auditorium van MECC Maastricht met aan de voor- en
achterkant zestienhonderd zitplaatsen. “Ik ben in een warm
bad terecht gekomen. Er is een geweldige teamspirit”, zo
omschrijft Eric Smeets de samenwerking met de gemeente,
MECC Maastricht en de architect. Bouwbedrijf Mertens won
de Europese aanbesteding voor de renovatie en nieuwbouw
van MECC Maastricht. Eén van de belangrijke momenten in
het proces rond de metamorfose van het congrescentrum dat
inmiddels al zo’n drie jaar loopt. In de loop van dit jaar start de
bouw. Dat betekent spannende tijden voor alle partners en de
70 medewerkers van MECC Maastricht.
Heeft u als directeur van MECC Maastricht vlaai uitgedeeld,
of toch even stiekem een gat in de lucht gesprongen, toen de
kogel door de kerk was?

Raymond Theunissen,
gebiedsmanager
gemeente Maastricht

Martin van Toorn,
architectenbureau
cepezed Delft
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Directeur Eric Smeets van Rob van de Wiel,
Mertens Bouwbedrijf B.V. algemeen directeur
uit Weert
van MECC Maastricht

Fred Sijben,
directeur Projecten
en Vastgoed,
gemeente Maastricht

Rob van de Wiel:
“Het was veel meer een moment voor champagne. Uitzonderlijk en met enorme trots dat je na een lange en intensieve periode van overleg met je stakeholders de zaak rond kunt breien.
Met het vereiste budget en met een prachtige aannemer. En
heel veel vertrouwen in het bouwproces.”
Waar schortte het aan bij MECC Maastricht?
“Eigenlijk nergens aan. De zaken liepen goed. Alleen begon

het gebouw te piepen en te kraken. Daarbij zijn we verliefd
geworden op een plan van de architect waarvan de financiële
haalbaarheid voortdurend onder druk heeft gestaan maar dat
zo interessant was dat je het met geen mogelijkheid links kon
laten liggen. We wilden voor het beste gaan.”
Vervolgens ga je de diepte in en moet je keuzes maken. Welke
aspecten zijn echt nodig waar de markt behoefte aan heeft en
is dat ook wat wij nodig hebben? Er zijn enorme hobbels genomen en het is een fantastisch gevoel dat we eruit zijn. Mijn
zorg die nu resteert, is dat we gewoon de hoge kwaliteit kunnen blijven bieden met een winkel die geopend blijft tijdens de
verbouwing. Die uitdaging ligt bij de aannemer om dat tot een
goed einde te brengen.
Het nieuwe MECC Maastricht biedt alle ruimte en mogelijkheden om nieuwe markten van het congrestoerisme aan te
boren. Met bijvoorbeeld de focus op de ontwikkeling van de
Brightlands campussen, wereldcongressen, maar ook op evenementen voor heel Limburg.”
Wat moet die verbouwing MECC Maastricht uiteindelijk
brengen?
“Een toppositie in de concurrentie met de internationale markt.
Minstens zo’n grote aantrekkingskracht als in Amsterdam. En
we gaan op hetzelfde niveau opereren als Kopenhagen, Dublin en Lissabon. De stad Maastricht kan daarmee in Europa
ook voor het onderscheid gaan zorgen.”
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een congrescentrum? Dat je met een geweldig en jong team
van medewerkers gestalte kunt geven aan de meest uiteenlopende producties. Van een TEFAF tot een mega dance party
waar je de halve stad mee plat legt. Ook dat hoort erbij. ”
Wat betekent de investering voor de gemeente Maastricht,
eigenaar van MECC Maastricht?
Fred Sijben:
“Het belang reikt veel verder dan de stad. MECC Maastricht
heeft alle perspectief om uit te groeien tot een krachtige economische motor voor de hele regio. Dat is ook de reden waarom Maastricht en de provincie 14 miljoen euro extra hebben
geïnvesteerd in de verbouwingskosten die uiteindelijk op 49
miljoen euro zijn uitgekomen. Grote toegevoegde waarde van
MECC Maastricht is de spilfunctie in de Brightlands Maastricht
Health Campus, die meer en meer uitgroeit tot een toonaangevend Europees wetenschapscentrum met innovaties voor
gezondheidsvraagstukken en life sciences, waar uiteindelijk
meer dan 10.000 mensen werken. MECC Maastricht is daarmee de ideale organisator voor medische congressen uit de
hele wereld. Het academisch ziekenhuis en de universiteit
gaan de komende jaren fors investeren in de campus met gebouwen die nadrukkelijk op het publiek gericht zijn in een parkachtige omgeving. In samenwerking met die beide partners
heeft MECC Maastricht straks echt een centrumfunctie in die
campus. De omzet van MECC Maastricht is bescheiden maar
de uitstraling en de revenuen voor hotels, winkels en allerlei
andere sectoren zijn mega.”
De nieuwe architectuur van MECC Maastricht is een visie van
het architectenbureau cepezed. Wat zijn de belangrijkste elementen van die visie?

Fred Sijben:
“De stad krijgt daarmee een geweldige extra uitstraling. Je
moet met de markt mee, anders word je links en rechts ingehaald. De congresganger verwacht steeds de nieuwste ontwikkelingen.”
Hoe verbetert die concurrentiepositie van MECC Maastricht
door de verbouwing?
Rob van de Wiel:
“Onze doelstelling luidt dat we op termijn de omzet vermeerderen met zo’n vijf miljoen euro naar circa 20 miljoen euro per
jaar. En mijn ambitie reikt eigenlijk nog verder. Een deel van
het congresaanbod kunnen we nu eenvoudigweg niet aan. Dat
zijn prachtige congressen met meer dan 3000 tot maximaal
5000 deelnemers. Daarvoor zijn we nu niet geëquipeerd. We
Het auditorium diende als imposant decor voor het ronde tafelgesprek
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missen congres- en vergaderruimte en we ontberen de juiste logistiek. Straks kunnen we zelfs twee congressen tegelijk
organiseren met voldoende ruimte voor 5000 mensen. Die
congressen hebben elk hun eigen entree. Dat betekent dat we
fors kunnen groeien. En daarmee ook de spin off voor Maastricht en de regio. We brengen de stad in beweging en zorgen
ervoor dat de hotels vol zijn. Dat heeft nu jaarlijks al een economische meerwaarde van 70 tot 80 miljoen euro. We kunnen
ons straks ook nog presenteren in een state of the art gebouw.
Met geavanceerde theatertechniek, een hypermoderne luchtbehandeling, geweldig geluid en verlichting en alle digitale
mogelijkheden, zoals live streaming. Dat nieuwe MECC Maastricht moeten we nu al via marketing verkopen, zodat we na
de oplevering in 2021 kunnen rekenen op mooie congressen.
Uitgangspunt is dat MECC Maastricht betaalbaar moet blijven
voor onze klanten. Wat er leuk is aan de job van directeur van

Martin van Toorn:
“Ik kende MECC Maastricht niet goed. Toen mijn collega’s van
de eerste bezichtiging terugkwamen, was hun samenvattend
oordeel inderdaad: een somber donker gebouw, waarin je je
slecht kunt oriënteren en ruimtes aan elkaar geklonterd zijn
met doodlopende gangen, weinig daglicht en beperkt uitnodigende entree. De grootste uitdaging was een heldere structuur
in het gebouw te krijgen met logische looproutes. Dat is een
hele puzzel geweest. Uiteindelijk hebben we van het auditorium het belangrijkste element, het hart van het gebouw gemaakt met een lichte ring daaromheen. Met een heldere routing en aansluiting op de foyers, overige vergaderzalen en het
nieuwe Brightlands Meeting Point: de plek waar groepen mensen zich in alle mogelijke samenstellingen kunnen ontmoeten
met onder meer extra congresruimten en multifunctionele
ruimtes. De nieuwbouw van het Brightlands meeting point,
transparant, licht en met veel glas, is drie lagen hoog , zodat
het auditorium ook van buiten de blikvanger is. De nieuwbouw
sluit naadloos aan op het bestaande congresgebouw en ook
de passage en aansluiting op de hoofdentree wordt royaler,
lichter en overzichtelijker waardoor het meer als één gebouw
zal gaan functioneren. Natuurlijk hebben we tijdens de rit concessies moeten doen. Maar uiteindelijk staat er straks een heel
mooi gebouw met een geweldige look and feel waarbij de kern
van het visie ontwerp erg goed overeind gebleven is .”
Van donkere doos naar een licht, uitnodigend en verbindend
congrescentrum?

“Zo kun je het samenvatten ja. Bovendien worden ook de
beurshallen opgewaardeerd, komt er een uitbreiding van de
expofoyer en komen er drie grote led wall’s om evenementen
aan te kondigen en komt er meer rust en eenheid in het gebouw door materiaal- en kleurgebruik. Het karakter van MECC
Maastricht wordt sfeervoller en uitnodigend.”
Heb je gedurende de rit veel concessies moeten doen uit kostenoverwegingen?
“Natuurlijk zijn er wijzigingen en aanpassingen geweest. Maar
de kern van onze visie is overeind gebleven.”
Wat is er doorgehaald dan?
Raymond Theunissen:
“We hebben ons als opdrachtgever voorgenomen om niet aan
de genen van het ontwerp te morrelen. Dan zou je te ver gaan.
Als je de neus van een Volvo afhaalt, is het geen Volvo meer.
De identiteit van een auto verandert niet als je bespaart op het
aantal versnellingen of een airco met een standje minder. Dan
heb je het over extra uitrustingen. Wat bijvoorbeeld uiteindelijk gesneuveld is, is het plan om een extra balkon te hangen in
het auditorium. Aan de andere kant stond de provincie er bijvoorbeeld wel weer op dat het gebouw aan de buitenkant ook
allure krijgt. Daarom zijn de grote led wall’s, hypermoderne
aankondigingspanelen, gehandhaafd. Ik vergelijk de hele ontwikkeling van de vormgeving als een verleidingsproces. We
zijn verleid, maar toch vooral ook nuchter gebleven.”
Hoe zit het met aannemer Mertens? Is die ook verleid?
Eric Smeets:
“Wij zitten alleen in de utiliteitsbouw. Onze mensen maken
graag mooie dingen. Met deze opdracht voor de verbouwing
en uitbreiding van MECC Maastricht speel je op het hoogste
niveau. Hier loopt elke medewerker warm voor en kijken al
onze mensen naar uit. Onze slogan dat het volgende gebouw
altijd ons beste gebouw ooit wordt, gaat zeker op voor MECC
Maastricht. Het is een droom van een opdracht. We maken
graag specials en dit is een heel bijzondere special. In Maastricht zijn we nu ook bezig voor de Universiteit Maastricht bij
de oude Tapijnkazerne.”

Heeft Mertens ook last van het chronisch personeelstekort in
de bouw?
“Dat fenomeen gaat ook aan ons niet voorbij. Dat is de reden
dat ik heel selectief ben in de keuze van projecten. Tegenwoordig laat ik zo’n 80 procent aan potentiële opdrachten voorbijgaan. Daar tekenen we niet op in. Zes projecten per jaar zijn
voor ons wel zo ongeveer het maximum. Maar dat zijn dan wel
projecten waarmee je de toon zet. Onze mensen zijn specialisten, echte vaklui die er geen lol aan hebben om bijvoorbeeld
300 woningen te bouwen.
Daar doe je ze geen plezier mee. We hebben zo’n honderd
mensen in dienst en bestaan 138 jaar. Onze kracht is de kwaliteit en de teamgeest die we uitstralen. We gaan er altijd voor
om de hoofdprijs binnen te halen. En daarin slagen we vaak
omdat er geweldig veel passie in ons bedrijf zit. Bijna niemand
kan ons dan stoppen. Maar zo’n prijs behaal je uiteraard altijd
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MECC Maastricht EEN BELANGRIJKE
MOTOR VOOR HELE REGIO
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Het nieuwe MECC ademt een warme sfeer uit

samen als team. Dat kun je niet alleen.”

je de trots over de uitbreiding.”

Waar zitten nou precies die forse meerkosten in die gemeente
en provincie voor de bouw moesten bijleggen?

Hoe gaat Mertens die bouw gestalte geven terwijl de toko
openblijft?

“In algemene zin is het al een heel moeilijk gebouw. De nieuwe gevels en betonconstructies zijn enorm duur. Bovendien
moeten we garanderen dat tijdens de bouw de congressen en
evenementen gewoon door kunnen gaan. Met ons plan van
aanpak, hebben we daarmee voor een belangrijk deel de opdracht binnengehaald. Wat onderschat is, zijn de kosten voor
de installatietechniek. Die zijn uit de bocht gevlogen. Dingen
die je weliswaar niet kunt zien, maar die elke congresganger
wel verwacht. Dat zijn onderdelen van de bouw die duur zijn.
Zaken als licht, lucht, geluid, digitale techniek, zoals glasvezel
en cai-kabel en bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie.”

Eric Smeets:
“Door uitmuntend samenspel. Als team zitten we in de juiste
flow. De sfeer is prima. We gaan er nadrukkelijk samen voor.
Voor einzelgängers is geen ruimte. Goed communiceren met
elkaar en de omgeving is een heel belangrijk uitgangspunt.
Daarbij zullen zich ongetwijfeld hobbeltjes manifesteren, maar
daar moeten we niet voor terugdeinzen. Samenwerking, daar
draait het om. Met slimme oplossingen aan de slag gaan om
overlast voor de bewoners te voorkomen en ervoor te zorgen
dat het werk in het ziekenhuis en de universiteit gewoon door
kan gaan. De lat ligt hoog om het werk zo geruisloos mogelijk
uit te voeren.”

Rob van de Wiel:
“En dat moet tijdens de bouw allemaal wel blijven functioneren. Als hier tijdens een congres 2600 psychologen zitten,
moeten die tijdens een discussie via hun telefoon kunnen
meestemmen. Die kun je geen kladblokje geven of met een
stembriefje afwimpelen. En we betrekken de omwonenden uiteraard intensief bij de bouw. Ook bij die omwonenden proef

Is Maastricht nog denkbaar zonder MECC Maastricht?
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Raymond Theunissen en Fred Sijben:
“Dat is ondenkbaar. De komst van MECC Maastricht is, net als
de universiteit, eigenlijk een uitvloeisel van de mijnsluitingen.
Limburg moest nieuw perspectief krijgen en gecompenseerd
worden. Inmiddels heeft MECC Maastricht een groot aandeel

in de regionale economie. De economische spin off is enorm.
Elke bezoeker van beurzen of congressen laat 365 euro per dag
achter in Maastricht. Zeven, acht jaar geleden kwijnde MECC
Maastricht weg. Nu zijn we onderweg om internationaal een
belangrijke rol te spelen aan het congresfront.

meer vindbaar. Ik krijg vaak te horen dat er in Duitsland en
België ook diverse vliegvelden op een uur afstand liggen.
Maar je krijgt het buitenlandse bezoekers van de kunstbeurs
niet uitgelegd dat ze in een ander land moeten landen om in
Maastricht TEFAF te bezoeken.”

Het vertrouwen dat we de juiste marsroute hebben gekozen,
blijkt ook wel uit het feit dat de provincie en de gemeenteraad
van Maastricht unaniem hebben ingestemd met deze forse investering. We gaan nu samen met de universiteit en het academisch ziekenhuis miljoenen investeren in de herinrichting
van de omgeving van MECC Maastricht. Daarmee wordt het
ook een ontmoetingsplek waar de Maastrichtenaar trots op
kan zijn.”

Waar staat MECC Maastricht in 2025?

Hoe belangrijk is de luchthaven Maastricht Aachen Airport
voor de toekomst van MECC Maastricht?
Rob van de Wiel:
“Die is essentieel. In de overeenkomst met de TEFAF die we
voor tien jaar hebben afgesloten, staat ook de afspraak dat de
luchthaven zich manifesteert als internationale vliegverbinding. Het is ondenkbaar dat Maastricht op enig moment niet
meer op de internationale vliegkalender staat. Dan ben je niet

Eric Smeets: “Dan is MECC Maastricht één van de mooiste
visitekaartjes voor de kwaliteit van Mertens Bouw.”
Rob van de Wiel: “Dan kunnen we ons meten met de beste in
Europa.”
Fred Sijben en Raymond Theunissen: “Dan blikken we terug
en komen tot de conclusie dat de investering zich heeft geloond en MECC Maastricht een internationale toppositie inneemt op een geweldig mooie locatie die is uitgegroeid tot
een ontmoetingsplek van allure.” l
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reportage

4

TrendMiner
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen

TrendMiner gaat voor
creativiteit, functionaliteit én een
PlayStation-hoek in nieuwe kantoor
De Hasseltse Corda Campus is in enkele jaren tijd uitgegroeid
tot een toonaangevende tech campus in het centrum van de
Euregio. Geen wonder dat het bedrijf TrendMiner, dat eind
2007 werd opgericht als een spin-off van de K.U. Leuven, na
de overname door de Duitse beursgenoteerde softwarereus
Software AG, graag op de campus gevestigd blijft. Begin februari verhuisde het big data-bedrijf dan ook van Corda 4 naar
Corda 2. Op de vijfde verdieping brengen Merlijn van Kan,
CEO van Belisia, en Patricia Jarkowski en Yorick Bloemen van
TrendMiner graag het relaas van hun samenwerking.
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Met de verhuizing is TrendMiner niet aan zijn proefstuk toe. Nadat het bedrijf in zijn beginjaren van Sint-Niklaas richting Limburg
trok, ging het snel. De sterke groei – vandaag tellen we een 100tal medewerkers –, bracht het bedrijf van Corda 5 naar Corda 4.
“De bouw van Corda 2, die begin 2019 werd afgerond, kwam
niets te vroeg, want opnieuw kwamen we ruimte te kort,” aldus
Yorick Bloemen. “Maar het was het wachten waard. We zijn erg
enthousiast over de inspirerende werkplek die we hier hebben
kunnen creëren. En dankbaar dat Software AG bereid was om,
zo snel na de overname, voluit voor dit project te gaan.”
“Merlijn en de rest van het Belisia-team hadden ons al meermaals uit de nood geholpen,” legt Patricia Jarkowski uit. “Het
ging toen telkens om kleinere projecten, en de samenwerking
was altijd uitstekend verlopen. Het was dan ook een logische
stap om bij hen aan te kloppen voor een offerte toen we een
totaalproject voor deze ruimte planden.”
“1000 vierkante meter om onze creativiteit op los te laten, dat

Dankzij het creatieve denkwerk is er aan speelse elementen
geen gebrek.
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meetstaat, het was een heus belevingsboek,” gaat Patricia verder. “We waren meteen mee met de sfeer en vibe die het uitstraalde. Hoewel niet elk idee – zoals de parasols bijvoorbeeld
(lacht) – is gerealiseerd, wees het ons wel op de mogelijkheden,
en leidde het ene idee soms ook tot een ander.”

lopen over een lange tafel om vervolgens weer over te gaan in
een pad – loopt rondom die kern en leidt je van team naar team.
Aan speelse elementen geen gebrek: je vindt er een boksbal,
een dartbord, een kickertafel, en – op uitdrukkelijke vraag van
heel wat TrendMiners – een Playstation-hoek.

“Hoewel we éénzelfde briefing van onze noden en wensen aan
twee verschillende bedrijven, waaronder Belisia, bezorgden,
konden de ontwerpen die we vervolgens ontvingen niet méér
van elkaar verschillen,” gaat Yorick verder. “Terwijl het ene ontwerp vrij sec en traditioneel was, kwamen er bij Belisia zelfs
parasols aan te pas (lacht). Maar hun ontwerp sloot wel meteen
helemaal aan bij onze visie, het zat meteen goed.”

Google

Maar er moet toch vooral gewerkt worden én dat kan nog beter
dankzij de enorme functionaliteit van het kantoor.

“Bij ons ontwerp gaan we altijd uit van hét maximale,” legt Merlijn uit. “En zoals Patricia aanhaalt banen die ideeën dan de weg
naar andere. Voor TrendMiner, toch vaak de ‘Google for Industry’
genoemd, mocht het speels en creatief zijn, zonder ook maar
een greintje aan functionaliteit in te boeten.”

Zo werd er heel sterk ingezet op akoestiek, wat uitmondde in
de plaatsing van een uniek wandensysteem met dubbelwandige
glaspartijen, in de hoogte verstelbare bureaus, een met scherm
uitgeruste scrumwand voor elk team en speciale ruimtes waar
je je even kunt terugtrekken om een telefoontje te plegen – al
kan dat laatste ook in een van de knappe akoestische stoelen.

“Als ontwerper heb je niets aan een plan dat wel jouw creatieve visie uitdrukt, maar mijlenver af staat van de noden van de
gebruikers,” legt Merlijn uit. “Dat heeft TrendMiner goed aangepakt: het bedrijf organiseerde een rondvraag bij zijn medewerkers en die input konden we meenemen in ons voorstel.”
“Dat uiteindelijke voorstel was overigens allesbehalve een

Dat leidde tot een indeling waarbij de meetingrooms en faciliteiten als de keuken en lockers in een centrale kern zijn ondergebracht. Rondom die kern, met uitzicht op de omgeving, kregen
acht verschillende teams een open werkruimte. Door de natuurlijke verdeling en slimme opstelling, zorgt dit nooit voor overlast.
Een verbindend pad – dat in de keuken trouwens lijkt verder te

De meetingrooms zijn er in verschillende groottes, met elk hun
eigen look en met verschillende inrichtingen, van lage, beklede
fauteuils tot en met staantafels, en losse zitmeubels die uitnodigen om je bureau even te verruilen voor een ander plekje in de
ruimte.”

moet je ons geen tweede keer vragen,” vertelt Merlijn van Kan
van Belisia enthousiast.

Dag en nacht verschil
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Observeren
“Met een pluim voor Luc Geraerts van Belisia, die ik op een dag
op een stoel aantrof in de ruimte,” vertelt Yorick nog. “Bleek
dat hij het geheel aan het observeren was, om onze noden nog
beter te kunnen vertalen naar het ontwerp. Dat loonde, want nu
we onze draai wat gevonden hebben blijkt dat alles helemaal
wordt gebruikt zoals het bedoeld is. Die Playstation-hoek is bijvoorbeeld geen gimmick, maar wordt ook gebruikt. Heel fijn om
te zien! En, niet onbelangrijk, de plannen werden volledig gerealiseerd binnen het vooropgestelde budget en termijn en volledig
aangestuurd door Belisia, zodat we één aanspreekpunt hadden.”
“Het is een heel fijne werkplek geworden,” aldus Patricia. “En
hoewel we hier in Hasselt dagelijks met zo’n 50 mensen aan het
werk zijn, in één ruimte, heb je dankzij de slimme indeling nooit
het gevoel dat het druk is. Dat je zo’n ruimte toch een behaaglijk
gevoel kunt geven, vind ik knap.”
“Happy people at work, dus,” sluit Merlijn nog af. “Dit dragen
we niet voor niets hoog in het vaandel, niet alleen voor onze
eigen mensen, maar ook voor de mensen wier werkplek we mogen creëren. Mission accomplished!” l
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Technische fiche
TrendMiner
…
Bouwheer:
TrendMiner; Hasselt
…
Interieurontwerper:
Belisia; Bilzen
Meubilair:
Belisia; Bilzen
Binnenwanden:
Maars Jansen Partitioning Systems; Mechelen
Vloerbedekking:
Dija; Maaseik
Elektriciteitswerken:
Hovatec; Assen NL
Sanitair:
Huygen & Van Ende; Diepenbeek
Schilderwerken:
Hugo Peerlings; Kinrooi
Uitvoering maatwerk:
Fedrigo; Genk

De verschillende zitmeubels
en ruimtes nodigen je
uit om je bureau even te
verruilen voor een
ander plekje.
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# HAPPY
PEOPLE
AT TRENDMINER
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REDACTIE
LATEN LEVEREN VAN STORTKLAAR BETON? VOORTAAN
ZIJN OOK DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN
DE INHOUDINGSPLICHT VAN TOEPASSING
Vanaf 1 april 2019 gelden altijd de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor het laten leveren van stortklaar
beton. De wetgever maakt komaf met het welles-nietes-spel rond de levering van stortklaar beton.
Betonlevering is niet altijd een werk in onroerende staat. Soms is het een zuivere levering. Maar daarover is veel onduidelijkheid geweest, en dus waren veel bedrijven vaak in overtreding. Voortaan valt elke levering van stortklaar beton onder het
toepassingsgebied van artikel 30bis. Dat betekent dat een aannemer voortaan hoofdelijk aansprakelijk is voor de eventuele
sociale en fiscale schulden van de betonleverancier. De aannemer moet dus nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is
op het moment dat hij een contract afsluit met de betonleverancier én op het moment dat hij diens factuur betaalt. Bovendien
moet de aannemer de contracten met de leverancier van stortklaar beton melden in de Aangifte van Werken. Eventueel moet
ook de aanwezigheidsregistratie (checkinatwork) gebeuren van de chauffeur van de betonmixer.
Tegelijkertijd sluit de wetgever vanaf vandaag een aantal activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw expliciet uit van het toepassingsgebied van artikel 30bis.
Tot vandaag stelden zich in de praktijk vaak interpretatieproblemen met de levering van stortklaar beton. Is dat nu een werk in
onroerende staat of niet? Er waren hiervoor een aantal vuistregels. Zo vormde het vervoer van beton zonder verwerking
geen werk in onroerende staat, en de levering van beton zonder verwerking ook niet. Maar een levering die gepaard ging
met het storten of het pompen van stortklaar beton in een
bekisting, vormde wél een werk in onroerende staat. Met die
situatie maakt de wetgever nu dus komaf.
Per 1 april vallen betonleveranciers altijd onder het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale
en fiscale schulden. Deze uitbreiding van het toepassingsgebied 30bis heeft overigens ook gevolgen voor de werfmelding
30bis, en bijgevolg ook voor de checkinatwork. Wie aangifteplichtige is in het kader van de werfmelding 30bis, moet ook
de betonleverancier correct opnemen in de aangifte. Als het

een werf betreft die valt onder de verplichte aanwezigheidsregistratie (werf >500.000 euo), dan moet de aannemer er best
op toezien dat de betonleverancier zijn registratieverplichting
correct nakomt. De werknemers van de ondernemingen die
instaan voor de levering van (stortklaar) beton, zijn dan ook
aan de aanwezigheidsregistratie onderworpen.
Deze nieuwe wettelijke regeling verhoogt de administratieve
rompslomp voor de bedrijven. Dit is zeker te betreuren. Langs
de andere kant is er nu wel duidelijkheid en uniformiteit waardoor er minder kans op overtreding is.
…
Info: www.bouwunie.be
…

HUUR- EN ISOLATIEPREMIE VOOR HUURWONINGEN
Vlaams minister van Energie Lydia Peeters, het Vlaams Energieagentschap en distributienetbeheerder Fluvius lanceren een
campagne rond de huur- en isolatiepremie: ‘Huurhuis isoleren? Fluitje van een cent’.
Deze premie bestaat al langer maar is onvoldoende bekend.
Doel is de slechte kwaliteit en energie-efficiëntie van huurwoningen opkrikken. De nieuwe campagne is er dan ook op gericht om zowel huurders als verhuurders beter te bereiken en
hen te informeren over het nut van de huur- en isolatiepremie.
De private huurmarkt in Vlaanderen is goed voor ruim 19 procent van ons woonpatrimonium. Dit komt overeen met ongeveer 550.000 woningen. Huurwoningen zijn vaak van minder
goede kwaliteit dan woningen in eigendom en scoren ook lager op vlak van energiezuinigheid. Zeker kwetsbare gezinnen
huren vaak noodgedwongen een energieverslindende woning
op de private markt. Een van de oorzaken hiervan is dat verhuurders minder geïnteresseerd zijn in energetische renovaties omdat ze er weinig belang bij lijken te hebben, aangezien
ze niet zelf de energiefactuur moeten betalen. Voor huurwoningen op de private markt, bewoond door kwetsbare huurders, zijn er nochtans extra hoge isolatiepremies beschikbaar.
Drie investeringen
Je kan een huur- en isolatiepremie krijgen voor drie investeringen: dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en na-isolatie van
een bestaande spouwmuur.

Maximaal bedraagt de premie 20 euro per vierkante meter
dak- of zoldervloerisolatie, 85 euro per vierkante meter hoogrendementsglas en 12 euro per vierkante meter spouwmuurisolatie. Daarnaast worden huurders en verhuurders ook
maximaal ontzorgd door een projectbegeleider, om hen zo
een stevig duwtje in de rug te geven. Deze projectbegeleider
stelt zelf een aannemer aan en vraagt ook de premie aan bij de
distributienetbeheerder. Huurders en verhuurders hoeven dus
niks te doen.
Voorwaarden
Er zijn twee voorwaarden om in aanmerking te komen voor
een huur- en isolatiepremie: ofwel gaat het om een private
huurwoning met een huurprijs van maximum 521,69 euro of
571,69 euro in de centrumsteden, ofwel behoort de kwetsbare
huurder tot een specifieke categorie (onder meer beschermde afnemers, huishoudens met een budgetmeter, prioritaire
doelgroepen bij de energieleningen, huurders bij een sociaal
verhuurkantoor, lokaal bestuur of OCMW).
…
Info: www.bouwunie.be
…
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“LAAT ZIEN DAT JE EEN TROTSE LIMBURGER BENT”
ZUIDLEASE INTRODUCEERT UNIEKE LIMBURGSE AUTO’S
Limburg is een unieke provincie met unieke bedrijven. “We tonen dat echter te weinig”, vindt Ferenc Ritt van Zuidlease.
De Limburgse leasemaatschappij voor het zuiden heeft er wat op gevonden: een Limburgse auto die de provincie in alles uitstraalt!
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”-pakket, een Limburgs jasje inclusief uw eigen bedrijfsnaam op de achterzijde.
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, geleased in Limburg, voor ondernemers uit Limburg. Durf uw trots te tonen!
Deze Limited Editions zijn beperkt tot 10 stuks.
Uw leaseprijs: financial lease vanaf e 339,- per maand op basis van 60 maanden. Operational lease: e 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 medewerkers van Zuidlease staan u graag met raad en daad terzijde, maar u beslist.
Ferenc Ritt, dealermanager: “We zijn al 27 jaar actief 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, desgewenst
met koeling of volledig ingericht als werkplaats. Maatwerk gerealiseerd door Zuidlease. Ook dat bepaalt de gebruiker, net als de
uitstraling. Striping, naam- en logovermelding, bedrijfskleur, 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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Bezoekadres:
Industriestraat 31b,
6135 KG Sittard
Postadres:
Postbus 762,
6130 AT Sittard
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 gevoeld. Het contact is altijd direct en persoonlijk. 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 Volkswagen 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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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 Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) deelt het en-thousiasme, 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 schaarste aan arbeidskrachten, wat tot hogere uurlonen leidt. Ook bouwmaterialen zijn in prijs gestegen,
mede door de grote vraag, net na een sanering in de branche.”
Narinx ziet “het opkrikken van het innovatief vermogen” 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 bijvoorbeeld Oost-Europa halen. Dat betekent extra reis- en huisvestingskosten. En medewerkers die uit een ander vakgebied komen moeten eerst worden omgeschoold. Er is helaas vaak nog
onvoldoende ruimte voor diepteinvesteringen in opleidingen en vernieuwing.”
Huub Narinx ziet veel in ketensamenwerking in een vroeg stadium. “Architecten, aannemers, metselaars, installateurs, 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 facetten duidelijk plant en op elkaar afstemt. Als zonnepanelen 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 tijdsplanning.”
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 verwarming, maar ook koeling in huis belangrijk is.
En we weten dat mensen steeds liever buiten vertoeven bij goed weer.”

ATRIO NV
TEGELS - NATUURSTEEN - PARKET
Nikelaan 25, 2430 Laakdal
Tel : 013 53 98 80
info@atrionv.com - www.atrionv.com

like us
www.facebook.com/Atrionv

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 doorlopend blijven opleiden, medewerkers
moeten een leven lang leren. De aard van werkzaamheden verandert snel en de werknemers moeten daarin meegaan. Bedrijven
moeten zoeken naar doorleermodellen 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 koploperbedrijven hun kennis delen met anderen en organiseren daartoe bijeenkomsten. We kijken ook naar nieuwe
ontwikkelingen op onder andere de Brightlands
campussen, zoals een slimme warmtefolie, die
‘s winters de warmte binnen en ‘s zomersbuiten
houdt.
Energietransitie en innovatie 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
…
atrio_2019.indd 1
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educatief diensten centrum
Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Gielen

Bronzen landmark voor Pelt
“Maak een landmark als je Pelt binnenrijdt.” Die opdracht
kregen p.ed en D&A architecten mee bij de opmaak van een
plan voor het Educatief Dienstencentrum waar onder meer
Syntra, VDAB en Welzijnsregio Noord-Limburg onderdak
vinden. “Wij zijn ervan overtuigd dat dit gecreëerd is.
Zeker wanneer de zon ondergaat, schittert het gebouw in vele
kleuren door het gebruik van drie verschillende panelen in de
gevel”, klinkt David Van der Meijden van Syntra trots.
De nieuwbouw is de eerste van drie in het uitgestippelde masterplan waarvan de voltooiing binnen ruim een decennium voorzien
is. Voor het geheel is een toekomstvisie ontwikkeld met veel
aandacht voor de randbebouwing met gemengde woon-werk- Educatief dienstencentrum - 64 -

functie en de nodige infrastructuur. “Syntra is al jaren aanwezig
op de site, maar het huidige achterstaande gebouw was te klein
en voldeed niet meer aan onze behoefte. We waren op zoek
naar een nieuwbouw van 2.000 m² naast ons huidig pand dat
blijft bestaan. Uiteindelijk zijn we naar voormalig burgemeester
Raf Drieskens gestapt, maar hij stelde voor om het geheel breder te bekijken. Het resultaat is een masterplan of een volledig
nieuw concept voor de site”, beschrijft Van der Meijden het gezamenlijke project van Syntra en de Gemeente Pelt.

Samenwerking onder een dak
Het eerste gebouw moest een baken vormen voor wie de fusiegemeente binnenrijdt en is ook het hoogste van de drie toekomstige panden. De twee andere volumes zullen in het verlengde
van de architecturale stijl liggen. “De gemeente Pelt staat in voor
de invulling. Daardoor is de oppervlakte van het gebouw vast-

Er is gekozen voor een industriële look. De muren zijn niet bezet
en als vloer is er gekozen voor gpolierde beton.
- 65 - Educatief dienstencentrum -

gelegd op 5.600 m² of aanzienlijk meer dan onze aanvankelijke
vraag. De benedenverdieping is voor Syntra.
Daarnaast krijgen wij het gezelschap van de VDAB dat hier ook
hun diensten uit Lommel en Peer zal concentreren, de Welzijnsregio, jeugdzorg … Het is best een uniek gegeven. Alle opleidingsverstrekkers uit de regio zitten hier samen in een gebouw.
We werken nu samen en niet langer langs elkaar door. Intussen
is alles al volzet”, becijfert Van der Meijden.

Flexibele structuur
Het Educatief Dienstencentrum Limburg en het bijhorende masterplan is van de hand van D&A architecten en de collega’s van
p.ed Architecten. “Wij hebben de krachten gebundeld. Iets wat
we in nog andere dossiers eveneens gedaan hebben. Het masterplan, ontwerp en de bouwaanvraag was voor de rekening van
D&A. Het lastenboek en aanbestedingen voor p.ed”, weet Gert
Janssens van D&A. Naast de vraag naar een landmark vulden zij
de vraag naar een open gebouw met flexibele structuur in.

- Educatief dienstencentrum - 66 -

“Dat was nodig omdat de functionaliteit continu kan wisselen
naargelang de behoefte van de gebruikers. Het geheel is gemakkelijk te compartimenteren en te decompartimenteren met niet
dragende tussenwanden.
Er is gekozen voor een heel open structuur met split-levels,
vides, glazen wanden ... Hierdoor ontstaat er een wisselwerking
tussen alle gebruikers van het gebouw”, omschrijft Luk Smet
van p.ed.

Ruw en naturel
De architecten omschrijven de look als ruw, naturel en industrieel. Het eerder beperkte budget speelt hierin een grote rol. “Volledig afgewerkt komen we aan 1.000 euro/m². Dat is een heel
scherpe prijs. Door de industriële look waren er heel wat minder
fases naar afwerking toe. De muren zijn niet bezet en als vloer is
er gekozen voor gepolierde beton.
Bij sommige diensten zijn wel tapijttegels aangebracht met de
hulp van verhuislijm. Er ontstaat een warmer gevoel, maar bij
een andere invulling van de plek is het mogelijk om ze vlot en

zonder beschadiging te verwijderen.” “Daar tegenover staat wel
een fijne eindafwerking van de meubels en de balustrades die
dezelfde bronzen kleur als de gevels hebben. Het is een tijdloos
gebouw zonder al te veel franjes, dat veel flexibiliteit biedt”, vult
Van der Meijden aan.

Prefab
Voor Lino Janssen van hoofdaannemer Gebroeders Janssen uit
Oudsbergen verliep de werf vlot. In mei 2017 zijn de werkzaamheden aangevat en in maart nam Syntra al haar intrek. “Wij zijn
binnen het budget en de gevraagde tijdsduur kunnen blijven. Als
bouwmethode is geopteerd voor een prefab betonstructuur. De
kolommen zijn via vrachtwagens naar de werf gebracht.

Reflectie in brons
De buitenafwerking kleurt opvallend brons. “De gevel is gelaagd
en opgebouwd in drievoud. Gladde beplating, panelen die wat
dieper geplaatst zijn om reliëf te creëren, reflecterende beplating en helderde beglazing. Het gevolg is een sterk spiegelende
glasgevel. Door de afwisseling ontstaat er een heel gevarieerd
beeld. Dat zorgt toch voor dat extra tintje, een eyecatcher. Bovendien krijg je door de reflecterende beglazing heel wat interactie met de omgeving. Het verkeer, de wolken, de bomen …
het reflecteert allemaal mooi in het gebouw dat opgaat in de
omgeving. Hopelijk kunnen we in een latere fase buiten accentverlichting aanbrengen waardoor alles ’s avonds en ’s nachts nog
beter tot uiting komt.”

Er is gewerkt met welfsels in vakken van tien op tien meter.
Daarop zijn de leidingen aangebracht en de betonvloer die dadelijk afgewerkt is. Ook het betonnen plafond is behouden om de
ruwe structuur te tonen en om budgettaire redenen. Wel zijn er
baffles aangebracht om akoestische redenen.”
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Technische fiche
Educatief
Nelissen
dienstencentrum
steenfabrieken
…
Bouwheer:
Educatief
Nelissen steenfabrieken;
dienstencentrum/Syntra
Lanaken
…
Bouwheer:
Architect:
Syntra Limburg/Gemeente
UAU collectiv; Hasselt
Pelt/
architectengroep PSK;
Projectadvies:
Sint-Truiden
Teide Projects;
Hoofdaannemer:
Lummen
Gebr. Caelen;
Architect:
Genk
Studiebureau
THV D&A architecten/
Technieken
P.ed architecten;
HVAC-Sanitair:
Mol
IKP;
Hoofdaannemer:
Heusden-Zolder
THV Gebr. Janssen/Meekers;
VastOudsbergen
meubilair:
RWK Interieur;
Stabiliteit:
Lanaken
Digital
Tecobe;
signage:
Mol
First Impression;
Technieken:
Tilburg NL
Studiebureel Heedfeld;
HVAC, sanitair:
Riemst
Veiligheidscoördinator,
Imtech Belgium; Alken
EPB:
Raco; Heusden-Zolder
Elektriciteit:
Maintain Elektro;
Infrastructuur:
Lanaken
Carlier ontwerpbureau;
Binnenafwerking:
Westerlo
E.Baillien;Polybetonvloer:
Maasmechelen
Vastmans
Klimaatplafonds:
Frank; Bree
Interalu;
Tapijtwerken:
Antwerpen
Kalwall-panelen:
Dija; Maaseik
Elektriciteitswerken/lift:
J. Hermans & Co; Tienen
Elektriciteitswerken Gielen;
Los meubilair:
Lommel
PuurOffice;
HVAC-Sanitair:
Hasselt
Delta Thermic;
App development:
Antwerpen
Appwise;
Pluviasysteem:
Diepenbeek
Gybels electro en sanitair; Heusden-Zolder
Landmeter:
Patrick Janssen;
Infrastructeurwerken:
Maasmechelen
Vangeel wegenbouw;
Buitenschrijnwerk:
Turnhout
Gevel-en
Hegge;dakbekleding:
Hamont-Achel
Thijs industriebouw;Infra:
Pelt
Herwey;
Grondwerken:
Lanaken
Weltens Stabiliteit:
Guido; Pelt
Dakwerken:
V2S; Genk
Tectum Dekkers;
VC-EPB:
Genk
V-CONSULT;
Groendak:
Genk
De boer; Schoten
Lift:
Borstweringen
Schindler;
en handgrepen:
Sint Gilis
Metaalwerken Bijnens; Oudsbergen
Moskunst:
Mosmuur;
Tegelwerken:
Antwerpen
Zeegmaekers
Lichtkoepels:
Ivo; Genk
AluCaroplast;
buitenschrijnwerk:
Zoutleeuw
Sanitair
Hegge;
toestellen:
Hamont
Beglaasde
Alsan (Bastiaens);
binnenwanden:
Bilzen
Interdesign;
Verlichting:
Bocholt
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
Door de keuze voor een ruw, naturel en industrieel uitzicht,
strandde het budget op circa 1.000 euro/m².
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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

Voordeur?
Op vlak van technieken is gekozen voor geothermie. “Er is
geboord tot op 110 meter diepte. We hebben een warme en
een koude bron. In de zomer koelen we met water uit de koude bron en in de winter is het uiteraard andersom. Dit verhoogt
het comfort. Zeker omdat het niet nodig is om actief te koelen.
Een andere duurzame techniek is die van een ventilatiesysteem
met warmterecuperatie”, aldus Smet. Opvallend: het was even
zoeken naar de voordeur. “Ja die zit opzij. Dat lijkt onlogisch,
maar daar is een reden voor”, lacht Van der Meijden.
“De hoofdtoegang tot de site verloopt via het middelste nog
te realiseren deel. Dichte elementen of door het creëren van
een vertakking word je dan naar deze deur geleid. De realisatie
daarvan zal wel pas voor over enkele jaren zijn”, besluit Van der
Meijden die tot slot de goede samenwerking met de Gemeente
Pelt wil benadrukken.
l

www.bouwjanssen.be

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

adv. Carlo Janssen.indd 1

BETONVLOEREN

Tournebride 2
3620 Lanaken
T. 089 71 40 53
F. 089 72 20 03
www.keulena.be
keulena@keulena.be
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REDACTIE
TDL POMPT 8 MILJOEN IN MENS EN MATERIAAL
De Limburgse logistieke dienstverlener TDL Group investeert dit jaar nog 8 miljoen euro. “De logistieke wereld is volop in
evolutie. Het is de kunst om vandaag te investeren in wat de klant morgen nodig heeft”, zegt CEO Yves Vandeput.
De investeringen gebeuren in de eerste plaats in materialen.
Zo werden er 45 trekkers aangekocht en lopen de bestellingen
nog voor nieuwe koeltrailers, flat- en open trailers. “Ook voor
de komende jaren zijn er nog belangrijke en noodzakelijke investeringen voorzien in vervanging en opwaardering van het
materiaal”, zegt CFO Kris Bloemen.

CEO Yves Vandeput krijgt het slotwoord: “Deze investeringen
onderstrepen ons ondernemerschap en ambitie. Ze komen
zowel de klanten als onze mensen ten goede. Dat is belangrijk
want door de combinatie van een gedurfde visie met een
innovatief HR-beleid, blijft de typische sfeer van het warme f
amiliebedrijf behouden.”
…
Info: www.tdlgroup.be
…

Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt om de 800 werknemers
van de groep te ondersteunen. De Logistics Employer of the
Year 2019 wil zijn reputatie alle eer aandoen door de mogelijkheden voor opleiding en coaching te verhogen. Daar is onder
meer de TDL Academy voor opgericht. “TDL Group wil een organisatie zijn waar betrokken en gemotiveerde mensen veilig
kunnen werken en dat met plezier komen doen”, aldus HR &
Safety Director Leen Claes.

dija

CENTRALE VERWARMING
SANITAIR
VLOERVERWARMING
ZONNE ENERGIE
WARMTEPOMP
VENTILATIE

www.penxten.be

info@penxten.be
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opleiding
HANS AARTS, FONTYS HOGESCHOOL TECHNIEK
EN LOGISTIEK:
“WIE HIER AFSTUDEERT HEEFT GEGARANDEERD EEN BAAN!
Fontys Hogeschool Venlo telt ruim 4.200 studenten uit meer dan 50 landen, met opleidingen op het gebied van economie, techniek, ict, logistiek en educatie. “Er is behoefte aan deze opleidingen. Zeker degenen die afstuderen in techniek, ict of logistiek heeft
gegarandeerd een baan. We willen erg graag meer studenten.”

De uitspraak is van ir. Hans Aarts, directeur van de Fontys Hogeschool Venlo. Tijdens een korte rondleiding komen de opleidingen
en mogelijkheden tot leven. Een plantrobot, ontwikkeld bij Fontys, die het welzijn van planten (inclusief groenten) controleert.
De robot geeft aan of bijvoorbeeld irrigatie nodig is. Robotkarretjes plukken paddenstoelen, andere robots leggen komkommers
keurig naast elkaar in kistjes. Innovaties gecreëerd door Fontysstudenten die meteen van pas komen in teeltregio Venlo.
Er worden planten geteeld met behulp van LED licht, insecten gekweekt, drones gebouwd die wildschade bij boeren registreren,
3d printers ingezet en meer. “Bij dat laatste letten we uitdrukkelijk op het mogelijke hergebruik van materialen. We stimuleren
duurzaamheid. Cradle to cradle!” Hij vult aan: “We werken goed samen met bedrijven en hebben ons eigen onderzoekcentrum
met laboratorium. We bouwen hier ook, in
samenwerking met onder andere Brightlands
Greenport Campus, het KennisDC Logistiek
en meer.”
Meer studenten
Meer studenten. Er is behoefte aan. “We zitten in een demografische krimpregio. De bevolking vergrijst en er is te weinig aanwas uit
de eigen omgeving. En van die aanwas kiezen helaas te weinig mensen voor techniek,
ict en logistiek. Er is een schreeuwend tekort
aan vakmensen op dit niveau.” Het bedrijfsleven heeft behoefte aan die vakmensen om
te kunnen groeien. “Door de automatisering wordt het gevraagde opleidingsniveau
bij het bedrijfsleven ook steeds hoger. Aan
de lopende band staan steeds meer robots.
Die vervangen mensen die nu kunnen kiezen
voor een nieuwe, hogere opleiding. Een productiemedewerker wordt bijvoorbeeld een
procesoperator.” Dat vergt een extra investering in aanwezig personeel. “Die handschoen
moet het bedrijfsleven oppakken.
Er moet meer scholing komen. Helaas, als
een bedrijf goed draait is daar geen tijd voor,
als het tij tegen zit ontbreekt het geld. Maar
gelukkig keert het tij. Meer en meer bedrijven
kiezen voor na en bijscholing. Een goede hr
afdeling stimuleert dat. VDL is daarvan een
goed voorbeeld.” Hans Aarts kent het bedrijfsleven. Hij studeerde af aan de Technische Universiteit in Eindhoven en werkte vervolgens bij Rank Xerox en Philips. “Op een
gegeven moment werd ik gebeld door een
oud studiegenoot met de vraag of ik docent
wilde worden. Ik was nieuwsgierig, heb in
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1990 de stap gezet en daar nooit spijt van gehad. Van docent groeide ik door naar directeur,
maar nog steeds met een groot hart voor onderwijs.”
“Associate degree engineering”
Hans Aarts creëerde een welkome tussenstap voor mbo ers die hogerop willen: de zogenaamde “associate degree engineering (AD E)”. “In twee haar tijd ga je hier, al studerend,
van mbo naar een soort demi hbo, de associate degree. Na nog twee jaar kun je je bachelor
halen, op hbo niveau.”
Die opleidingen vinden plaats in deeltijd, zodat de medewerker in dienst kan blijven van het
bedrijf. “Je studeert een halve of een hele dag per week
hier, maar je blijft in dienst van je werkgever, waar je wellicht tijdens je studie al kunt ingroeien in je nieuwe functie. Die werkplek vinden wij een voorwaarde. Hr managers
van bedrijven kunnen deze upgrading van hun medewerkers stimuleren. Uiteraard moet de medewerker zelf ook
gemotiveerd zijn. Deze wordt gescreend door het betreffende bedrijf. Het leertraject wordt vooraf vastgelegd en
afgesloten met een verslaglegging.”
Hans Aarts overweegt alle techniek en logistiekopleidingen op termijn ook in de Engelse taal aan te bieden.
Inmiddels gebeurt dit al voor de ict en logistieke opleidingen. “Er is veel belangstelling van buitenlanders, met
name Oost Europeanen, vooral Bulgaren en Roemenen.
Die kunnen hier een goede baan vinden. Ze komen graag.
Op dit moment is in onze studierichtingen 60% van de
deelnemers afkomstig uit Duitsland. NordRhein Westfalen ligt dichtbij en de Duitsers hebben geen problemen
met de Nederlandse taal. En net over de grens wonen veel
mensen, ook veel jongeren.”
Fontys Hogeschool Venlo zet zich in voor meer studenten.
“We organiseren open dagen, in samenwerking met bedrijven, zoals de regionale Dag van de Maakindustrie. We
werken samen met middelbare en zelfs lagere scholen om
jonge mensen te laten kiezen voor techniek en logistiek.
Het zijn schitterende vakken, daar mag meer respect voor
komen. In het belang van ons allemaal!”
…
tekst : Bert Salden
…
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Thuiswerk wordt steeds populairder.
Er is echter ook een keerzijde.

Ons denken over zorg is
bevooroordeeld
Tekst: Werner Couck | Fotografie Frank Gielen

In Nederland werd een werkgever aansprakelijk gesteld voor
RSI-klachten van een medewerker die op regelmatige basis thuis werkte.
De vraag is dus niet of deze trend naar België komt, maar wanneer?
Wees dus voorbereid en neem dit risico niet!
Met de WorkSpace One creëerde Pami de eerste echte thuiswerkplek die naam
waardig. Ergonomisch verantwoord én perfect integreerbaar in ieder interieur.
Dit unieke design van eigen bodem voldoet aan alle (Arbo)regels voor thuiswerk en
laat u toe om thuis net zo professioneel en efficiënt te werken als op kantoor.
WWW.PAMI.BE/WORKSPACEONE

FACTORY AND SHOWROOM INDUSTRIELAAN 20 NOLIMPARK 1408 3900 PELT TEL +32 11 800 700 INFO@PAMI.BE
SHOWROOM TOUR & TAXIS SHOWROOM B4 HAVENLAAN 86 C 1000 BRUSSEL TEL +32 2 475 22 40
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Jo Vandeurzen was 10 jaar lang minister van
“zorg” in de Vlaamse regering en niemand
deed hem dat voor.
Omdat hij aankondigde dat hij geen kandidaat
is om zichzelf op te volgen, vonden wij het
hoog tijd om te peilen naar zijn visie op “zorg
(ge)bouwen” van de toekomst.
Een tiental betrokken ondernemers – ervaringsdeskundigen schoven mee aan de debattafel
voor een goed gesprek met visie.
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Jo Vandeurzen en gasten
Onze ontwerpers, aannemers en leveranciers hebben uiteraard
ook enige ervaring in de zorgsector. Vorig jaar organiseerden we
nog een rondetafel met Patrick Kerkhofs, Rik Walraevens, Marc
Gielen, Luc Barrezeele, Wout Sorgeloos, Mark Decat en Patrick
Tjoens.
Marc Gielen – Forbo flooring systems was nu ook weer van de
partij en hij kreeg dit keer het gezelschap van Anne Froidmont
– Houben Bouw, Stefan Timmers – Nelissen steenfabrieken,
Christof Bergmans – Dôme Deco, Johan Timmermans – Daikin, Henriette Paulissen – PSK architectengroep, Hubert Bijnens – Aro Group architecten, Carlo Janssen - Bouw & Interieur
Gebroeders Janssen én projectontwikkelaar, Dirk Jenaer en
Noortje Gommé van Pami.
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Bijvoorbeeld de jeugdzorg is nu veel complexer, met kleinere
leefgroepen, persoonlijker.”
“Ons denken over zorg is bevooroordeeld”, poneert Vandeurzen. “We maken – al dan niet terecht – een onderscheid tussen
lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Onderscheid tussen spoed en planbare zorg is realistischer; zorg moet dan ook
meer holistisch bekeken worden.”
Vandaag heeft dat nog vaak als gevolg dat er gebouwd wordt
voor één bepaalde hoofdfunctie en dat men daarbij alles onder
1 dak wil situeren. Operaties, revalidatie, apotheken, … Dat kan
misschien, en wellicht, ook anders.
Zo kunnen facilitaire diensten misschien wel op een logistieke
site of een industrieterrein ingepland worden om te delen met
verschillende “afnemers”. Maar dan zal er veel meer aandacht
moeten zijn voor onderlinge communicatie onder facilities, voor
logistiek en mobiliteit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

De vraag is natuurlijk of dat realistisch is?!

Een eerste kennismakingsronde leverde een aantal verrassende
weetjes op die we in de loop van het verdere gesprek zouden
kunnen gebruiken. Zo wisten we wel dat Houben veel bouwt in
de zorgsector, maar niet dat Anne Froidmont zelf een verleden
heeft als facility manager in die branche.
Zo ligt het voor de hand dat Daikin en energie een belangrijk
thema zijn in de zorgbouw, maar minder bekend was dat Johan
Timmermans persoonlijk, door zorgvragen van naaste familie,
een grote ervaringsdeskundige is als het aankomt op “klant” zijn
van zorgbedrijven.
Ook Marc Gielen (Forbo), Stefan Timmers (Nelissen), Christof
Bergmans (Dôme Deco) en Dirk Jenaer (Pami) gaven me meteen een thema voor de uitrol van het gesprek met onze centrale
gast: huiselijke sfeer in zorginfrastructuur. Wat aanvankelijk leek
op een contradictio in terminis zou later helemaal bevestigd worden.

Onze zorg is zeer goed
Bij aankomst kunnen we minister Jo Vandeurzen meteen warm
onthalen met de wetenschap dat onze praatgroep volmondig
zegt: “Onze zorg is zeer goed. Maar het is niet realistisch om
elke individuele zorg of behoefte vertaalt te zien in beleid en
infrastructuur. Daar botsen we met de limieten van onze middelen.”
Dat kan Jo Vandeurzen niet anders dan beamen. Hij geeft toe dat
men – zelfs in aanloop naar de verkiezingen – niet mag zeggen
dat wachtlijsten of individuele grieven ooit tot het verleden zullen
behoren.
Bij wijze van inleiding van ons rondetafelgesprek vraag ik de
minister om met ons eens een bilan op te maken van de staat en
de mogelijkheden van diverse types bouwwerken: ziekenhuizen,
rust- en verzorgingstehuizen, assistentiewoningen, psychiatrie,
jeugdzorg, …
Die vraag ontlokt bij onze gast meteen een eerste statement.

Aannemer en investeerder Carlo Janssen zou samen architecten
Henriette Paulissen en Hubert Bijnens vooral kijken naar de verwachte evolutie van het zorgpatrimonium voor de volgende 20
à 30 jaar. En bruikbare elementen om die visionaire stellingen te
ontwikkelen, zouden we juist aan de afscheidnemende minister
kunnen ontlokken.
Het was een goede opwarming om een uurtje voor de komst
van Vandeurzen al samen te gaan zitten om meningen en ervaringen op te tekenen.
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Weg van hokjesdenken
Vlaams minister Jo Vandeurzen: “Ja, natuurlijk zijn er nog
categorieën en bepaalde types gebouwen, maar niet meer zo
fanatiek. We moeten trouwens evolueren naar meer multidisciplinaire infrastructuur. Minder doen aan hokjesdenken, maar
streven naar geïntegreerde vormen van zorg.

Maar zowel de minister als onze architecten aan tafel geven aan
dat er toch veel meer geïntegreerd wordt gedacht en gewerkt.
Zo is er volgens Vandeurzen altijd veel overleg geweest tussen
verschillende bevoegde ministers en zo geven Henriette Paulissen en Hubert Bijnens ook mee dat bouwteams en uitwisseling
van ervaringen nu heel normaal zijn. Terwijl het 30 jaar geleden
als “zonde” werd beschouwd om met partijen te overleggen
die mogelijk tegengestelde belangen hadden; zoals aannemers
voor ontwerpers. “Dat was toen heiligschennis”, knipoogt Hubert Bijnens.
Henriette Paulissen gaat nog een stap verder en wijst op de
evolutie naar duurzame en zelfs “circulaire” gebouwen met oog
voor herbestemming, want het gebruik van solide constructies
moet kunnen wijzigen op termijn. Dus wordt er anders gebouwd, met elementaire constructies en indelingen die veranderbaar zijn.
Dat biedt ook een oplossing voor het vinden van standaardprojecten omwille van efficiëntie, met toch voldoende oog voor het
personaliseren van zorg.
Trouwens, in de zorgsector is een groep ontstaan van zorgverstrekkers die, onder andere door schaalvergroting, heuse experts zijn geworden en die niet meer zoals vroegers eens in hun
bestaan een gebouw optrekken, maar wel bijna constant aan
het bouwen of verbouwen zijn.

Groot investeringsprogramma
De voorbije jaren zagen we tal van grote bouwprojecten de
revue passeren in de sector van de ziekenhuizen; dat blijven
natuurlijk toch de grootste blikvangers. Zou het kunnen dat die
markt dan, voor de bouwsector, minder interessant geworden
is? Is er een eind gekomen aan de grote vraag?
Maar Jo Vandeurzen is formeel: “Neen, er is zelfs een nieuwe
golf van investeringen op komst.” Hij leert ons dat de zesde
staatshervorming ervoor zorgde dat Vlaanderen bevoegd werd
voor de niet-organieke ziekenhuisnormen en alle subsidies voor
de ziekenhuisinfrastructuur. De minister nodigt ons uit om zeker het Groenboek HOSPITAL OF THE FUTURE door te nemen,
waarin heel nieuwe concepten van gebouwen en organisatie
tegen het licht gehouden worden.
Want heel wat demografische en maatschappelijke ontwikkelingen doen de zorg veranderen. Denk maar aan de vergrijzing, de toenemende nood aan chronische zorg, innovaties, de
wens om zo lang en zo veel mogelijk thuis verzorgd te worden.
Vereisten voor kwaliteit van zorg en efficiëntie sporen ziekenhuizen aan samen te werken. Dan moet ook het ziekenhuisconcept
wijzigen.

1. Dirk Jenaer,
Pami
2. Henriette Paulissen,
PSK architectengroep
3. Hubert Bijnens,
Aro Group architecten
4. Noortje Gommé,
Pami
5. Marc Gielen,
Forbo flooring systems
6. Stefan Timmers,
Nelissen steenfabrieken
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De Vlaamse regering investeert nu zo’n 2 miljard euro in een
bouwprogramma waarbij 21 ziekenhuizen betrokken zijn. Bovendien wordt jaarlijks nog eens 500 miljoen extra voorzien voor
nieuwbouw, renovatie en aanverwante. Daarbij is er ook veel
aandacht voor transmurale zorg en revalidatie.
De beleidsvisie daarbij is, dat er nog meer samenwerking moet
zijn tussen ziekenhuizen. Dat er meer complementariteit moet
zijn tussen voorzieningen met basisspecialismen toch dicht bij
huis, maar voor exclusieve kennis en uitzonderlijk aanbod, mag
de afstand tot de locatie groter zijn.

Kosten en facilitymanagement
1.

2.

3.

4.

Als we denken aan de kosten van onze zorg, dan zijn er twee
aspecten die het functioneren vandaag duur maken. Dat zijn
personeelskosten en energie.
Anne Froidmont en Johan Timmermans kunnen over facilitymanagement meespreken omdat ze er veel ervaring mee hebben;
Anne aan de kant van de beheerder (in een vorige functie) en
Johan als aanbieder en manager van energieoplossingen. Dit
management is de voorbije decennia geëvolueerd van een
noodzakelijk kwaad tot een kerntaak van een zorginstelling.
Daarom is er onder het beleid van Jo Vandeurzen ook werk gemaakt van een bundeling van krachten tussen het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
(VIPA) en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB), om voorzieningen in
de welzijns- en zorgsector energie-efficiënter te maken.
Sinds oktober 2018 verdeelt VIPA subsidies voor voorzieningen
die na hun energiescan energiebesparende maatregelen willen
treffen. Daarbij focust VIPA zoveel mogelijk op CO2-vermindering. VIPA voorziet een gratis energiescan op maat. Ervaren
energiespecialisten bekijken daarbij hoe gebouwen energie-efficiënter kunnen worden. De energiescan is volledig gratis voor
voorzieningen die alle maatregelen uitvoeren die zichzelf binnen
de vijf jaar terugverdienen.
Voor de eerste duizend gebouwen was er eind januari 2019 al
een scan besteld en ondergingen er meer dan 850 al daadwerkelijk een evaluatie. Daarmee is 85% van de scans uitgevoerd
waaruit blijkt dat de sector elk jaar voor meer dan 15 miljoen
euro kan besparen. Geld dat opnieuw kan gaan naar personen
met een zorgnood. Toch zal er nooit geld genoeg zijn voor alles.
Wat financiering betreft, is er nog een opmerkelijk initiatief dat
we zullen associëren met de ambtstermijn van onze centrale
gast, met name de “financiële rugzak”. De Vlaamse regering
heeft immers een decreet goedgekeurd dat personen met een
beperking meer autonomie geeft over hun uitkering, met ingang
van 01 januari 2017.
Elke persoon met een erkende handicap en nood aan ondersteuning krijgt een basisuitkering. Wie meer hulp nodig heeft,
kan een cashbedrag of voucher krijgen waarmee hij bijvoorbeeld kan aankloppen bij een voorziening. De verenigingen van
zorgverstrekkers reageerden verdeeld op dit initiatief.
Met Limburg Bouwt hebben we niet zo lang geleden een reportage gemaakt voor bouwwerken van de vzw Stijn voor het
dienstencentrum St. Oda in Pelt. Tijdens ons werkbezoek met
architect Hubert Bijnens konden we optekenen van de bouwheer dat deze gewijzigde vorm van financiering ook een zichtbare impact heeft op de manier waarop men is gaan denken en
bouwen voor de patiënten die nu als “klanten” worden gezien.
Met Stefan Timmers van Nelissen steenfabrieken en architect
Hubert Bijnens geven we ons gezelschap nog kort een samenvatting van de unieke ervaring met dit bouwproject om de zorg-

1. Christof Bergmans,
Dôme Deco,
2. Anne Froidmont,
Houben Bouw
3. Johan Timmermans,
Daikin,
4. Carlo Janssen
Gebroeders Janssen
én projectontwikkelaar

vraag, de vernieuwde financiering, de wil van de instelling om
te herpositioneren, enz. … zo’n bijzondere en tastbare gevolgen
had voor het ontwerp, de bouwtechnieken en -materialen, zoals
we nooit eerder zagen. Wie meer wil weten daarover moet zeker
nog eens teruggrijpen naar ons artikel: “ONEINDIGE ZORGVULDIGHEID” in de zomereditie 2018 van Limburg Bouwt.

Technologie
Wat we toen uit de reportage over St.Oda ook leerden was, dat
technologie veel kan oplossen. Bijvoorbeeld in verband met personeelskosten. Door het monitoren, ’s nachts bijvoorbeeld, van
de bewoners met visuele of auditieve systemen, kan men een
blik werpen op de hele gemeenschap vanuit een centraal observatiepunt; met minder mensen dus.
Daardoor kunnen de mensen die er zijn ook betere zorg verlenen. Ze hoeven bijvoorbeeld geen tijd te verliezen aan nutteloze
verplaatsingen.
Technologie zou ook voor bevoorrading van zorginstellingen met
bijvoorbeeld medicijnen en medisch materieel kunnen ingezet
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Investeerder Carlo Janssen zei het al bij het voorgesprek: “er
zijn ook grote culturele verschillen. Wij Vlamingen, Europeanen,
westerlingen, hebben ervoor gekozen om onze zorg uit te besteden en ervoor te betalen. In vorige generaties en vandaag nog
in zuiderse landen, staat de familie zoveel mogelijk in voor de
chronische zorgen.”
Met minister Vandeurzen onderstrepen Christof Bergmans, Marc
Gielen, Dirk Jenaer en Noortje Gommé dat zij in hun dagelijkse
business zien dat er een duidelijke trend is naar ook huiselijkheid
in alle gebouwvormen in de zorg, waardoor nieuwe materialen
en stijlen worden gebruikt. Dat past uiteraard helemaal in de evolutie naar zorgen op maat, met veel oog voor alle vormen van
kwaliteit. Ook de beleving van de omgeving is daarbij belangrijk;
hoewel dat minder van tel is bij een spoedopname dan bij een
revalidatie van een kind na een kankerbehandeling.

Voor investeerders en aannemers in de bouw komen we tot de
conclusie die we recent al vaker mochten optekenen: niet alleen
omwille van het klimaat, maar vooral omwille van de functionaliteit moeten we circulair denken en zorg(ge)bouwen ontwikkelen
die multidisciplinair, modulair en evolutief kunnen zijn.
Bedankt Jo Vandeurzen voor je inzet als politicus en minister en
vooral bedankt om meermaals, in de loop van die carrière, naar
de BouwArena te zijn gekomen om er op ons verzoek van gedachten te wisselen met onze bouwprofessionals.
l

Dat de “zorgfabrieken” in een negatief daglicht kwamen in de
pers, omdat de zorg secundair zou zijn aan het winstbejag van
de uitbaters, maakt natuurlijk dat die trend naar persoonlijke omkadering nog belangrijker wordt.
1.

1.

1. Werner Couck (moderator)

Visie ontwikkelen is anders denken

2. Ludo Cleeren (uitgever)x

Visie ontwikkelen over het zorgbeleid betekent dat we vooroordelen moeten vermijden en vrijmoedig moeten denken over de
evolutie van de zorgvraag, over hoe we het cultureel willen aanpakken, over de financiële mogelijkheden die we hebben, over
de technologische opportuniteiten die geboden worden, enzovoort.

2.

worden, waardoor gebouwen anders kunnen bedacht worden.
En natuurlijk kan technologie ook in de effectieve gezondheidsmonitoring een stuk van de klassieke raadpleging overnemen.
Niet zo lang geleden vertelde een trendwatcher me trouwens
dat het beroep van arts fundamenteel zou kunnen veranderen.
Scanners kunnen door ons lichaam heen kijken en observaties
maken, die kunnen dan in oneindige databases kennis halen om
onze conditie te evalueren en een diagnose te stellen. Want dat
is fundamenteel wat artsen ook doen.
Misschien is dit een verklaring waarom die zich niet graag aanpassen, zoals Jo Vandeurzen het voorzichtig uitdrukt. Trouwens
geen enkele beroepsgroep past zich graag aan, aan de evolutie
van de technologie.
Bovendien is ook de financiering van de zorg niet gunstig voor
technologie, met erelonen en remgelden en terugbetalingen
door ziekenfondsen. Wat maakt dat geldstromen grotendeels
gaan bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd.
Jo Vandeurzen merkt nog twee dingen op in dit verband: “De
patiënt heeft bijvoorbeeld geen enkel probleem met zijn elektronisch dossier, omdat hij daarvan verwacht dat het maakt dat opeenvolgende artsen de juiste informatie krijgen en daardoor een
adequate behandeling sneller en effectiever kunnen uitvoeren.”
Bovendien tipt de minister ons dat inzake “veiligheid” en beveiliging tegen agressie bijvoorbeeld, heel veel gedacht, gewerkt
en geïnvesteerd wordt. Het klinkt als een beleggingstip zowaar.
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Terug naar de maatschappij
“Waar gaat dit alles naartoe?” Dat wil ik nog graag van de minister weten. Voor hem ligt het antwoord in de “vermaatschappelijking van de zorg” of het streven om mensen met beperkingen,
chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en
emotionele problemen, mensen die in armoede leven,…., een
eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.
Wonen met ondersteuning is een trend; voor jong en oud. En dat
in de meest brede betekenis van de term: van thuiszorg tot Hello
Fresh. Zo zijn ook levensloopbestendig en/of evolutief wonen
modieuze termen in debatten over wonen en zorg.
Is die vermaatschappelijking van de zorg een tegenbeweging op
de eerdere golf van industrialisering. Er is nu oog voor verschillende gradaties van verblijven met diverse vormen van ondersteuning, met bijvoorbeeld buurtgerichte zorg, in de gemeenschap, met appel naar thuisverpleging en gezinszorg.
Immers betaalbaarheid van de zorg is ook een heel belangrijk
gegeven.

NATUURLIJKE EMMISIEARME VLOEIVLOER
Een innovatieve, veerkrachtige vloeivloer met een natuurlijke look & feel en
esthetische uitstraling. Een fraaie en duurzame vloerbedekking met blijvend
veerkrachtige eigenschappen, voor vele toepassingen. Leverbaar in ruim dertig
aantrekkelijke kleuren. Ontdek LiquidDesign op www.forbo-flooring.be.

Kleinschaligheid, nestwarmte en huiselijkheid zijn ordewoorden
vandaag. Of moeten we zeggen: het zijn “opnieuw” ordewoorden?
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REDACTIE
EXCELLENT GIETVLOEREN VERTAALT PASSIE VOOR HIGH-END
ONTWIKKELING EN GIETVLOEREN NAAR NIEUWE BEDRIJFSNAAM HILO FLOORS
Het Genkse Excellent Gietvloeren heet vanaf nu HILO Floors. Met het oog op de toekomst vindt het pioniersbedrijf zijn gietvloeren opnieuw uit en zet het daarbij nog sterker in op klimaatvriendelijke en biologische gietvloeren.
Sinds Björn Saro en Andy Cochet hun bedrijf Excellent Gietvloeren oprichtten is hun passie voor het ontwikkelen en heruitvinden
van duurzame gietvloeren er alleen maar groter op geworden. Van de tiende verjaardag van hun bedrijf Excellent Gietvloeren,
maakten de zaakvoerders dan ook dankbaar gebruik om hun visie nog meer kracht bij te zetten. Met als opmerkelijkste resultaat: een
gloednieuwe bedrijfsnaam: HILO Floors.
Vingerafdruk
“We willen dat de gietvloeren van HILO Floors een minimale
impact op het milieu hebben,” legt zaakvoerder Björn Saro uit.
“Daarom waken we voortdurend over de grondstoffenselectie
en productieprocessen en blijven we, samen met de fabrikanten, steeds op zoek gaan naar nieuwe oplossingen die nog beter in dat duurzame plaatje passen.” Op die manier wil HILO
Floors zijn ecologische voetafdruk omvormen tot een kleine en
bewuste vingerafdruk. “Een positieve afdruk, die bijdraagt aan
een groene toekomst voor de komende generaties.”
Dat was dan ook de insteek bij het bedenken van de nieuwe
naam én het nieuwe logo. Terwijl ‘HI’ staat voor high-end producten en voor de extreme afwerkingsnormen die hoger zijn
dan de bestaande Belgische en Nederlandse normen, staat
‘LO’ voor eenvoud, voor de grondpositie van vloeren én voor
het concept dat back to the basics gaat. Het logo verwijst dan
weer naar de vingerafdruk en het streven naar een zo klein
mogelijke impact op het milieu.

zorgden ze vorig jaar bijvoorbeeld nog voor een succesvolle
primeur in een basisschool in Ham, waar voor de allereerste
keer een geluidsisolerende gietvloer van producent BASF geplaatst werd. Ook in het Antwerpse Havenhuis betreed je een
HILO-vloer.
Gietvloer van de toekomst
Voor HILO Floors vormt een duurzame gietvloer de basis voor
al het werk. “Maar we gaan verder,” aldus Andy Cochet. “In
2019 introduceren we met trots onze gietvloeren PURA en
BIO PURA. Beide zijn 100% ecologisch én biologisch. Onze
PURA-gietvloer is bovendien de meest milieuvriendelijke gietvloer op de markt. Uniek in zijn soort. Net zoals wij. En dat
laatste willen we ook de komende tien jaar blijven (lacht).”
…
Info: www.hilofloors.be
…

Pionier in de gietvloersector
Met HILO Floors hebben Björn, Andy en hun team steeds
het innovatieve voortouw genomen en groeiden ze uit tot de
koplopers binnen de sector. Ze introduceerden in 2011 bijvoorbeeld al de biologische gietvloer BIO PU. Ook werken ze
steeds actief samen met leveranciers als BASF en iDrain bij
de ontwikkeling van innovatieve producten. Als vloerexperts
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opleiding
“LEVEN LANG ONTWIKKELEN VAN WERK NAAR WERK
WORDT DE NIEUWE TREND”
Gilde Opleidingen: Bedrijfsleven en onderwijs in harmonie
De bouwwereld is volop in ontwikkeling. Nieuwe trends, andere wensen, wijzigende regelgevingen. Gilde Opleidingen, sector
techniek, speelt daar goed op in en zoekt meteen naar de juiste vakkrachten.
Tjeu van de Laar is directeur techniek en logistiek bij Gilde Opleidingen. “Techniek en logistiek kampen met een tekort aan arbeidskrachten. Dan is het van belang dat wij de (toekomstige) medewerkers goed opleiden en nieuwe medewerkers vinden. Dat lukt
steeds beter samen met het Limburgse bedrijfsleven.”
Gilde biedt gerichte opleidingen aansluitend op het voortgezet onderwijs. “Bouwopleidingen, installatietechniek, de maakindustrie,
logistiek, mobiliteit, afwerkingstechniek: technische opleidingen die steeds meer in elkaar versmelten. Limburg is één van de vijf
regio’s in het land met de hoogste industriële werkgelegenheid. We zijn sterk in de maakindustrie en logistiek. En we vernieuwen
snel. Er zijn veel handen nodig en die zijn niet zo gemakkelijk beschikbaar in een regio die ontgroent, vergrijst en krimpt. We hebben alle handen nodig, ook die van werkzoekenden en statushouders. Bij die laatste groep zullen we rekening moeten houden met
culturele achtergrond en taalbarrières.”
Van de Laar constateert dat handwerk steeds meer wordt geautomatiseerd. “Dat leidt tot nieuwe beroepen, tot per computer
aansturen van die automatiseringen bijvoorbeeld. Het betekent ook dat arbeidsplekken wegvallen. Gelukkig kunnen deze mensen
elders worden ingezet. De beroepsbeoefenaar zal zich zijn leven lang moeten blijven ontwikkelen. Wij sturen daarin bij, op efficiënte
wijze. We streven naar een goed functionerende arbeidsmarkt, met het juiste perspectief op werk voor iedereen.”
Bijscholing
“Dynamiek en flexibiliteit vormen de nieuwe werkelijkheid. De (toekomstig) werknemer en werkgever regionaal boeien en binden
op basis van economische activiteit en werkgelegenheid. Als op de ene plek werknemers boventallig worden willen we die graag
omscholen en behouden voor de arbeidsmarkt. Leven lang ontwikkelen biedt perspectief voor werknemer en bedrijf. Wij hebben
daarvoor de kennis en equipment uit het bedrijfsleven nodig. Stage en leren ter plekke is van belang. Leren en werken in een bedrijf
is anders dan op school. Denk alleen al aan de veiligheidsaspecten en het logistieke (productie)proces.”

Van de Laar ziet een voortschrijdende behoefte aan adequaat geschoolde
arbeidskrachten. De 16 jarige die nu zijn beroepsopleiding start wordt geschoold op dynamiek in veranderende werkzaamheden met gebruik van
(nieuwe) technologie. Wie zich nu specialiseert in installatietechniek moet
weet hebben van slimme woningen en slimme wijken. Duurzaamheid, levensbestendig, circulair en gasloos zijn actueel.”
Verder kijken
“De traditionele bouw is aan verandering onderhevig. De behoeften
van de gebruikers veranderen, zeker in vergrijzend Limburg. Er wordt
meer conceptueel gebouwd, met duurzame materialen, passend bij een
circulaire economie. De infrastructuur verandert en daar moeten de (toekomstig) werknemer, werkgever en opleider op inspelen. De timmerman
van nu is een andere dan die van morgen. Dat geldt ook voor de metselaar
en de ontwerper.”
Van de Laar streeft naar bouwen in een slimme omgeving, met een nauwe samenwerking tussen zzp ers en werkgevers. “Zet die zelfstandigen
slim in op de arbeidsmarkt. Iedereen kan meebouwen aan die toekomst:
de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Samen moeten we snel kunnen schakelen en verbinden. Geef mensen optimale
kansen om richting te geven aan hun leven. Voor iedereen is er passend werk, ook voor gehandicapten, statushouders en langdurig
werklozen. Zij moeten bereidheid tonen om te werken en wij moeten de juiste begeleiding bieden. We moeten meer anticiperen op
economische en maatschappelijke ontwikkelingen en preventief schakelen.”
Tjeu van de Laar vat het als volgt samen:
1. Het onderwijs moet een doorlopend leerproces zijn, met aandacht voor onderzoekend leren, technologie en logistieke processen
als basiscompetentie: in het basis en voortgezet onderwijs gericht op ambitie en belevingswereld van de doelgroep; in het
beroepsonderwijs vaktechnisch en beroepsgericht.
2. Bedrijven, onderwijs en overheid realiseren een duurzame publiek private samenwerking gericht op een hybride leeromgeving
voor (toekomstige) werknemers: arbeidsnabij en up to date met betrekking tot delen van kennis, vaardigheden, houdingsaspecten
en equipment.
De Centra voor Innovatief Vakmanschap in Limburg, zoals Gebouwde Omgeving,
Installatietechniek (CIVIL), Logistiek Vakmanschap (CLV) en Maak /Smartindustry in
oprichting, zijn mooie praktijkvoorbeelden van duurzame samenwerking met financiÙle en inhoudelijke inbreng van bedrijfsleven, de Provincie Limburg en het beroepsonderwijs (mbo en hbo).
Gemeenschappelijke visie
“We moeten inzetten op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op
Limburgse schaal gebaseerd op ketensamenwerking in de triple helix. We kunnen
niet alles tegelijk, maar wel focussen op actie en resultaat. De Provincie Limburg
heeft, gezien de diversiteit van de bedrijvigheid, voor elke burger een uitdagend
en kansrijk arbeidsaanbod. En het mooie is dat er anno nu steeds meer spannende
nieuwe beroepen bij komen.”
Gilde Opleidingen heeft techniekvestigingen in Venlo, Roermond en Weert.

…
tekst : Bert Salden
…
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reportage

6

zorgcentrum ocura
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen

Modern comfort en huiselijke
gezelligheid – nieuwe zorgcampus
in Herk-de-Stad brengt ze samen
Onze GPS vond de nieuwe Trompetweg in Herk-de-Stad nog
niet, waardoor we iets later dan voorzien verschijnen op de
gloednieuwe zorgcampus van vzw Ocura. Het woonzorgcentrum opende dan ook maar net de deuren, maar van onwennigheid bij de bewoners lijkt er geen sprake.
Zij lijken zich hier al helemaal thuis te voelen in een nieuw
complex waar volop werd ingezet op kleinschalig, huiselijk
wonen. Campusdirecteur Dave Roosen en architect van bureau archipelago I ar-te, Michael Seys, zien het graag aan.
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Vzw Ocura heeft vestigingen in Voeren, Montenaken, Beringen
en sinds 2007 ook in Herk-de-Stad. Hier breit de vzw met het
gloednieuwe woonzorgcentrum een vervolg aan het woonzorgverhaal dat startte met de voormalige residentie van de Zusters
Ursulinen, wat omgevormd werd tot een woonzorgcentrum voor
40 personen. “Sowieso was het de bedoeling om daar slechts
tijdelijk te verblijven en ondertussen een nieuw complex te bouwen,” legt Dave Roosen, algemeen directeur, uit.
“De kamers waren er vrij klein, en na een poos ook verouderd.
Toch heb ik nooit iemand horen klagen, want de kwaliteit van
onze zorgverlening zat wél goed.” “Op deze splinternieuwe
zorgcampus, die een woonzorgcentrum voor 76 personen en
een dagverzorgingscentrum voor 15 bewoners omvat, combineren we beide: én een mooie locatie, én die aandacht voor uitstekende zorgverlening.”

Het dagverzorgingscentrum geniet van een gunstige oriëntatie,
met een eigen terrasruimte en zicht op de kapel.

Zorg op huiselijke maat
“De filosofie van de vzw Ocura is ‘Zorgen op maat’,” legt Michael Seys uit. “Deze vormt dan ook de basis van ons ontwerp.
Vzw Ocura kiest in al zijn complexen voor kleinschalig wonen,
en dit hebben we dan ook in het ontwerp geïntegreerd. Dit leidde tot een ontwerp waarbij, op termijn, 76 bewoners leven in 6
leefgroepen. Iedere leefgroep beschikt daardoor over een eigen
zithoek, een eigen eethoek en een eigen keuken.”
“Bewoners worden er niet gelukkig van als ze allemaal op één
centrale plek zouden moeten eten of samenkomen,” vult Dave
aan. “Door die verschillende, kleinere leefgroepen te creëren,
krijg je meer het gevoel in een groot gezin te vertoeven, dan in
een eetzaal. Daarom worden de maaltijden bijvoorbeeld ook aan
tafel gebracht en bedeeld, in plaats van geserveerd op dienbladen. De indeling heeft eveneens als voordeel dat de eetruimte
en woonkamer dichtbij de bewonerskamers liggen, en dus ook
voor de minder mobiele bewoners goed bereikbaar zijn.”
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Overzicht, uitzicht en vriendelijkheid voor bezoekers
“Het gelijkvloers van het woonzorgcentrum is afgestemd op
het gemeenschappelijke leven,” vertelt Michael. “Hier vind je
de centrale balie, het kapsalon, de kine- en stille ruimte, en de
gezellig ingerichte brasserie met overdekte terrasruimte. Er is
ook een akoestische schuifwand die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje van een van de bewoners te
vieren in een aparte ruimte. Op de eerste en tweede verdieping
vind je de respectievelijke leefgroepen. Hier kozen we voor een
overzichtelijke, duidelijke indeling die ook start met een eerder
publieke functie.
Zo zie je de verpleegpost meteen wanneer je de lift of trappenhal verlaat. Maar de leefgroepen beginnen pas wanneer je de
volgende deur doorgaat. Vergelijk het met het openen van de
voordeur van ‘mijn woning’. Iedere leefruimte heeft een eigen
karakter gekregen. Zo kijkt één leefruimte uit op de binnenpatio,
twee kijken uit op de oude kapel van het klooster. Ook dat was

een belangrijk uitgangspunt van ons ontwerp: we hebben de
omgeving zoveel mogelijk betrokken. Zo is er een wisselwerking
ontstaan in ons ontwerp met de kapel, maar op andere plaatsen
in het gebouw dan weer met bijvoorbeeld de prachtige oude kastanjebomen of het beschermde voormalige bakkershuis van de
oude kloostersite. Dat maakt dat elke kamer en elke uitkijk zijn
eigenheid heeft. Binnenkort opent op deze site, aan de overzijde van de nieuwe Trompetweg, ook nog een buitenschoolse
opvang, meteen een nieuwe ‘buur’. Er valt van overal in het gebouw voldoende te zien en te beleven buiten (lacht). Het is ook
echt de bedoeling dat mensen van buitenaf zich hier welkom
voelen om bijvoorbeeld een kop koffie te komen drinken in de
brasserie op het gelijkvloers.”

Licht en leven
“De acht zusters die hier hun intrek namen, kregen natuurlijk
allemaal zicht op de kapel,” vertelt Dave enthousiast. “En uiter-

aard hebben de vele ramen als grote plus dat ze zorgen voor een
royale lichtinval. Dit valt erg in de smaak bij onze bewoners en
medewerkers.”
“Het gebruik van licht hout en wit in combinatie met zachte
kleuren in de binnenafwerking versterken dat nog,” vervolgt Michael. “De kamers zelf kregen stuk voor stuk een lichtgroene
kleur. Per twee kamers voorzagen we een nis in de gang, zodat
er als het ware een portaal ontstaat. De kamers kregen dezelfde
indeling: een inkomsas met kastenwand en spiegel, een aangename buffer tussen het privégedeelte van de kamer en de gang.
De twee schuifdeuren van de sanitaire cel vergroten in gesloten
positie het privacygevoel van de bewoner. Verder beschikken de
kamers ook over een oproepsysteem met polszender en kozen
we ook hier voor lichte en fijne materialen. Geen bombastische
tafel of logge relaxzetel, wel eerder minimalistische meubels.
Ook dit om het de bewoners weer zo aangenaam mogelijk te
maken. In de nabije toekomst zullen we de televisietoestellen ook meer en meer inzetten om te communiceren met de
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Uw gebouw bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom bouwt JANSEN BUILDING
COMPANY steeds voor de mens in het gebouw. Jansen Building Company is een algemeen aannemer van de hoogste categorie, gespecialiseerd in binnenafwerking en technieken. We werken met
eigen ervaren vakmensen in een team van 350 professionals, geworteld in 45 jaar familiale traditie.
Contacteer ons voor een kennismaking op
info@JANSENBUILDING.com | www.JANSENBUILDING.com

bewoner en zijn familie. Bijvoorbeeld om het weekmenu te tonen, of om opnames van de voorbije bewonersactiviteit te kunnen delen met familieleden die op bezoek komen. Naast hun eigen sanitaire cel, voorzagen we per verdieping en per leefgroep
ook nog aparte badkamers met hooglaagbaden met hydromassage en lichttherapie en alle nodige tilfaciliteiten waar de medewerkers de bewoners kunnen douchen of in bad zetten.”
Het dagverzorgingscentrum, dat gevestigd is op het gelijkvloers,
geniet net zoals de overige ruimtes een gunstige oriëntatie, met
een eigen terrasruimte en zicht op de kapel. De ruimte beschikt
verder over een grote, open keuken en een lange eettafel voor
de 15 gebruikers die hier dagelijks naartoe komen. Een aparte
zithoek, het gebruik van parket en behangpapier en het mooie,
lichte meubilair zorgen ook hier weer voor een huiselijke sfeer.
Verder werd het dagverzorgingscentrum ook voorzien van een
volledig uitgeruste badkamer.”

De grote verhuizing
Op maandag 5 april was het dan eindelijk zover en staken de
bewoners de straat over naar hun nieuwe thuis. In de dagen
daarvoor kregen al hun benodigdheden al een plekje, zodat ze
zelf niet al te veel hinder ondervonden van de verhuizing. Na een
kop koffie en een stukje taart als verwelkoming, ging het leven
alweer zijn gangetje. En nu is het wachten op de aanleg van de
petanquebaan …
Een wandelingetje maken, dat kan al. Daarvoor werd er rondom
het gebouw speciaal een verhard pad aangelegd.
l

(VER)bouwen doe je met verheyen! • WWW.VERHEYEN.COM
LOCATIE: TUSSEN M2 EN MAASMECHELEN VILLAGE, NIJVERHEIDSLAAN 24, 3630 MAASMECHELEN

KEUKENS • interieur • bouwmaterialen • DOE-HET-ZELF • tegelhandel
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Professionele Bachelor Bouw

CONDITIESTAATMETING EN PLANMATIG ONDERHOUD
BIJ OPENBARE BESTUREN IN BELGIË
Student: Mon Wera | Promotoren: Guy Van der Veken Gemeente Heist-op-den-Berg & Patricia Loenders Hogeschool PXL

P R O JE C T A A N LE G
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.

GROENDAKEN
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

Mon Wera

G E V E LGROE 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.

ONDERHOUD
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

Abstract
Gebouwen degraderen in de tijd en moeten onderhouden worden om hun functie en kwaliteit te behouden. De eigenaar van
een gebouw is verantwoordelijk om zich als goede huisvader te
gedragen en de nodige ingrepen uit te voeren. Openbare besturen doen dit onderhoud van hun patrimonium momenteel
voornamelijk curatief, waarbij er pas ingegrepen wordt als schade zich voordoet. In de huidige conjunctuur waarbij middelen
beperkt zijn, moeten de gebouwbeheerders echter steeds vaker verantwoorden aan het bestuur welke budgetten ze nodig
hebben en waarom. Om hier antwoorden op te vinden moet de
gewenste en de huidige staat van een gebouw objectief vastgelegd worden waarna de nodige onderhoudsmaatregelen en
kosten voorspeld kunnen worden.
Deze bachelorproef kwam tot stand vanuit de praktijksituatie in
de gemeente Heist-op-den-Berg. De gebouwbeheerders staan
hier voor dezelfde uitdagingen en willen de algemene staat

van hun patrimonium objectief in kaart brengen om ingrepen
te voorspellen en beslissingen te maken over investeringen. In
Nederland gebruikt men al een aantal jaren de NEN2767-norm
om gebouwen te beoordelen. Er wordt in deze bachelorproef
onderzocht hoe besturen deze norm, in combinatie met een
gebouwenbeheersysteem, in België kunnen gebruiken om tot
planmatig onderhoud te komen.
In eerste instantie wordt de NEN2767 kritisch bekeken op zijn
eenduidige toepasbaarheid in België. Via een documentonderzoek en bevragingen bij inspecteurs en vakmensen worden de
moeilijkheden, de objectiviteit en de mogelijke invloed van een
inspecteur onderzocht. Na het onderzoeken van de norm richt de
scriptie zich op het vervolg van conditiemetingen. Er wordt met
besturen, inspecteurs en bedrijven gesproken over het gebruik
van meerjarenplannen en de meerwaarde van een gebouwenbeheersysteem. Ten slotte wordt onderzocht wat een bestuur
moet doen voor het kan starten met metingen en planmatig onderhoud.
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Uit het onderzoek van deze bachelorproef kan worden besloten dat de vertaling van de NEN2767 naar België eenduidig is
en dat conditiescores redelijk objectief berekend worden. Om
vanuit conditiescores naar een meerjarenplanning te gaan, hangt
echter veel af van de kwaliteit van de inspecteur en de verwachtingen van het bestuur. Bovendien moet het bestuur voor en na
de conditiemeting enkele belangrijke stappen doorlopen. Een
gebouwenbeheersysteem kan sterk helpen bij deze stappen en
biedt een duidelijke meerwaarde voor het toepassen van planmatig onderhoud.w

rische gebouwen en monumenten zodat de burgers trots en
tevreden blijven. Het spreekt echter voor zich dat werkplekken
onderhouden moeten worden om de productiviteit en tevredenheid van het personeel hoog te houden. Natuurlijk mogen ook
andere gebouwen hun waarde niet verliezen, maar kosten die
hier gedaan worden zijn niet zichtbaar voor de burgers en worden vaak als minder belangrijk beschouwd door het bestuur van
de stad of gemeente. Door de talrijke vragen die rijzen aan het
begin van deze inleiding moeten patrimoniumbeheerders meer
doorgedreven middelen gebruiken om hun gebouwen te beheren.
Deze bachelorproef probeert te verduidelijken hoe patrimoniumbeheerders van openbare besturen kunnen omgaan met deze
materie. Welke middelen bestaan er om
hun gebouwen te beheren en hoe effectief
en toepasbaar zijn deze? Hoe brengen ze
de noodzaak van onderhoud over naar het
bestuur, wat met budgetten, planning, objectieve beslissingen en prioritering van activiteiten?

2 Probleemstelling
2.1 Praktijksituatie

Inleiding
Openbare besturen worden steeds vaker geconfronteerd met
vragen op gebied van facility management en gebouwenbeheer.
Vragen als: hoeveel geeft de organisatie uit aan gebouwen en facilitaire diensten? Is dit veel of weinig in vergelijking met andere
organisaties? Is het verstandig om alle gebouwen in eigendom
te houden? Wat is de waarde van het patrimonium van de organisatie? Heeft een softwareprogramma voor facility management meerwaarde? Al deze vragen draaien rond gebouwen en
leggen daarom een grote verantwoordelijkheid bij de gebouwbeheerders van verschillende organisaties. Bovendien zijn er
vandaag maar weinig organisaties die een antwoord hebben op
deze vragen hoewel ze steeds belangrijker worden. Niet alleen
de ruimtes raken bezet, waardoor er weinig plaats overschiet
voor nieuwe projecten, maar ook budgetten moeten steeds
nauwkeuriger begroot worden. Het is dan ook zeer belangrijk
dat een openbaar bestuur een doorgedreven systeem voor het
beheer van zijn gebouwen gebruikt om zicht te krijgen op exploitatiekosten, inkomsten en onderhoudskosten voor het in stand
houden van het bestaande patrimonium.
Met een patrimonium wordt het totaal van gebouwen van een
organisatie bedoeld. De grootste groep van gebouwen is deze
waarin werkruimtes voor personeel voorzien zijn. Bij onder andere steden en gemeenten zijn er nog een heleboel andere gebouwen die vallen onder het beheer. Zo zijn er een aantal waarmee
een stad of gemeente zich graag associeert: historische gebouwen, gebouwen met een strategische ligging en monumenten.
Burgers vinden deze ook belangrijk en kenmerkend voor hun
woonplaats. Ze zijn waarschijnlijk niet tevreden met een weinig
onderhouden en verwaarloosd patrimonium. Ten slotte zijn er
nog gebouwen die in geen van deze twee groepen thuishoren,
maar wel deel uitmaken van het bezit en de rijkdom van een stad
of gemeente.
Mogelijk investeert een stad of gemeente liever in deze histo- 98 -

Heist-op-den-Berg is een gemeente met
ongeveer 42 000 inwoners en een grondoppervlakte van 86,40 km2. Op deze oppervlakte staan een 80-tal gebouwen verspreid
die in het bezit zijn van de gemeente. Hiernaast zullen de OCMW
’s, die in Vlaanderen worden afgeschaft in 2019, geïntegreerd
worden in het gemeentebestuur. Hierdoor komen er nog een 30tal gebouwen bij die niet meer door het OCMW, maar door de
gemeente moeten worden beheerd en onderhouden. Het is dan
ook een hele taak om al deze gebouwen te beheren zonder het
overzicht te verliezen. De gemeente is daarom gestart met het
implementeren van een volledig gebouwenbeheersysteem om
het patrimonium gericht en overzichtelijk te beheren. Het is niet
de bedoeling om alleen gebouwen in dit systeem in te voeren,
maar ook alle gronden en objecten van de gemeente. Met deze
objecten worden verdere specifieke onderdelen in en rond een
gebouw bedoeld.
Onder meer door het afschaffen van de OCMW ’s is de gemeente gestart met het project ‘één Heist’. Momenteel zijn
de diensten van het OCMW en van de gemeente versnipperd
over verschillende locaties binnen de gemeente. Dit werkt het
samenwerken als één geheel tegen. Met het project één Heist
tracht men alle administratieve diensten te centraliseren in een
groot gebouw. In het huidige patrimonium van zowel de gemeente als het OCMW is geen enkel gebouw daarvoor geschikt bevonden en dus moet een nieuw project worden opgestart. Door
de centralisatie zullen er andere gebouwen vrijkomen en zal de
gemeente moeten nadenken welke er behouden, verkocht of
verhuurd moeten worden.
Wellicht heeft niet iedereen binnen een openbaar bestuur dezelfde mening over welke gebouwen behouden of afgebroken
moeten worden. Vaak heeft er wel iemand een bepaalde reden
om een specifiek gebouw in stand te houden en wordt de beslissing binnen het bestuur moeilijk. Er moet een objectieve vergelijking worden gemaakt tussen gebouwen naar hun kosten en
opbrengsten voor de gemeente en of die nog passen binnen het
patrimoniumbeheer. In dit onderzoek wordt besproken hoe het
gebouwenbeheersysteem een basis kan zijn voor een objectieve
beslissing van wat er met een gebouw dient te gebeuren.
Een eerste belangrijke stap voor de ingebruikname van het gebouwenbeheersysteem is de inventarisatie van het bestaande

patrimonium. Hierbij worden alle gebouwen een eerste maal
opgenomen in het systeem. Deze stap wordt tijdens het opstellen van dit onderzoek in de praktijk uitgevoerd. De basisgegevens van het patrimonium worden verzameld, al deze informatie wordt vervolgens ondergebracht in een geïntegreerde en
gecentraliseerde locatie, aangekocht door de gemeente in de
vorm van een softwarepakket. Plannen, gronden of percelen,
onderhoudscontracten, foto’s en andere relevante documenten
worden gekoppeld aan de gebouwen. Als dit voltooid is, heeft
de gemeente reeds een handige tool om zijn gebouwen te beheren. Het systeem laat echter toe om nog verder te gaan met
het beheer van faciliteiten en deze uitbreiding was dan ook de
start voor dit onderzoek.

2.2 Probleemanalyse
Binnen het beheren van gebouwen is onderhoud een belangrijk
punt. Elk gebouw vertoont na verloop van tijd onderhoudsnoden
die moeten worden aangepakt om zo een gevraagd niveau van
kwaliteit te behouden. Een onderhouden gebouw en goed functionerende installaties stimuleren namelijk de werking van een
organisatie en het gedrag van de personen die tot deze organisatie behoren.
Onderhoud gebeurt vandaag veel te vaak curatief waarbij de
schade pas wordt hersteld als het zich voordoet. Bij een openbaar bestuur brengt dit snel problemen met zich mee. Eerst
wordt de schade vastgesteld in het gebouw door de gebruiker,
vervolgens zoekt het bestuur budgetten om het onderhoud uit
te voeren en het herstelproces te organiseren. Pas na deze stappen vindt het eigenlijke herstel plaats. Nadelig hierbij is dat het
veel tijd vraagt waardoor de schade bij de uitvoering van de herstelling erger kan zijn en de totale kost uiteindelijk groter is dan
aanvankelijk begroot. Bovendien vragen gebouwen algemene
exploitatiekosten om hun functie als werkplek, ontspanningsruimte of andere te volbrengen. Met andere woorden, onderhoudskosten van gebouwen beperken zich niet alleen tot herstel
van schade, maar omvatten ook kosten voor het lappen van de
ramen, reinigen van de vloeren, etc.
Om over te gaan tot het eigenlijke onderhoud moet er eerst bepaald worden in welke staat een gebouw zich bevindt en in welke staat de eigenaar het tracht te brengen. Het bepalen van de
algemene staat van een gebouw en het in kaart brengen van de
onderhoudsnoden wordt de conditiestaatmeting genoemd. Om
een objectieve beoordeling te kunnen maken, moet de meting
volgens een voorgeschreven methode gebeuren. In Nederland
is men al enkele decennia bezig met deze methode en is men
uiteindelijk gekomen tot de NEN2767-norm voor het in kaart
brengen van de algemene conditie van een gebouw of gebouwonderdeel. Deze methode wordt ook reeds gebruikt in België,
maar is nog niet vertaald naar een Belgische norm. De eenduidige toepasbaarheid ervan wordt getoetst aan de hand van een
praktijkstudie.
Sinds 2014 dienen Vlaamse lokale besturen een BBC of beleids- en beheercyclus in te voeren dat ervoor zorgt dat ze meer
aandacht moeten besteden aan het strategisch management.
Bij het begroten van een budget moet er op voorhand duidelijk
bepaald worden wanneer welke hoeveelheid ervan nodig is om
zo tot een gerichte verdeling over meerdere jaren te komen. [3]
Niet alleen moeten de investeringskosten van nieuwe projecten
verdeeld worden, maar ook de onderhoudskosten van een bestaand patrimonium. De gemeente Heist-op-den-Berg wil deze
toewijzing van budgetten en voorspelling van onderhoudskosten via hun gebouwenbeheersysteem in combinatie met de
NEN2767-norm realiseren. Verder hebben ze nood aan een objectieve beoordeling van heel hun patrimonium om knopen door
te hakken over wel of niet behouden, verkopen of afbreken van
gebouwen.

2.3 Onderzoeksvraag
2.3.1 Centraleonderzoeksvraag
Het volledige gebouwenbeheersysteem of FMIS dat geïntroduceerd wordt in de gemeente bevat zeer veel aspecten die we
in het kader van dit onderzoek niet betrekken. De focus van het
onderzoek ligt bij de toepasbaarheid van conditiemetingen volgens de NEN2767 op gebouwen in België en hoe een openbaar
bestuur verder kan met de resultaten in combinatie met een gebouwenbeheersysteem. In deze bachelorproef wordt een antwoord gegeven op volgende onderzoeksvraag:
• Hoe is de NEN2767 over conditiestaatmeting van gebouwen
in te passen in een volledig gebouwenbeheersysteem van een
openbaar bestuur in België?
2.3.2 Deelvragen
Enkele deelvragen bieden zich aan om de hoofdvraag te beantwoorden.
• Is de NEN2767 volledig toepasbaar op gebouwen in België en
welke moeilijkheden treden hierbij op?
De NEN2767 is een Nederlandse methode om de algemene conditie van een gebouw in kaart te brengen. Er wordt
kritisch bekeken hoe deze norm zich vertaald naar België
en welke problemen men eventueel ondervindt. Is de norm
objectief genoeg, welke invloed heeft het taalverschil enz.
Via verschillende gespreken met vakmensen uit de praktijk
worden de bevindingen ondersteund.
• Welke invloed kan de inspecteur hebben op de uiteindelijke
objectiviteit van de conditiemeting volgens de NEN2767?
De norm tracht een volledig objectieve beoordeling te geven
van de algemene staat van een gebouw. Er wordt nagegaan
welke rol de inspecteur hierin speelt of welke invloed hij kan
hebben op het eindresultaat.
• Kunnen openbare besturen na verloop van tijd conditiemetingen zelf intern uitvoeren?
Wanneer de hoeveelheid gebouwen die moeten worden beoordeeld stijgt, kan het interessant zijn voor een organisatie
om intern iemand op te leiden tot inspecteur. Of het mogelijk
is om deze stap te maken en welke voorwaarden hier eventueel aan verbonden zijn, worden onderzocht.
• Hoe kunnen openbare besturen omgaan met de verschillende
resultaten die uit een conditiemeting voortkomen?
Een belangrijk aspect in de conditiemeting is wat er verder met de resultaten gedaan kan worden. De beoordeling
van een gebouw met een score zegt niet alles. De concrete
toepassingen en mogelijkheden voor een bestuur na de conditiemeting worden onderzocht.
• Welke voorwaarden zijn er voor een openbaar bestuur om te
starten met conditiemeting en planmatig onderhoud?
Ten slotte wordt er onderzocht wat een bestuur op voorhand
eventueel nog moet doen om conditiemetingen en planmatig onderhoud in te voeren. Welke keuzes moeten al dan niet
gemaakt worden om een goede werking te garanderen?
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Bureau Notermans: de innovatie partner in vastgoedbeheer
Onderhoud, herstelling en vervanging zijn zware kostenposten voor
vastgoedeigenaars. Daarom is het interessant om de technische toestand van een onroerend goed te kennen en weten wat de kosten
zijn die op termijn moeten worden ingecalculeerd om een maximaal
gebruiksgenot te hebben tegen een minimale kost.
Een conditiestaatmeting – volgens de norm NEN 2767 – past perfect
in het kader van een actief vastgoedbeheer.
In een eerste fase wordt het onroerend goed in kaart gebracht en
geïnspecteerd op basis van 3 parameters: ernstgraad, intensiteit en
omvang. Dit resulteert voor elk constructieonderdeel in een conditiescore van 1 (zeer goed) tot en met 6 (zeer slecht).
Hierna volgt nog een interpretatie op basis van het risico. Dit gebeurt
door inschatting van de mogelijke gevolgen van een gebrek.
Optioneel kan ervoor gekozen worden om de onderhouds- en
reparatiekosten op korte en lange termijn in kaart te brengen in een
meerjaren onderhoudsplan.
Bureau Notermans inspecteert zowel woningen, bedrijfsvastgoed, appartementsblokken, overheidsgebouwen als infrastructuur.
+32 (0)12 74 54 93
Sint-Truidersteenweg 474B, 3840 Borgloon
info@bureaunotermans.be
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Hoe kan je gebouwen
structureel onderhouden?
Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

35 jaar Belgisch vakmanschap
‘In een keuken deel je momenten, in een badkamer
heb je tijd voor jezelf, maatkasten geven je ademruimte
en gezelligheid. Wij zijn een collectief van mensen die
passie delen voor interieur. Ons maatwerk is het hart
van je leefwereld. Het is nauwlettend ontworpen én
met liefde gemaakt door ambachtslui. Want wij zijn
Makers. Deaplus-stielmannen en -vrouwen, gepokt
en gemazeld in het zoeken naar oplossingen.
Net zolang tot je keuken, badkamer of maatkast
naadloos deel uitmaken van je levensstijl.’
Deaplus, als het kwaliteit moet zijn.

WIJ ZIJN MAKERS

Vraag 1:
Je hebt als aannemer net een belangrijk
DBFM-contract binnengehaald, maar welke
prijs heb je aangerekend om de komende 20
jaar in te staan voor het onderhoud van het
project?

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

Hasselt
Kuringersteenweg 186
+32 11 22 04 10

Vraag 2:
Zou je een appartement vlotter kunnen verkopen als je op voorhand aan de kandidaten
kunt zeggen hoeveel de onderhoudskosten de
komende 20 jaar zullen bedragen?
Schoten
Bredabaan 1201
+32 3 644 04 16

Open van ma.-vrij. 10u tot 18u30, za. 10u tot 17u., zondag gesloten
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Sint-Pauwels
Potterstraat 137
+32 3 766 61 16

Roeselare
Bruggesteenweg 299
+32 51 22 56 62

meer info www.deaplus.be

Vraag 3:
Moet een overheidsbestuur als een goede huisvader de kosten voor het onderhoud van zijn
patrimonium op lange termijn begroten?

Het antwoord op al deze vragen ligt in een relatief nieuw begrip dat ongetwijfeld binnen enkele jaren standaard zal zijn in
de bouwsector: de conditiestaatmeting en daaraan gekoppeld,
de onderhoudsplanning op lange termijn. Limburg Bouwt bracht
een aantal professionals aan tafel om de opportuniteiten van het
systeem uitvoerig te bespreken. De conclusie is unaniem: de
invoering ervan zou beter vandaag nog dan morgen gebeuren…
Deelnemers: Bart Cox (Van Roey Services), Patricia Loenders
(Hogeschool PXL), Chantal Wendelen en Natalie Bernaerts
(Stad Beringen), Jo Franco (docent en vastgoedexpert),
Lydia Dirix (syndicus en CIB), Koen Van Den Bruel (Ons
Dak), Marc en Erik Notermans (Bureau Notermans) en Vital
Driesen (Group Jansen).
“De conditiestaatmeting is iets dat in Nederland al meer dan 30
jaar bestaat”, weet Marc Notermans. “Het gaat om een staat
van bevinding, waarbij elk onderdeel van het gebouw een score
krijgt van 1 tot 6. Dit gebeurt op basis van de norm NEN 2767 en
laat toe om het onderhoud van ieder onderdeel in een gebouw
op lange termijn te plannen. Zo kan je dus ook de kosten hiervan
concreet inschatten.”
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Provisies
Onze gesprekspartners zijn ervan overtuigd dat de invoering van
een conditiestaatmeting een grote meerwaarde zou zijn voor
alle partijen die bij het beheer van appartementsgebouwen zijn
betrokken. “Het begint al bij de aankoop”, vindt Bart Cox. “Ik
zou als potentieel koper graag op voorhand willen weten wat
de jaarlijkse onderhoudskost op lange termijn zal zijn. Ik wil niet
toehappen en dan moeten vaststellen dat een jaar later de lift en
het buitenschrijnwerk moeten vervangen worden. Een verkoper
die daar uitsluitsel over geeft, heeft een streepje voor.” Patricia
Loenders (Hogeschool PXL) knikt volmondig: “We zouden een
soort identiteitskaart van een gebouw moeten hebben waar
deze gegevens op vermeld staan. Dat doen we nu toch ook met
de EPC-waarden? Zo zullen er na een verkoop of verhuur veel
minder verborgen gebreken naar boven komen en verloopt de
vastgoedtransactie veel eerlijker. Een onafhankelijke conditiestaatmeting heeft onmiskenbaar een effect op de prijszetting.
Zeker als de NEN eraan gekoppeld wordt. Je kunt dan als koper
of huurder perfect een vergelijking maken tussen de diverse
panden die je interesseren.”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Loeiende sirenes

“Voor ons zou dat superhandig zijn, want als onze groep nu een
DBFM-contract krijgt toegewezen, moeten wij 20 jaar instaan
voor het onderhoud (de M van bovenstaande afkorting)”, zegt
Bart Cox, directeur van Van Roey Services, de onderhoudstak
van Groep Van Roey. “De prijscalculatie gebeurt nu op basis van
de meetstaat en een gemiddelde levensduur van ieder materiaal. Maar dat is niet ideaal. In feite zou er om de 2 tot 3 jaar een
nieuwe conditiestaatmeting moeten volgen, zodat je afhankelijk
van de slijtage, opnieuw een score kunt toekennen en de onderhoudsplanning kunt bijsturen. Liefst van al zou deze meting gebeuren door een externe partij, zodat er geen discussie bestaat
tussen de uitvoerders van het onderhoud en degenen die het
moeten betalen.”

Of de opvolging per eenheid of product de kosten niet doet oplopen? “De kostprijs om regelmatig een conditiestaatmeting te
doen, weegt niet op tegen de veel grotere kosten die je hebt
als je voor verrassingen komt te staan”, aldus Erik Notermans.
Dat ondervindt Koen Van Den Bruel in de praktijk: “Laat je een
expert komen om een huis op te meten, is de kost ervan heel
snel terugverdiend met preventief onderhoud op de punten die
in het verslag staan. Een goede, objectieve start nemen is heel
belangrijk en is zeker niet te duur in verhouding tot wat het kan
opleveren.”

Verrassingen

En ook voor overheidsgebouwen is het volgens onze gesprekspartners de moeite om de oefening te maken. “Het is geen
vrijblijvende screening die standaard wordt uitgevoerd”, zegt
Chantal Wendelen, deskundige Gebouwen van Stad Beringen.
“Wij lieten na een aanbesteding onlangs het Mijnstadion inventariseren, en daar komt toch meer bij kijken dan we eerst hadden
gedacht. De offertes liepen ver uit elkaar, vooral omdat de werkwijze nog niet standaard ingeburgerd is bij vele aanbieders, en je
dus appelen met peren moet vergelijken.” Toch is Stad Beringen
één van de pioniers die het licht op groen hebben gezet. “Deze
werkwijze is ons niet opgelegd door de politieke veratnwoordelijken. We hebben zelf het nut ervan ingezien en ons bestuur
kunnen overtuigen”, zegt Natalie Bernaerts, diensthoofd Gebouwen.

Erik Notermans vult aan: “Zo’n regelmatige check-up van de
kwaliteitsconditie, werkt ook kostenbesparend. Het is goedkoper om kleine slijtages tijdig te herstellen dan niets te doen en te
wachten tot het helemaal stuk is. Je komt liever niet voor grote
verrassingen en hoge kosten te staan. De regelmatige check-up
laat toe dat je overal kleine brandjes gaat blussen en voorkom je
dat het hele gebouw in één keer helemaal afbrandt.”
Koen Van Den Bruel (Ons Dak) bevestigt: “Met een conditiestaatmeting kunnen we kostenbesparende reparaties doen. Als
wij 270 keukens moeten vervangen in onze sociale woningen
hebben we liever een overzicht van welke keuken er op welk
moment slecht aan toe is. Dat is beter dan ineens zeggen: de
gemiddelde levensduur van een keuken is bijvoorbeeld 15 jaar,
dus gaan we ze allemaal ineens en integraal vervangen. Met de
meting in handen, hebben we ook een benchmark, waarmee we
het gemiddelde slijtage van hetzelfde product, zoals een keuken,
kennen. Zo weten we of een huurder goed zorg gedragen heeft
voor zijn woning, of niet.” Bij Van Roey Services werken ze op
dezelfde, gefragmenteerde manier: “We bekijken alle materialen en toestellen per groep en pakken de problemen aan naargelang de noodzaak.”
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Goede huisvader

“Je zou denken dat verkozenen niet staan te springen om veel
budget vrij te maken voor periodiek onderhoud, aangezien dat
electoraal niet echt zichtbaar is. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in brandveiligheid, die minder in de kijker lopen dan een
simpel likje verf. Toch is de keuze verdedigbaar, want met een
planning op lange termijn hou je de kosten onder controle en
beheer je het patrimonium als een goede huisvader. Wie zo de
verloedering tegengaat, mag een pluim op zijn hoed steken.”

Voor syndicus Lydia Dirix zou de conditiestaatmeting een zegen
zijn. “Ik denk in de eerste plaats aan de provisies die op basis
van de langetermijnplanning kunnen aangelegd worden door de
diverse eigenaars”, zegt ze. “Als je weet wat er jaarlijks voor
onderhoud nodig is, verzamel je de middelen op voorhand. Zo
vermijd je discussies die optreden bij grote, onvoorziene kosten. Want we hadden het daarstraks over ‘brandjes blussen’.
Wel in de praktijk komt de brandweer vaak met loeiende sirenes
af, maar geraakt de factuur moeilijk betaald.” Jo Franco is het
eens: “Het zou een mooie, objectieve basis zijn om de provisies wettelijke te verplichten”, vindt hij. “Want een uitvoerend
orgaan dat ad hoc werken komt uitvoeren, is altijd te duur en
komt altijd te laat. Vergeet niet dat we met een enorm verouderd patrimonium zitten en de grote kosten zullen toenemen.
Er wonen bovendien heel wat oudere mensen, die soms moeilijk te overtuigen zijn om provisies aan te leggen of te delen in
de gemeenschappelijke kosten. Een onafhankelijk en bindend
oordeel van een expert zou dus welkom zijn. Meten is weten.”

Vrede bewaren
Toch heeft de conditiestaatmeting ook beperkingen. “Hoe de
toepassing momenteel in Nederland wordt gehanteerd, gaat
het oordeel over de visuele staat van een materiaal”, zegt Marc
Notermans. “Als er bijvoorbeeld nieuw, perfect ogend enkel
glas in een raam zit, dan krijgt dat de hoogste score, maar het
zegt uiteraard niets over de energetische waarde. Het zou beter zijn daar een certificatie aan te koppelen.” Dat vindt Koen
Van Den Bruel ook: “Op termijn zal het vrijblijvend karakter toch
wegvallen en hier een norm uit voortvloeien, zelfs op Europees
niveau.” Bart Cox repliceert: “Voor ons is dat onderhoud nu al
niet echt vrijblijvend te noemen. Als we toch verplicht zijn om
alle herstellingen en vervangingen uit te voeren, doen we dat
liefst op basis van een objectief document, opgesteld door een
onafhankelijk expert. Zo worden discussies vermeden over wat
moet en wat niet. De betrokken partijen kunnen zelf geen scores toekennen.”

1. Lydia Dirix,
Syndicus en CIB
2. Jo Franco,
Docent en vastgoedexpert
3.Bart Cox,
Van Roey Services
4. Patricia Loenders,
Hogeschool PXL
5. Marc Notermans,
Bureau Notermans
6. Natalie Bernaerts,
Stad Beringen

Het panel onderstreept nogmaals het belang van onafhankelijkheid bij de uitvoering van de metingen en bij de uitwerking van
het plan. “Dat er kosten moeten gemaakt worden, hoort men
liever uit de mond van een extern expert dan van ons, die de
werken moeten uitvoeren”, zeggen Vital Driesen en Bart Cox.
- 105 -

Zoek je
1 comfortabele
partner voor je
vloeropbouw?

“De beslissing over de noodzaak van onderhoud wordt meer
aanvaard van iemand die er geen commercieel belang bij heeft.”
Erik Notermans treedt hem bij: “Ook als er achteraf discussies
komen, bijvoorbeeld tussen de syndicus en een mede-eigenaar,
is het objectief verslag van een derde partij een logische leidraad om tot een vergelijk te komen.”

Van de baan
Dus kunnen we niet snel genoeg een verplichting invoeren voor
een conditiestaatmeting? “Om ermee te beginnen bij nieuwbouw, is een kleine stap”, aldus Marc Notermans. “Een objectieve meting bij oplevering volstaat om de kosten voor de komende 20 jaar te berekenen en op basis hiervan de prijzen voor
verkoop en verhuur te bepalen.” Vital Driesen is het eens: “Het
kan snel gaan. Verplicht gewoon dat er een onderhoudsplan op
lange termijn moet komen, en klaar.” Maar wat met het ouder
patrimonium?

Onze experts staan klaar voor je... elke stap!

“Eigenaars gaan wel een probleem hebben met een verplichting”, weet Bart Cox. “Zeker als ze wat ouder vastgoed hebben en uit de analyse blijkt dat de onderhoudskosten op lange
termijn zullen oplopen. Zij zullen liever nu hun eigendommen
verkopen dan kosten te maken om nadien een lagere prijs te
krijgen.” Jo Franco relativeert: “Het lijkt een evidentie dat het
vroeg of laat standaard zal zijn. Ik begrijp dat er nu nog wat terughoudendheid zal zijn over wat er gaat komen, maar dat het
een wettelijke verplichting wordt, lijkt me logisch. Iedereen
moet toch weten waar ze aan toe zijn? We kunnen niet blijven
aanmodderen door van mede-eigenaars te moeten horen ‘daar
zijn ze weer met hun extra kosten’. Neen, dit moet op voorhand
duidelijk zijn, dan is de discussie van de baan.”

VLOER

CHAPE OF BLUECHAPE
VLOERVERWARMING

PUREPUR
UITVULLAAG
THERMOGRAN OF
THERMO-ULTRA EPS

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

We zijn er voor je elke stap
•
•
•
•

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

Koen Van Den Bruel is formeel: “In het begin zal er weerstand
zijn, nadien volgt de acceptatie. Dat was met de EPC-regels ook
zo. Nu ziet iedereen dat investeren in een goede EPC-score een
voordeel is voor een vlotte verkoop of verhuur. Dan zal ook zo
zijn met investeringen in de kwaliteit van materialen en het onderhoud. De conditiestaatmeting zal een troef worden om uit te
spelen. En ik denk ook dat er straks geen enkele syndicus zal
zijn die er niet mee wil werken.”

THE BEST

ALL-IN1-FLOOR

ISOLATIE I NA-ISOLATIE I VLOERVERWARMING I CHAPE- EN VLOERWERKEN
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2.

3.

4.

1. Chantal Wendelen
Stad Beringen
2. Vital Driesen
Group Jansen
3.Koen Van Den Bruel
Ons Dak

Syndicske spelen

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

1.

Wat Lydia Dirix kan bevestigen: “Wij moeten ons altijd het hoofd
breken om de gemeenschappelijke kosten betaald te krijgen.
Daarom zou een verplichting van de onderhoudsplanning een
goed idee zijn. De overheid schippert altijd als het gaat om een
verplichting in te voeren. Met de keuring en het onderhoud van
de liften hebben ze het wel gedaan, en dat vindt nu iedereen
normaal. Dat kan voor de rest van het onderhoud dus ook.” Jo
Franco merkt wel dat het tij aan het keren is: “Mede-eigenaars
beseffen ook wel dat algemeen onderhoud in hun belang is en
bepalend is voor de waarde van hun eigendom.” Daarmee stijgt
ook de professionaliteit van de syndici.

Neuzen

4. Erik Notermans
Bureau Notermans

Conclusie? “Een veelheid aan reglementeringen, verplichtingen, keuringen en kosten maakt mensen terughoudend”, zegt
Patricia Loenders. “Dat is altijd zo. Toch moeten we in dit geval allemaal samen aan de kar trekken en de noodzaak van een
degelijke, objectieve meting en onderhoudsplanning aantonen.
Daarbij moeten we de vele voordelen van duurzaamheid, kostenbesparingen, conflictvermijding, enzovoort, in de verf zetten. Als
iedereen met de neuzen in dezelfde richting gaat staan, schieten we al een heel eind op. De gebouwbeheerders, aannemers,
vastgoedprofessionals, uitvoerders van het onderhoud, overheidsinstanties, onderwijsspecialisten én de consumenten: we
hebben er allemaal belang bij om hier 100% voor te gaan.”
l

“De tijd dat een Chinese vrijwilliger ‘syndicske’ ging spelen in
een grote blok, is voorbij”, weet Lydia Dirix. “De materie is heel
complex geworden en er valt weinig eer te rapen met een compromis te vinden tussen alle partijen. De conditiestaatmeting en
onderhoudsplanning zou het werk veel makkelijker en objectiever maken. En dat is nodig. Een goede opleiding voor syndici
over deze technieken, lijkt me een volgende stap.”
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RENSON EN LIXIL BUNDELEN HUN KRACHTEN
LIXIL brengt ‘outdoor living’ in Japan naar een hoger niveau dankzij de terrasoverkappingen van Renson.
Mensen in Japan willen ‘terug naar de natuur’ en streven ernaar om ‘meer tijd buiten door te brengen’. Ondanks het feit dat er
steeds minder nieuwe huizen worden gebouwd, is er een enorme markt voor high-end outdoor-oplossingen. Dat is precies de
reden waarom LIXIL en Renson nu de krachten bundelen voor zowel de residentiële, als de commerciële markt. Samen willen
ze de mensen hoogwaardige Outdoor-oplossingen aanbieden en hen de mogelijkheden geven om meer tijd buiten door te
brengen. Lixil zal in het najaar van 2019 in Japan de Camargue Skye van Renson lanceren onder de naam ‘Garden Annex’ en
zal deel uitmaken van het merk EXSIOR.
“Het creëren en leveren van hoogwaardige producten voor
onze klanten, dat is waar het bij deze samenwerking om
draait”, aldus Satoshi Yoshida, CEO LIXIL Housing Technology Japan. “Doordat het aantal nieuw gebouwde huizen in
Japan begint af te nemen, moeten we onze bedrijfsdomeinen
herdefiniëren in de richting van duurzame groei”, legt hij uit.
“LIXIL wil emotionele waarde creëren en producten aanbieden aan klanten uit het hoogste segment”. In hun zoektocht
naar een product dat hieraan voldeed, kwam Renson in beeld
met hun high-end outdoor living concepten. Die wereldwijde
toptechnologie wil LIXIL linken aan z’n Japanse know-how om
z’n doel te bereiken.
“We hebben LIXIL voor het eerst ontmoet op de internationale
R+T beurs in 2015”, herinnert Paul Renson (CEO Renson) zich.
“Sindsdien hebben we een vertrouwensrelatie opgebouwd.
Bij beide bedrijven maken innovatie en high-end design deel
uit van ons DNA. Ik ben er dan ook erg trots op dat we vandaag
onze samenwerking kunnen aankondigen. We delen dezelfde
missie wat betreft comfortabel wonen en willen beide ook totale outdoor concepten aanbieden i.p.v. individuele producten.
Daarom zien we een enorm potentieel in deze nieuwe samenwerking om onze outdoor-oplossingen in Japan te lanceren.”
Paul Renson gaat verder: “Voor Renson is co-development
met andere gelijkgestemde, sterke merken heel belangrijk.
Daarom werken we ook samen met bedrijven als Velux, Barco,

ALU-PVC
SCHRIJNWERK
II RAMEN
& DEUREN
II NIEUWBOUW
& RENOVATIES
ALU-PVC
SCHRIJNWERK
II RAMEN
& DEUREN
II NIEUWBOUW
& RENOVATIES

Schüco, LG en Somfy. Wij geloven in ‘open innovatie’ tussen
onze merken. Hierdoor blijven we innoveren en gezamenlijk
internationaal groeien.
Takeshi Iohara, General Manager Exterior Business Division
LIXIL Housing Technology Japan: “Outdoor living bestaat
reeds 30 jaar in Japan. Mensen hebben nood aan ‘speciale
ruimtes die verbonden zijn met de natuur’. Daarom lanceren we dit najaar de Renson Camargue Skye onder de naam
‘Garden Annex’. Garden Annex zal deel uitmaken van het
merk Exsior in Japan.” Deze terrasoverkapping is uitgerust
met een lamellendak. De lamellen kunnen roteren, waardoor
mensen zichzelf kunnen beschermen tegen zowel de zon, als
regen. Maar, je kan de lamellen ook volledig openschuiven
om overdag volop van het zonlicht te genieten of ’s nachts de
sterrenhemel te kunnen aanschouwen. Dankzij een app op een
smartphone of tablet kan men de lamellen bedienen. Verder
kan de Renson Skye ook uitgerust worden met windbestendige screens, speakers, verwarmingselementen en LED-verlichting. Op die manier kunnen we klanten heel het jaar lang de
perfecte Outdoor-ervaring aanbieden.

KLEIN ROOTSTRAAT
3 IINEEROETEREN-MAASEIK
3680 NEEROETEREN-MAASEIK
KLEIN ROOTSTRAAT
3 II 3680
WWW.DRIJKONINGENBVBA.BE
II INFO@DRIJKONINGENBVBA.BE
WWW.DRIJKONINGENBVBA.BE
II INFO@DRIJKONINGENBVBA.BE

…
Info: www.rensons.eu
…

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

• Soilmixwanden
• Berlinerwanden
• Secanspalenwanden

FUNDERINGSTECHNIEKEN
decoster_adv2.indd 1
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• Paalfunderingen
• Micropalen
• Putfunderingen

GROND- & AFBRAAKWERKEN

• Onderschoeiingen
• Verankeringen
• Grondvernageling

INFRASTRUCTUURWERKEN
27/12/16 17:37

- 109 -

reportage

7

zorgcentrum Frederickxhof
Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Gielen

“Wij hebben een klein en voor
iedereen toegankelijk dorp
gecreëerd”
Een woonzorgcampus op een ideaal gelegen plek, met een
tijdloze architectuur en huiselijke sfeer. Zo kan je het Frederickxhof in Lummen nog het beste omschrijven. “Langs buiten heeft het gebouw een moderne kant en langs binnen zijn
de bewoners fier om er te wonen”, stelt directrice Isabelle
Degens.

Het Frederickxhof ligt op de hoek van de Ringlaan en de Pastoor
Frederickxstraat wat meteen ook de naam van het woonzorg-
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centrum – zeg niet langer rusthuis – verklaart. Wie er binnenwandelt, komt meteen terecht in een grand café waar de bewoners
gezellig met familie of vrienden kunnen samenzitten, maar ook
mensen uit de buurt zijn er welkom. “Wij kregen de opdracht
mee om het samenhorigheidsgevoel hier in de verf te zetten.
Er is als het ware een klein dorp gecreëerd waarbij het grand
café het dorpsplein is”, verduidelijkt Jo Segers van Segers &
Moermans Architecten. “Dit is geen gewone cafetaria, maar een
plaats om het gemeenschapsgevoel te versterken”, vult directrice Isabelle Degens aan. “Het is een totaalconcept dat bewoners
en bezoekers een restaurantgevoel wil geven.
Op die manier trekken we als het ware Lummen van buiten naar
binnen. Als Mozes niet meer naar de berg kan komen, moet de
berg maar naar Mozes komen. Veel mensen van de zorgafdeling geraken immers niet meer in het dorp tenzij de familie ze
meeneemt. Daarom dat het grand café ook deze rol te vervullen
heeft in het gemeenschapsgevoel”, verduidelijkt directrice Isabelle Degens. Die rol is eveneens weggelegd voor het park, met
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In
de sociale woningbouw is het vandaag de standaard op de huizen met zonnepanelen uit te rusten.
sdflsjflmsjlmsjflmsdjflmsdjlmdjglmdfjglmdfgjldfmgjlmdfgjmldfg
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aangelegde petanquebaan, achter het Frederickxhof. “Toegankelijk voor bewoners, bezoekers en omwonenden. Kortom voor
iedereen”, klinkt het.

groot deel mee te maken. Er zijn zelfs mensen uit West- en
Oost-Vlaanderen die hier een woning hebben omdat hun kinderen in Limburg wonen. Het Klaverblad ligt vijf minuten verderop,
maar ook het Gemeenteplein bevindt zich op wandelafstand”,
schetst Degens.

Topligging
In oktober vorig jaar zijn de deuren van de residentie opengezwaaid. Het Frederickxhof, een onderdeel van de Senior
Living Group, is goed voor twee zorgafdelingen waar 66 bewoners hun nieuwe thuis vinden. Daarnaast is er plek voor 46
assistentiewoningen of serviceflats. De bewoners kunnen hier
nog zelfstandig wonen, maar kunnen gebruiken maken van de
beschikbare diensten of zorg indien nodig. “Vandaag zijn er 45
mensen aan de slag, maar de bedoeling is om te eindigen met
een 65-tal medewerkers. Op de zorgafdeling zijn trouwens nog
maar enkele plaatsen beschikbaar. Ook staan er nog een drietal assistentiewoningen te koop. De instroom verliep vlotter
dan verwacht. Daar heeft ongetwijfeld de centrale ligging een
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Grote terrassen
De gevels zijn opgetrokken met een opvallend rode baksteen
ogen strak en dankzij het gebruik van dunbedmortel. Er is geopteerd voor een klassieke bouwmethode”, weet projectleider
Tuncay Tasci van Cordeel. De grote terrassen aan de straatkant
springen eveneens meteen in het oog. “Het zijn echte joekels.
De oppervlakte varieert, maar ze bieden allemaal veel plaats voor
stoelen en tafels waar iedereen zich ruimschoots vlot kan bewegen. Het zijn echt mooie volwaardige appartementen van 56
m² tot 134 m² voor de penthouses. Deze assistentiewoningen
beschikken over een aantal ingangen waardoor de hulpverleners

er snel terecht kunnen, maar toch het appartementsgevoel behouden blijft.” Het Frederickxhof is een gebouw in L-vorm. “Een
attractief geheel van geschakelde volumes”, omschrijft Segers.
“Hierdoor zijn wij erin geslaagd de horizontaliteit eruit te halen.
Het is een spel van verschillende volumes uit bakstenen met
verschillende accenten in bepleistering.”

aard kan wie wil beschikken over volledige hulp aan huis. Denk
aan iemand die verpleegkundige taken doet, het bezorgen van
maaltijd, iemand die poetst, kine, een klusjesdienst … Tijdens de
week zal ons animatieteam activiteiten organiseren zoals kienen,
zitturnen, bakken, koken, crea, wandelen en uitstapjes. Er is ook
een pedicure en we hebben zelfs onze eigen kapperszaak.”

Praktisch

Huiselijk gevoel

De inrichting is klassiek en vooral praktisch gehouden. “Er is
veel aandacht besteed aan het praktische zoals ook de wettelijke normen voorschrijven. Denk aan bredere deuren, maar ook
een toilet of badkamer waar er perfect kan geleefd worden voor
wie in een rolstoel zit. Er is een douche, maar dan zonder wand.
De nodige handgrepen zijn voorzien en nog zoveel meer. Maar
misschien nog wel het belangrijkste: elke kamer is voorzien van
drukknoppen voor het oproepsysteem. Meteen staat er een verpleegkundige na een druk op de knop”, vertelt Degens. “Uiter-

Wie aan een woonzorgcentrum – zeg niet langer rusthuis – denkt,
denkt veelal aan kamers op een lange saaie gang. “Dat willen wij
hier absoluut vermijden. Het kan hun thuis niet vervangen, maar
het moet toch een soort van nieuwe thuis voor de bewoners zijn.
Er is bewust niet gekozen voor wit geschilderde muren. Zeker
de oudere generatie heeft niets aan strak wit. Dat komt klinisch
over. Het ziekenhuisgevoel. Het is onze plicht en taak om het
thuisgevoel te benaderen. Je komt hier in een warme omgeving.
Daarom dat er in de gangen gekozen is om deels met behang
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Technische fiche
Nelissen steenfabrieken
Fredrickxhof
…
Bouwheer:
Nelissen
Seniorsteenfabrieken;
Living Group; Lummen
Lanaken
…
Architect:
Architectenbureau SegersUAU
& Moermans;
collectiv; Hasselt
Hoeselt/
architectengroepHoofdaannemer:
PSK; Sint-Truiden
Hoofdaannemer:
Cordeel; Hoeselt
Buitenschrijnwerk:
Gebr. Caelen; Genk
Studiebureau Technieken
Drijkoningen;
HVAC-Sanitair:
Maaseik
Gevelstenen
IKP; Heusden-Zolder
Rosina:
Nelissen steenfabriek;
Vast meubilair:
Lanaken
RWK Interieur;
Grondwerk:
Lanaken
De coster D; Houthalen-Helchteren
Digital signage:
First
Ondergrondse
Impression;container:
Tilburg NL
Engels Logistics;
HVAC, Beringen
sanitair:
Imtech
Bouwmaterialen:
Belgium; Alken
Wijckmans;
Elektriciteit:
Ham
Maintain
Vloerisolatie
Elektro;
enLanaken
chape:
Binnenafwerking:
Isola; Tongeren
E.Baillien;
TrappenMaasmechelen
en terrassen:
Klimaatplafonds:
Architon; Dessel
Binnenschrijnwerk:
Interalu; Antwerpen
Van Grieken;
Kalwall-panelen:
Heusden-Zolder
J. Hermans
Sectionaal
& Co; Tienen
poort:
Los
VBD;
meubilair:
Lommel
PuurOffice;
Schilderwerken:
Hasselt
App development:
BMN; Bilzen
Appwise;
Pleisterwerken:
Diepenbeek
B-stuc;
Landmeter:
Bilzen
Patrick
Leuningen
Janssen;
en borstweringen:
Maasmechelen
Buitenschrijnwerk:
Dima; Lommel
Hegge;
Elektrowerken:
Hamont-Achel
Elektro Technics; Bilzen
Infra:
RF 60
Herwey;
schilderwerk:
Lanaken
Stabiliteit:
Iris; Geel
PUR vloerisolatie:
V2S; Genk
Isofoam; Turnhout
VC-EPB:
V-CONSULT;
Stortklare beton:
Genk
Interbeton; Genk
Lift:
Schindler;Keukens:
Sint Gilis
Kredo;
Moskunst:
Lummen
Mosmuur;
Toegangscontrole:
Antwerpen
Lichtkoepels:
Lecot; Kortrijk
Caroplast;
Goederenlift:
Zoutleeuw
Sanitair
Lift It;toestellen:
Vosselaar
Alsan
Gipskartonwerken:
(Bastiaens); Bilzen
Poels;
Verlichting:
Halen
Xal;
Predallen:
Graz AT
Prefaco;
Los meubilair:
Lebbeke
C&P Furniture;
Personenlift:
Zutendaal
Schindler;
LosZwijndrecht
meubilair:
HVAC enPami;
sanitair:
Pelt
Los meubilair:
Spie; Geel
Marres Interieur;
Dak dichting:
Lanaken
Raamdecoratie:
Tectum; Genk
Mooi wonen;
Omgevingswerk:
Oudsbergen/
Merode interieur;
Verbruggen;
Lanaken
Mol
Pictogrammen:
Win Win; Evere
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PARTNERS FOR THE FUTURE
www

te werken bijvoorbeeld. Ook zijn we gegaan voor stoffen bedden
in plaats van hout. Het woord dag- of eetzaal gebruik ik evenmin
niet meer graag. Wel hebben wij een soort van living ontworpen.
Er staat een echte salon en eiken kasten. Dat zijn kasten van hun
generatie. De mensen zijn blij om hier te wonen en fier op hoe
het gebouw eruit ziet. Bovendien kunnen ze genieten van mooie
uitzichten. Zo kijkt een deel uit om een nabijgelegen schooltje.
De bewoners vinden het geweldig om al dat leven te zien”, weet
Isabelle Degens.

Technieken
Om de gebruiks- en verbruikskosten te milderen, is de verwarmingsinstallatie uitgevoerd met een centrale stookplaats met radiatoren op lage temperatuur. “Niet elk appartement heeft dus
zijn ketel. Wel zijn er tussentellers voorzien om een afrekening
per bewoner mogelijk te maken”, weet Tasci. “De dagzalen zijn
uitgerust met een VRF-systeem voor zowel koeling als verwarming. In het grand café is vloerverwarming voorzien en ook een
VRF-systeem. Het budget hebben we onder controle kunnen
houden. Het komt neer op 12 miljoen euro voor de bouwwerken”, besluit Tasci.
l

.cordeel.eu

ELEGANTE AFVALINZAMELING
ELEGANTE AFVALINZAMELING
BIJ HOOGBOUWPROJECTEN EN
BIJ HOOGBOUWPROJECTEN EN
PUBLIEKE GEBOUWEN
PUBLIEKE GEBOUWEN

Engels Logistics NV | tel. 011 81 50 50 | e-mail: post@engels.eu | www: engelslogistics.be
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Beurs
LIMBURG
LEADS

roeien
wandelen
lopen
zwemmen
relaxen
stretchen

ZWEM & ONTSPAN
BIJ U THUIS

Veni, vidi, vici
Tekst: Werner Couck

MET HOTSPRING EN
ENDLESS POOLS

MAASMECHELEN
Rijksweg 539
HASSELT
Herkenrodesingel 11a
LEUVEN
Aarschotsesteenweg 584
ST-MARTENS-LATEM Kortrijksesteenweg 200
www.gervi.be

– 089 760 536
– 011 230 860
– 016 447 034
– 09 231 44 31

facebook.com/gervigivesyoumore

Copyright by nature
WWW.BHARD.BE
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Vlaamse bouwondernemers op Nederlandse
bodem met de spirit van de Romeinse veldheer
Julius Caesar: “ik kwam, ik zag, ik overwon”!
De verovering van Limburg is goed en wel begonnen; eerst in december vorig jaar in Chateau Neercanne en nu in het MECC Maastricht
naar aanleiding van LIMBURG LEADS. En als je
new business wil genereren, mag een dosis lef
en ambitie niet ontbreken.

Het contactevent van het MECC – LIMBURG LEADS – leek ons
dan ook de ideale gelegenheid om nog meer persoonlijke contacten met een nog breder zakelijk publiek tot stand te brengen.
Mei 2019 wordt een historisch moment, zeg maar “de bestorming van Maastricht”!

Denken en doen
Vorig jaar in december heeft LIMBURG BOUWT partners, vrienden en geïnteresseerden uitgenodigd in Chateau Neercanne om
aan te kondigen dat we na bijna 15 jaar ook over de grens in
Nederlands Limburg het succesvolle gedrukte magazine gaan
verspreiden. Steeds met dezelfde ambitie: bouwondernemers
met ambitie in de kijker zetten en meer aandacht geven, opdat
ze ook meer respons krijgen – en mogelijk ook nieuwe leads.

Bouwplein met 30 deelnemers
Door de krachten te bundelen van het MECC, LIMBURG
BOUWT magazine, en Flanders Investment & Trade, boden we
de bouwondernemers die een business case hebben voor de
Nederlandse markt een combi-aanbod aan dat ze eigenlijk niet
konden weigeren.
We gaan samen een BOUWARENA POP-UP innemen op het
MECC-event, we omkaderen dat met flink wat promotie en PR

In die december-editie verscheen de eerste Oranje-katern om
de grensoverschrijdende verhalen te bundelen en de focus te
versterken. We hebben ons laten vertellen dat daar al meteen
nieuwe zakenrelaties zijn ontstaan. Dat geeft natuurlijk extra drive om nog verder te gaan en nog meer te doen.
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en wij genieten financiële steun van de Vlaamse overheid dankzij
Flanders Investment and Trade.
Zoals bij elke goede “buitenlandse missie” trekt onze ploeg dadelijk veel meer aandacht dan wanneer we alleen op pad zouden
gaan. Door bovendien de focus op de bouwsector te leggen,
springen we nog meer in het oog. En terecht want we hebben
heel wat te bieden.
Top van lifestyle & interior
Vlaanderen staat in Nederland over het algemeen bekend als het
land van melk en honing, van het Bourgondische leven, van stijl
en genieten. Dat is trouwens een perfect match met Maastricht
en omgeving, waar enige liederlijkheid ook niet ongewoon is; en
niet alleen bij carnaval.
Met 4D-TEGELS, CARMETUM, LOFRA PROJECTS, MERODE-INTERIEUR, SCHREURS PROJECT, SIMONI ARCHITECTEN
en VANGRONSVELD hebben we echt toppers te tonen in lifestyle, interieur en woonbeleving. Daar hebben we met plezier nog
GERVI wellness en GRAPES HOUSE OF WINES aan gekoppeld.
We durven zonder blozen te zeggen dat we met deze club mikken op het hogere segment van woningen en appartementen of
penthouses; dat we aan huis bij topmanagers in Nederland willen werken of advocatenkantoren, consultants en revisoren; kan-

toren van dynamische bedrijven onder handen kunnen nemen
om styling en arbeidsvreugde in perfecte balans te brengen.
Onze Vlaamse partners hebben daarvoor de inspiratie, de ervaring en de referenties. Zonder enige twijfel.
Bouw en innovatie
Het valt ook op hoeveel bouwbedrijven op dit ogenblik uitbreiden
naar het oosten, naar Nederlands Limburg, om vandaar een opmars in te zetten op de Nederlandse markt. Uit onze contacten
leerden we dat er geloof heerst in de groei van die markt en de
ambitie om daar een deel van mee te pikken.
Zowel in innovatieve concepten als in nichemarkten, zowel in
industriebouw als in wegenbouw of infra, zowel in afwerking,
toelevering of onderaanneming, vonden we plannen voor uitbreiding bij diverse bedrijven.
Voor een aantal ondernemers viel ons voorstel net op het juiste
moment omdat ze al stappen hadden ondernomen om samen te
werken met Nederlandse partijen. Die acties gaan van prospecteren met lokale marktverkenners tot en met het opzetten van
een Nederlands dochterbedrijf.
In deze categorie mogen we met trots voorstellen: Abb&z group,

ALTEZ, Group CEYSSENS, DE HUISSMID, GUTAMI SOLAR,
HOOGMARTENS, ISOLA, MONAVISA, PALMAERS, PAMI,
RUBBER PROTECTION SERVICE, SMART STONE BUILDING
TECHNOLOGY, STADSBADER en VAN VLIERDEN.

We gaven aandacht aan wat dat allemaal betekent voor ontwerpen, bouwen, financiering, meerjarenonderhoudsplanning,
publiek-private samenwerking, outsourcing, leasing op lange
termijn, …

Als we al die ervaringen en reacties op een rij zetten, mogen we
zonder meer zeggen dat er een duurzame en doelbewuste beweging is ingezet van onze Limburgse bouwbedrijven om hun
territorium uit te breiden.

De waaier van diensten gaat van management info systemen
tot en met marketing en communicatie, via de diensten en producten van BIJSTER, BISC, FACTOR4, IMMO FUSION, NELSON, PROJECT MEDIA en WHITE LIGHT.

Diensten
In de groep van 30 op ons bouwplein, staan een aantal dienstverleners die de ideale omkadering aanbieden om bedrijven beter te maken, bekender te maken, aantrekkelijker te maken. Die
diensten gaan van managementinformatiesystemen tot en met
marketing en media.
Het bestaan en de ontwikkeling van die markt, bevestigt dat de
bouwsector een mooie toekomst te wachten staat. Tenminste
voor die bedrijven die de omslag weten te maken van het traditionele werk naar de implementatie van technologie, nieuwe
vormen van bouw en productie, andere concepten van financiering en onderhoud, enzovoort.

Meer dan één effect is gegarandeerd
Je zou er misschien niet bij stilstaan, maar deze actie om “naar
buiten te komen” heeft voor alle deelnemende bedrijven veel
meer dan één effect. Eerst en vooral zijn er de interne bedenkingen en organisatie, daarnaast stelt zich de vraag naar de ideale
business case in deze markt, er is de kwestie van en hoe ze
kunnen of moeten samenwerken met lokale bestaande ondernemingen, … en uiteraard zullen er goede contacten gelegd
worden voor diegenen die actief het bouwplein en de directe
omgeving daar in het MECC zullen verkennen.

Met LIMBURG BOUWT hebben we al een paar reportages
gemaakt over de circulaire economie en circulair bouwen.

Het succes zal uiteraard pas volgen als deze actie niet éénmalig
is, als ze niet zonder gevolg blijft, als men blijft aankloppen bij
de deuren die nu geopend worden. Want alleen in het woordenboek komt succes vóór werken. l

Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen
T 089/76.44.26
F 089/76.38.66
www.4d-tegels.be
info@4d-tegels.be
- Limburg Leads - 120

Gordijnen, jaloezieën & shutters - Meubels & Stoﬀering - Behang & Schilderwerken - Decoratie & Verlichting - Vloerbekleding
Koning Albertlaan 244 - Lanaken - Tel.: +32 89 73 02 30 - info@merode-interieur.com
Openingsuren: di-z0 van 13u tot 18u of op afspraak / vrijblijvend advies aan huis.

www.merode-interieur.com
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Ontdek onze limburgse toets
in de Rioja wijnen!
roeien
wandelen
lopen
zwemmen
relaxen
stretchen

ZWEM & ONTSPAN
BIJ U THUIS
MET HOTSPRING EN
ENDLESS POOLS

Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

Copyright by nature

T 089/76.44.26
F 089/76.38.66

MAASMECHELEN
Rijksweg 539
HASSELT
Herkenrodesingel 11a
LEUVEN
Aarschotsesteenweg 584
ST-MARTENS-LATEM Kortrijksesteenweg 200

www.4d-tegels.be
info@4d-tegels.be

www.gervi.be

– 089 760 536
– 011 230 860
– 016 447 034
– 09 231 44 31

Gordijnen, jaloezieën & shutters - Meubels & Stoﬀering - Behang & Schilderwerken - Decoratie & Verlichting - Vloerbekleding
Koning Albertlaan 244 - Lanaken - Tel.: +32 89 73 02 30 - info@merode-interieur.com

WWW.BHARD.BE

INFO@BHARD.BE

Openingsuren: di-z0 van 13u tot 18u of op afspraak / vrijblijvend advies aan huis.

+32 89 70 16 62

www.merode-interieur.com

facebook.com/gervigivesyoumore

4D-TEGELS

GERVI

GRAPES HOUSE OF WINES

LOFT INTERIEUR - B-HARD

MERODE

Contact persoon

Kristof Vangeneugden

Marjolein Nijs

Paul van Dinter

Tim Vandewinkel

Cindy Gerets

Adres

Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

Rijksweg 539
3630 Maasmechelen (Opgrimbie)

Kempenstraat 21
3650 Dilsen-Stokkem

Venderstraat 5B
3640 Kinrooi

Koning Albertlaan 244
3620 Lanaken

Telefoon

089 76 44 26

089 76 05 36

089 75 46 95

089 70 16 62

089 73 02 30

Tegelimport en verkoop

Wellness

Wijnen

Parket, deuren en trappen

Interieur en decoratie

info@4d-tegels.be
www.4d-tegels.be

contact@gervi.be
www.gervi.be

info@grapeshouseofwines.com
www.grapeshouseofwines.com

info@bhard.be
www.bhard.be

info@merode-interieur.com
www.merode-interieur.com

Uitgebreid assortiment
binnen- & buitenverlichting
in ruime toonzaal

EZ

ABB&Z aanneming bvba
Abroxweg 57
3960 Bree - Limburg – België
+32 491 07 88 64
info@abb-z.com
www.abb-z.be

Professioneel advies

G

Meer dan 50 jaar ervaring
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e-mail & website

O
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Naam firma:

Opmaken van lichtstudies
Installatiemateriaal
Eigen plaatsingsdienst

Maastrichterstraat 48, B-3740 Bilzen – 089 51 01 11
www.vangronsveld.be – info@vangronsveld.be
HENTJENSLAAN 9, B - 3511 HASSELT
SIMONI@SIMONI.BE WWW.SIMONI.BE

KOKEN • WONEN • SLAPEN • BADEN • WERKEN

5 reden voor ABB&Z
*Jarenlange ervaring en know- how
*Een partner voor AL uw werken
*wij plannen en denken met u mee van A tot Z
*Maatwerk
*Slechts één aanspreekpunt, wij zorgen voor de
rest

Passie voor alles wat met
bouwen te maken heeft is elke
dag opnieuw onze drijfveer.
Door onze jarenlange ervaring
zijn wij uw ideale partner voor
het totaalconcept van uw bouw, van A
tot Z.

INDUSTRIEBOUW

ALTEZ BOUWT

VOOR ONDERNEMERS!

Altez Industriebouw Nederland
www.altez.eu

Naam firma:

SCHREURS PROJECT

SIMONI ARCHTECTEN

VANGRONSVELD

ABB-Z GROUP

ALTEZ

Contact persoon

Erwin Jacobs

Vittorio Simoni

Peter Vansgronsveld

Will Baselmans

Victor Woesthuis

Adres

Weg naar Zwartberg 230
3660 Oudsbergen (Opglabbeek)

Hentjenslaan 9
3511 Hasselt

Maastrichterstraat 48
3740 Bilzen

Abroxweg 57
3960 Bree

Weg op Bree 125
3670 Oudsbergen

Telefoon

089 85 40 44

011 25 35 02

089 76 44 26

0491 07 88 64

011 79 02 00

Interieur en kasten op maat

Interieurarchitect

Verlichting en electro

Bouwen en renoveren

Bouw

info@schreurs-project.be
www.schreurs-project.be

simoni@simoni.be
www.simoni.be

info@vangronsveld.be
www.vangronsveld.be

info@abb-z.be
www.abb-z.be

info@altez.eu
www.altez.eu

Activiteit:
e-mail & website
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info@altez.eu

ALTEZ CONSTRUCTION GROUP | WEG OP BREE 125 | 3670 OUDSBERGEN

WEG NAAR ZWARTBERG 230 • 3660 OUDSBERGEN • WWW.SCHREURS-PROJECT.BE
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Ontdek onze limburgse toets
in de Rioja wijnen!

HENTJENSLAAN 9, B - 3511 HASSELT
SIMONI@SIMONI.BE WWW.SIMONI.BE

Meer dan 50 jaar ervaring
Professioneel advies
Uitgebreid assortiment
binnen- & buitenverlichting
in ruime toonzaal
Opmaken van lichtstudies
Installatiemateriaal
Eigen plaatsingsdienst

Maastrichterstraat 48, B-3740 Bilzen – 089 51 01 11
www.vangronsveld.be – info@vangronsveld.be

KOKEN • WONEN • SLAPEN • BADEN • WERKEN
WEG NAAR ZWARTBERG 230 • 3660 OUDSBERGEN • WWW.SCHREURS-PROJECT.BE
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ABB&Z
ABB&Z
ABB&Z
aanneming
aanneming
aanneming
bvba
bvba
bvba
Abroxweg
Abroxweg
Abroxweg
575757
3960
3960
3960
Bree
Bree
Bree
- Limburg
- Limburg
- Limburg
––
België
België
– België
+32
+32
+32
491
491
491
0707
88
07
88
64
88
6464
info@abb-z.com
info@abb-z.com
info@abb-z.com
www.abb-z.be
www.abb-z.be
www.abb-z.be

we create your view

A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN
Industrieterrein De Schacht I Mijnwerkerslaan 35 I B-3550 Heusden-Zolder I T +32 11 57 01 00 I info@groupceyssens.com I www.groupceyssens.com

Contact persoon

Dirk Ceyssens

Ilona Roux

Adres

Mijnwerkerslaan 35
3550 Heusden-Zolder

Overeinde 14
3665 As

Telefoon

011 57 01 00

0476 61 90 37

Ramen, deuren en glassector

Bouw en staalframebouw

info@groupceyssens.com
www.groupceyssens.com

info@dehuissmid.be
www.dehuissmid.be

Activiteit:
e-mail & website
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33 DE HUISSSMID

Uw totaalpartner
voor infrastructuur
werken
OPLOSSINGEN
•
•

Aanleg & onderhoud wegen
Aanleg & onderhoud parkeerterrein

•
•
•

Aanleg & onderhoud opslagterrein
Dijkbeschoeiingen
Aanleg vloeistofdichte terreinen

DIENSTEN
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Passie
Passie
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voor
alles
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alles
wat
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met
wat
met
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dag
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opnieuw
dag
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onze
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Door
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jarenlange
jarenlange
jarenlange
ervaring
ervaring
ervaring
zijn
zijn
wij
zijn
wij
uw
wij
uw
ideale
uw
ideale
ideale
partner
partner
partner
voor
voor
voor
het
het
totaalconcept
het
totaalconcept
totaalconcept
van
van
uw
van
uw
bouw,
uw
bouw,
bouw,
van
van
A
van
A A
tottot
Z.
tot
Z. Z.

Asfaltverwerking
Betonverwerking
Oppervlaktebehandeling
Buitenaanleg

België Industrieweg Noord 1137, 3660 Oudsbergen
+32 89 81 02 30 · www.hoogmartens.be

Naam firma:

GUTAMI SOLAR

HOOGMARTENS

Contact persoon

Marina Doggen

Tom Hoogmartens

Adres

Koolmijnlaan 181
3582 Beringen

Industrieweg Noord 1137
3660 Oudsbergen

Telefoon

011 71 93 00

089 81 02 30

Hernieuwbare energie

Wegenbouwbedrijf

info@gutami-solar.com
www.gutami-solar.com

info@hoogmartens.be
www.hoogmartens.be

Activiteit:
e-mail & website
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Nederland Hagelkruisweg 2, 5993 SC Maasbree
+31 77 400 61 40 · www.hoogmartens.nl

INDUSTRIEBOUW

ALTEZ BOUWT
VOOR ONDERNEMERS!
Altez Industriebouw Nederland

www.altez.eu

info@altez.eu

ALTEZ CONSTRUCTION GROUP | WEG OP BREE 125 | 3670 OUDSBERGEN
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Primeur voor de
Nederlandse markt.

BENT U AANSPRAKELIJK?

Vanaf nu isoleert
iedereen online.

Smart Stone, een revolutionaire ontwikkeling
in afwerkingsmateriaal voor de bouwsector.
Dankzij Smart Stone kunnen zowel buitenmuren als binnenmuren op een ecologische

VOOR DE THUISWERKPLEK
GESPECIALISEERD IN
SPANPLAFONDS &
WANDDECORATIES

alles over isoleren op www.isola.be

en economische manier afgewerkt worden.

BEZOEK VRIJBLIJVEND
ONZE SHOWROOMS

Smart Stone is bestand tegen koude, hitte,
damp, vocht, Uv-stralen of andere klimatologische omstandigheden die natuurlijk marmer

N

kunnen beschadigen.
Smart Stone, ook FLEXIBEL MARMER genoemd, is eenvoudig te plaatsen. Met een
gewicht van slechts 2,5 kg/m2 evenaart het de
eigenschappen van marmer door de unieke
samenstelling van natuurlijke materialen.

Interesse om Smart Stone te plaatsen?
Contacteer ons: +32 473 686 388

WORKSPACE
DESIGNERS

Thuiswerk wordt steeds populairder.
Er is echter ook een keerzijde.
In Nederland werd een werkgever aansprakelijk gesteld voor
RSI-klachten van een medewerker die op regelmatige basis thuis werkte.
De vraag is dus niet of deze trend naar België komt, maar wanneer?
Wees dus voorbereid en neem dit risico niet!

Genkersteenweg 433/1
B-3500 Hasselt
011 91 14 83
hasselt@monavisa.be

R
STONE

Met de WorkSpace One creëerde Pami de eerste echte thuiswerkplek die naam
waardig. Ergonomisch verantwoord én perfect integreerbaar in ieder interieur.
Dit unieke design van eigen bodem voldoet aan alle (Arbo)regels voor thuiswerk en
laat u toe om thuis net zo professioneel en efficiënt te werken als op kantoor.

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

Smart Stone Building Technology | www.ssbt.be | info@ssbt.be
St Hubertuslaan 1 – B 3660 Oudsbergen

WWW.PAMI.BE/WORKSPACEONE

FACTORY AND SHOWROOM INDUSTRIELAAN 20 NOLIMPARK 1408 3900 PELT TEL +32 11 800 700 INFO@PAMI.BE
SHOWROOM TOUR & TAXIS SHOWROOM B4 HAVENLAAN 86 C 1000 BRUSSEL TEL +32 2 475 22 40

www.monavisa.be
Ad-LimburgBouwt-05.2019.indd 1
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SMART STONE BUILDING
TECHNOLOGIE
Bob Geerkens

ISOLA

MONAVISA

PALMAERS VAKHANDEL

PAMI

Rudi Philtjens

Kim Zeegers

Diederik Timmers

Dirk Jenaer

Adres

St. Hubertuslaan 1
3660 Oudsbergen

Vrijheidweg 10
3700 Tongeren

Genkersteenweg 433/1
3500 Hasselt

Tongersestraat 94
3740 Bilzen

Industrielaan 20
3900 Pelt

Telefoon

0473 686 388

0800 62 502

011 91 14 83

89 41 10 59

089 73 02 30

Flexibel marmer

Isolatie en vloeropbouw

Interieur en spanplafonds

Kantoorinrichting

info@ssbt.be
www.ssbt.be

info@isola.be
www.isola.be

hasselt@monavisa.be
www.monavisa.be

Ijzerwaren, gereedschappen en bouwmachines
info@palmaers.be
www.palmaers.be

Naam firma:
Contact persoon

Activiteit:
e-mail & website

Dom

Utiliteit

Publiek-Private
Samenwerkingen

Bois –

Industrie

Met een stevige reputatie op het vlak
van eender welk bouwproject weet
Stadsbader steeds een doordachte oplossing
volgens de wensen van de klant uit te
werken. Zelfs een totaal-aanpak onder de
vorm van Design & Build, al dan niet met
LEED- of BREEAM-certificering is mogelijk.

R-P-S BVBA Industrieweg - Noord 1189 • 3660 Oudsbergen • T +32 (0)495 49 05 21 • info@r-p-s.be • www.rubberprotectionservice.be

Comfortmeter is a web based survey tool that measures
Indoor Environmental Quality in offices

Onze rapporteringsoplossing Improview® wapent je met feiten
en legt de kerncijfers van je bedrijf bloot. Zodat jij weet waar je je moet
op richten, om daarna de juiste beslissingen te nemen.

ken
Lana

SOLUTIONS
FOR
WATERPROOFING

How satisfied are your employees with their workplace?

De sleutel tot een efficiënter en dus rendabeler bedrijf?
De zwakke punten blootleggen. Om dan vliegensvlug
en gericht tot actie over te gaan.

e aux

IN COMBINATIE MET GEOTEXTIEL
PMMA HARSEN
PREPRUFE PROTECTION MEMBRAAM
CEMENTEREN
INJECTEREN

efficiëntie

a Butt

Residentieel

• AANBRENGEN VLOEIBAAR RUBBER
•
•
•
•

Schermen met

aine L

Uw partner voor
uw project !

info@pami.be
www.pami.be

The questionnaire covers following topics:
Light, Acoustics, Air quality, Thermal comfort, Individual
control, Office environment, Health & wellness policies

Wij van Bijster helpen die cijfers, vanuit onze ervaring, interpreteren.
Zodat wij met al onze expertise gericht kunnen adviseren. Het resultaat?
De doodsteek aan inefficiëntie.

Comfortmeter is a ready-to-use tool for post-occupancy
evaluation (POE) in certification systems such as BREEAM,
LEED and WELL

Klaar om de degens te kruisen?

GRENSOVERSCHRIJDEND GROEN
GROENBEDRIJF VAN VLIERDEN

www.stadsbader.com

VAN VLIERDEN

Berghei 10 – 3910 Pelt
+32 (0)11 64 20 28
info@vanvlierden.com
www.vanvlierden.com

PROJECT + GROEN





Comfortmeter enables HR and Facility managers
to improve employee well-being

www.comfortmeter.eu
info@comfortmeter.eu

Corda Campus, Kempische Steenweg 311 / 1.02, 3500 Hasselt | +32 475 29 18 26 | info@bijster.be | www.bijster.be

PROJECTAANLEG
GROENDAKEN
GEVELGROEN
ONDERHOUD

Pre-approved survey provider by

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme.

Powered by

Comfortmeter_A5_liggend.indd 1
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Naam firma:

RUBBER PROTECTION SERVICE

STADSBADER

VANVLIERDEN

BIJSTER

FACTOR4

Contact persoon

Guy Steensels

Ben Bomhals

Peter Hoewaer

Anja Janssen

Geert Goorden

Adres

Industrieweg Noord 1189
3660 Oudsbergen

Kanaalstraat 1
8530 Harelbeke

Berghei 10
3910 Pelt

Kempische Steenweg 311 / 1.02
3500 Hasselt

Lange Winkelhaakstraat 26
2060 Antwerpen

Telefoon

0495 49 05 21

056 26 06 66

011 64 20 28

0470 66 27 62

03 225 23 12

Waterdichting, renovatie, bouw
en nieuwbouw
info@r-p-s.be
www.r-p-s.be

Bouw & infra

Landschapsarchitectuur, tuinaanleg,
daktuinen, groendaken, gevelgroen
en onderhoud
info@vanvlierden.com
www.vanvlierden.com

Bouw en projectontwikkeling

Energie en comfort in gebouwen,
patrimoniumbeheer
info@factor4.eu
www.actor4.eu

Activiteit:
e-mail & website
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info@stadsbader.com
www.stadsbader.com

anja@bijster.be
www.bijster.be
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Uw totaalpartner
voor infrastructuur
werken
OPLOSSINGEN
•
•
•
•
•

Aanleg & onderhoud wegen
Aanleg & onderhoud parkeerterrein
Aanleg & onderhoud opslagterrein
Dijkbeschoeiingen
Aanleg vloeistofdichte terreinen

DIENSTEN
Asfaltverwerking
Betonverwerking
Oppervlaktebehandeling
Buitenaanleg

België Industrieweg Noord 1137, 3660 Oudsbergen
+32 89 81 02 30 · www.hoogmartens.be
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Nederland Hagelkruisweg 2, 5993 SC Maasbree
+31 77 400 61 40 · www.hoogmartens.nl
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Primeur voor de
Nederlandse markt.

paspoort/Technische fiche

Smart Stone, een revolutionaire ontwikkeling
in afwerkingsmateriaal voor de bouwsector.
Dankzij Smart Stone kunnen zowel buitenmuren als binnenmuren op een ecologische
Hij was een uitstekend strateeg.

en economische manier afgewerkt worden.

Hij was een marketeer avant la lettre.
Hij communiceerde recht door zee.

Smart Stone is bestand tegen koude, hitte,

Meet Nelson

damp, vocht, Uv-stralen of andere klimatologische omstandigheden die natuurlijk marmer

Naam firma:

NELSON

WHITELIGHT

Contact persoon

Mark Curvers

Marcel Engelen

Smart Stone, ook FLEXIBEL MARMER genoemd, is eenvoudig te plaatsen. Met een
gewicht van slechts 2,5 kg/m2 evenaart het de
eigenschappen van marmer door de unieke

Adres

Diestsesteenweg 52 bus 101
3010 Leuven

Houtparklaan 5
C-mine, Business Zone, 3600 Genk

samenstelling van natuurlijke materialen.

Telefoon

016 14 04 40

089 32 39 10

Interesse om Smart Stone te plaatsen?
Contacteer ons: +32 473 686 388

Advies in strategy, marketing en
communicatie
info@nelson.be
www.nelson.be

Print, sign & brandsolutions

Activiteit:
e-mail & website

N

kunnen beschadigen.

Contacteer ceo Wim Beernaert op +32 497 45 6000 of wim.beernaert@nelson.be
Expert in strategische marketingcommunicatie sinds 1993. www.nelson.be

R
STONE

Smart Stone Building Technology | www.ssbt.be | info@ssbt.be
St Hubertuslaan 1 – B 3660 Oudsbergen

info@whitelight.be
www.whitelight.be

Vanaf nu isoleert
iedereen online.

C A R M E T U M O U T S TA N D I N G
OUTDOOR COUTURE

tribù ӏ manutti ӏ b&b italia ӏ mdf italia ӏ roda ӏ gloster ӏ dedon ӏ paola lenti
knoll ӏ piet boon ӏ royal botania ӏ extremis ӏ minotti ӏ living divani

alles over isoleren op www.isola.be
www.carmetum.be I exclusief tuinmeubilair
D i e s t e r s t e e n we g 249 I 3510 Ke r m t - H a s s e l t I +32 (0)11 25 46 55

Rijksweg 376 I 3630 Maasmechelen I +32 (0)89 23 78 37

Naam firma:

CARMETUM

IMMO FUSION

Contact persoon

Ilse Biesemans en Alain Philippart

Peter Lenssen

Adres

Diestersteenweg 249, 3510 Kermt-Hasselt
Rijksweg 376 3630 Maasmechelen

Dokter Haubenlaan 73
3630 Maasmechelen

Telefoon

011 25 46 55

089 206 111

speciaalzaak in outdoor design

Immo & Makelaarsbureau

info@carmetum.be
www.carmetum.be

info@immofusion.be
www.immofusion.be

Activiteit:
e-mail & website
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BENT U AANSPRAKELIJK?
VOOR DE THUISWERKPLEK
GESPECIALISEERD IN
SPANPLAFONDS &
WANDDECORATIES

WORKSPACE
DESIGNERS

BEZOEK VRIJBLIJVEND
ONZE SHOWROOMS

Thuiswerk wordt steeds populairder.
Er is echter ook een keerzijde.
In Nederland werd een werkgever aansprakelijk gesteld voor
RSI-klachten van een medewerker die op regelmatige basis thuis werkte.
De vraag is dus niet of deze trend naar België komt, maar wanneer?
Wees dus voorbereid en neem dit risico niet!

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

Met de WorkSpace One creëerde Pami de eerste echte thuiswerkplek die naam
waardig. Ergonomisch verantwoord én perfect integreerbaar in ieder interieur.
Dit unieke design van eigen bodem voldoet aan alle (Arbo)regels voor thuiswerk en
laat u toe om thuis net zo professioneel en efficiënt te werken als op kantoor.
WWW.PAMI.BE/WORKSPACEONE

FACTORY AND SHOWROOM INDUSTRIELAAN 20 NOLIMPARK 1408 3900 PELT TEL +32 11 800 700 INFO@PAMI.BE
SHOWROOM TOUR & TAXIS SHOWROOM B4 HAVENLAAN 86 C 1000 BRUSSEL TEL +32 2 475 22 40

www.monavisa.be
Ad-LimburgBouwt-05.2019.indd 1

26/04/19 09:17

• AANBRENGEN VLOEIBAAR RUBBER
•
•
•
•

IN COMBINATIE MET GEOTEXTIEL
PMMA HARSEN
PREPRUFE PROTECTION MEMBRAAM
CEMENTEREN
INJECTEREN

SOLUTIONS
FOR
WATERPROOFING

R-P-S BVBA Industrieweg - Noord 1189 • 3660 Oudsbergen • T +32 (0)495 49 05 21 • info@r-p-s.be • www.rubberprotectionservice.be
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paspoort/Technische fiche

Industrie

Utiliteit

Publiek-Private
Samenwerkingen
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n

www.stadsbader.com

nake

Met een stevige reputatie op het vlak
van eender welk bouwproject weet
Stadsbader steeds een doordachte oplossing
volgens de wensen van de klant uit te
werken. Zelfs een totaal-aanpak onder de
vorm van Design & Build, al dan niet met
LEED- of BREEAM-certificering is mogelijk.

s – La

x Boi
te au

Residentieel

a But

aine L

Dom

Uw partner voor
uw project !

GRENSOVERSCHRIJDEND GROEN
GROENBEDRIJF VAN VLIERDEN

VAN VLIERDEN

Berghei 10 – 3910 Pelt
+32 (0)11 64 20 28
info@vanvlierden.com
www.vanvlierden.com

PROJECT + GROEN





PROJECTAANLEG
GROENDAKEN
GEVELGROEN
ONDERHOUD
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paspoort/Technische fiche

Schermen met

efficiëntie
De sleutel tot een efficiënter en dus rendabeler bedrijf?
De zwakke punten blootleggen. Om dan vliegensvlug
en gericht tot actie over te gaan.

Hij was een uitstekend strateeg.
Hij was een marketeer avant la lettre.
Hij communiceerde recht door zee.

Onze rapporteringsoplossing Improview® wapent je met feiten
en legt de kerncijfers van je bedrijf bloot. Zodat jij weet waar je je moet
op richten, om daarna de juiste beslissingen te nemen.

Meet Nelson

Wij van Bijster helpen die cijfers, vanuit onze ervaring, interpreteren.
Zodat wij met al onze expertise gericht kunnen adviseren. Het resultaat?
De doodsteek aan inefficiëntie.
Klaar om de degens te kruisen?

Corda Campus, Kempische Steenweg 311 / 1.02, 3500 Hasselt | +32 475 29 18 26 | info@bijster.be | www.bijster.be
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Contacteer ceo Wim Beernaert op +32 497 45 6000 of wim.beernaert@nelson.be
Expert in strategische marketingcommunicatie sinds 1993. www.nelson.be
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C A R M E T U M O U T S TA N D I N G
OUTDOOR COUTURE

tribù ӏ manutti ӏ b&b italia ӏ mdf italia ӏ roda ӏ gloster ӏ dedon ӏ paola lenti
knoll ӏ piet boon ӏ royal botania ӏ extremis ӏ minotti ӏ living divani

www.carmetum.be I exclusief tuinmeubilair
D i e s t e r s t e e n we g 249 I 3510 Ke r m t - H a s s e l t I +32 (0)11 25 46 55

Rijksweg 376 I 3630 Maasmechelen I +32 (0)89 23 78 37

How satisfied are your employees with their workplace?
Immo Fusion
Comfortmeter is a web based survey tool that measures
Indoor Environmental Quality in offices
The questionnaire covers following topics:
Light, Acoustics, Air quality, Thermal comfort, Individual
control, Office environment, Health & wellness policies
Comfortmeter is a ready-to-use tool for post-occupancy
evaluation (POE) in certification systems such as BREEAM,
LEED and WELL
Comfortmeter enables HR and Facility managers
to improve employee well-being

www.comfortmeter.eu
info@comfortmeter.eu
Pre-approved survey provider by

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme.

Comfortmeter_A5_liggend.indd 1
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REDACTIE
DERDE FIETSBELEVING ‘FIETSEN DOOR DE HEIDE’ UIT DE
STARTBLOKKEN
In navolging van het succesvolle ‘Fietsen door het Water’ (#FDHW) en binnenkort ‘Fietsen door de Bomen’ (#FDDB) schiet nu ook
de derde fietsbeleving van Toerisme Limburg uit de startblokken: ‘Fietsen door de Heide’ (#FDDH). Een iconische fietsbrug dwars
door de heide van het Nationaal Park Hoge Kempen, kandidaat UNESCO Werelderfgoed. Igor Philtjens, voorzitter van Toerisme
Limburg: “Met het ontwerp van een ‘fietssteiger’ in het Nationaal Park combineren we een veilige oversteek over de Weg naar
Zutendaal met een unieke fietsbeleving. De constructie wordt een adembenemend baken in het landschap, uiteraard met respect
voor de natuur en met een knipoog naar het mijnverleden.” Nu de aannemer bekend is, kunnen de bouwwerken starten op maandag 3 juni. “We hopen de eerste fietsers begin 2020 te verwelkomen.”
Fietsroutenetwerk 2.0
‘Fietsen door de Heide’ is een SALK-project dat kadert in de
strategie van Toerisme Limburg om een extra belevingslaag
over het bestaande fietsroutenetwerk te leggen. Dat doen ze
met een reeks sterke fietsbelevingen verspreid over de provincie, zoals het intussen wereldbekende ‘Fietsen door het Water’
in Bokrijk en binnenkort ook ‘Fietsen door de Bomen’ in Bosland. Op die manier bouwt Toerisme Limburg verder aan het
fietsroutenetwerk van de toekomst en blijven ze Limburg op
de kaart zetten als innovatieve fietsbestemming. Igor Philtjens:
“We willen de nummer één in fietstoerisme blijven. Dat kan
door op gekende, strategische plaatsen ingrepen of toevoegingen te doen, die het landschap en de beleving nog meer
versterken. En zo zorgen voor een hefboomeffect. Uiteraard
doen we dat met het volste respect voor de natuur en voor
het verleden. De fietsbelevingen maken elk op zich krachtige
verbindingen met het landschap, het erfgoed, de cultuur en
de natuur.”
‘Fietsen door de Heide’
Ook in de Mechelse Heide realiseert Toerisme Limburg nu
zo een fietslandmark, met financiële steun van de gemeente
Maasmechelen, de provincie Limburg en Toerisme Vlaanderen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts: “Vlaanderen
investeert 2,7 miljoen in de verschillende blikvangers die het
Limburgse fietsnetwerk naar een nog hoger niveau tillen. We
willen zoveel mogelijk mensen verleiden om op de fiets te
springen. Meer fietsers betekent ook meer gasten in de Limburgse hotels, meer volk op de Limburgse terrassen en meer
klanten in de lokale handelszaken.” ‘Fietsen door de Heide’
loopt binnenkort dwars door het Nationaal Park Hoge Kempen. Het enige Nationaal Park van België, dat bovendien samen met de omliggende mijngebieden kandidaat is voor een
erkenning als UNESCO Werelderfgoed (uitspraak eind juni).
De nieuwe fietsbrug maakt een verbinding over de Weg naar
Zutendaal tussen fietsknooppunten 550-551. Een ingreep met
meerdere voordelen: de brug verbindt het Nationaal Park aan
weerszijden, geeft fietsers een prachtig zicht over het heidelandschap én biedt hen een veilige oversteekplaats. Igor Philtjens: “Met het ontwerp van een ‘fietssteiger’ combineren we
een veilige kruising over de weg met een unieke fietsbeleving.
Door deze ‘missing link’ te dichten, creëren we één van de
mooiste trajecten op ons netwerk en moeten fietsers geen gevaarlijk kruispunt meer over.”
Link met het mijnverleden
Met een lengte van bijna 300 meter vormt de toekomstige
fietsbrug een baken in het landschap, zoals een pier aan de
kust. “Het wordt een herkenningspunt voor de wijde omgeving, waarmee we Maasmechelen nog sterker op de toeristische kaart zetten”, zegt schepen van Toerisme Herbert Coox.
Net als bij de vroegere mijngangen met houten stutten, wordt
een fijnmazige structuur van balken en kolommen uitgezet.
Tussen de houten structuur stijgt het betonnen fietspad gelei- 142 -

delijk (4%) tot 6,5 meter hoogte om vervolgens na 30 meter
opnieuw te dalen. De brugwanden worden gemaakt van Limburgs dennenhout, een knipoog naar het mijnverleden. Op die
manier verwijst de ‘fietssteiger’ duidelijk naar de omgeving
waarin hij staat: een cultuurhistorisch landschap, waarin massaal naaldhout werd aangeplant om aan de vraag naar mijnhout te voldoen. Voor de realisatie van de constructie is een
budget van twee miljoen euro voorzien.
Respect voor de natuur
Het ontwerp van de fietsbrug is van de hand van Witteveen+Bos en Maat-Ontwerpers. De Groep BESIX mag nu als aannemer met het ontwerp aan de slag. Dat besliste de Raad van
Bestuur van Toerisme Limburg na een grondige selectieprocedure. BESIX is een multidisciplinair bouwbedrijf met ruim 100
jaar ervaring en een sterke (inter)nationale marktpositie. Ze
zijn geselecteerd omwille van hun bijzondere aandacht voor
duurzaamheid en het totale verhaal. Nu de aannemer gekend
is, kunnen de bouwwerken starten op 3 juni. Uiteraard verloopt het hele proces met respect voor de fauna en flora. Want
net als de andere fietsbelevingen van Toerisme Limburg ontstaat ook ‘Fietsen door de Heide’ in harmonie met de natuurlijke omgeving. Daarom is er nauw overleg met het Agentschap
voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Hoge Kempen &
Maasland. Vlaams minister van Natuur Koen Van Den Heuvel:
“Bescherming en ontwikkeling van de natuur is enorm belangrijk. Natuur en Bos werkt daar heel hard aan in het Nationaal
Park Hoge Kempen. Maar ik vind het ook belangrijk dat zoveel
mogelijk Vlamingen van die mooie natuur kunnen genieten.
Fietsen door de Heide zal daar zeker toe bijdragen. Daarom
juich ik dit initiatief absoluut toe.”
Verloop van het bouwproces
Ook onder de brug komen aanpassingen om de impact op het
landschap te verkleinen en de veiligheid van de weggebruikers te verhogen. De weg wordt in de bocht versmald van een
dubbelbaanse naar een enkelbaanse rijweg. De brede centrale
berm wordt opnieuw deel van het landschap. De bouwwerken gebeuren in twee fases om zo weinig mogelijk hinder te
veroorzaken en doorgaand verkeer blijft mogelijk. De fietsbrug
zelf wordt zoveel mogelijk geprefabriceerd en daarna ter plaatse gemonteerd. De eerste onderdelen van de houtstructuur
zijn dus pas na enkele maanden zichtbaar op de werf. Begin
2020 zouden de eerste fietsers door de heide moeten kunnen
fietsen. “Samen met de twee andere fietsbelevingen zal dat
een multiplicatoreffect voor héél Limburg teweegbrengen. Het
versterkt onze vrijetijdseconomie en zorgt voor extra omzet bij
lokale ondernemers, wat belangrijke jobs oplevert. Zo verzekeren we op lange termijn onze status als hét ultieme Fietsparadijs”, besluit Igor Philtjens.
…
Info: leentje.verlinden@limburg.be
…
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IC Service bvba
Specialist in plaatsen steenstrips
+32
+32 (0)11
(0)11 417
417 300
300
info@icservice.be
info@icservice.be

www.icservice.be

Wall Systems bvba
Specialist in gevelbepleistering
+32
+32 (0)11
(0)11 417
417 300
300
info@wallsystems.be
info@wallsystems.be

www.wallsystems.be
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REDACTIE
ZEG NIET LANGER ARCOMET MAAR UPERIO
Het Beringse kranenbedrijf Arcomet fusioneert met het Franse Matebat en gaat de wereldmarkt bedienen onder de naam
Uperio. Alleen de snelmontagekranen die in België geproduceerd worden, zullen nog de naam Arcomet dragen.

Arcomet werd in 1956 opgericht als een toeleverancier van de
steenkoolmijnen. Vanuit de vestiging in Beringen bouwde de
familie Theyskens de onderneming uit tot één van de voornaamste producenten en verhuurders van torenkranen en
snelmontagekranen in Europa. In 2008 hielp de investeringsgroep LPFI toenmalig CEO Dirk Theyskens om het bedrijf over
te nemen. Nadien werd hun belang opgedreven tot bijna het
volledige aandelenpakket. LPFI is ook eigenaar van Matebat,
de Franse marktleider in de distributie en verhuur van kranen.
De Franse activiteiten van Arcomet waren eerder al bij Matebat
ondergebracht.
Maar nu fusioneren beide ondernemingen dus helemaal. Zo
ontstaat een wereldspeler met een vloot van 2.200 kranen, 550
medewerkers en een omzet van 180 miljoen euro. De groep
krijgt de naam Uperio en zal opereren vanuit 8 landen.
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“Met deze fusie mikken we niet alleen op schaalvoordelen,
maar spreken we onze ambities uit voor de toekomst”, zegt
Philippe Cohet, CEO van Arcomet. “Het voornaamste doel is
het professionalisme van onze activiteiten te versterken en de
talenten van onze medewerkers verder te ontwikkelen. Daarnaast streven we meer vertrouwen en winst na. Nieuwe technologieën en innovatie moeten daarbij helpen. We zullen met
Uperio ook ons aanbod uitbreiden in nieuwe geografische
regio’s.”
De naam Arcomet verdwijnt niet helemaal van het toneel,
maar leeft verder als de merknaam voor de snelmontagekranen die in Beringen worden gebouwd.
…
Info: www.hilofloors.be
…
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Kingspan
Facades

De Hasseltse kmo Hako Boringen, gespecialiseerd in horizontale ondergrondse boringen en doorpersingen, trekt naar Duitsland
voor de aanleg van de Zeelink, een gaspijpleiding van 216 kilometer. De opdracht is goed voor een omzet van 3 miljoen euro.
Hako is gespecialiseerd in het boren van tunnels over lange
afstand met een doorsnee tot 2 meter en een nauwkeurigheid
tot op 5 centimeter. Na een groot project in Frankrijk, waarbij
boringen nodig waren voor de aanleg van een gasleiding van
Dijon naar Lyon, trekt Hako deze keer de grens met Duitsland
over. Aannemer Max Streicher uit München heeft de hulp van
de Limburgers ingeroepen voor de aanleg van een gasleiding
van Lichtenbusch (bij Aken) naar Munster, goed voor 216 kilometer. Het project kreeg de naam Zeelink mee, omdat deze
gasleiding een aansluiting krijgt met de aardgasterminal in
Zeebrugge. Het gaat om de ondertunneling van meer dan 50
wegkruisingen met een totale lengte van 2,5 kilometer.

geklaard zijn. “De afstand is geen bezwaar. De werven bevinden zich op 60 tot 110 kilometer van ons bedrijf. Gemakkelijker
bereikbaar dan plekken achter Brussel of Antwerpen”, lacht
Haesevoets.

Innovatie
“We hebben de Duitse hoofdaannemer en zijn opdrachtgever
weten overtuigen dankzij onze innovatieve technologie”, zegt
CEO Jan Haesevoets van Hako Boringen. “Er waren ook tal
van Duitse tunnelboorders kandidaat. Ik ben met hand en tand
onze voordelen gaan uitleggen, en dat heeft geloond.” Vanaf
juni gaat Hako aan de klus beginnen. Een jaar later moet die

…
Info: www.hakoboringen.be
…

Weg naar Meeuwen 34
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS

GEKA KEUKENS
www.gekakeukens.be
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Particulier & Projectontwikkeling
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www.gekakeukens.be

KA KEUKENS

Voor Hako heeft het project een waarde van zo’n 3 miljoen
euro, ongeveer de jaaromzet van de kmo. “Het is ons eerste
project in Duitsland. We voeren ook nog projecten in eigen
land uit. Dat betekent dat dit jaar onze omzet zal verdubbelen”,
aldus Haesevoets. Samen met de nodige verjonging van het
gespecialiseerde team, tot nog toe 20 mensen sterk, brengt dat
ook een aantal extra jobs met zich mee.

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

Particulier + Projectontwikkeling

ORDER VAN 3 MILJOEN VERDUBBELT OMZET BIJ HAKO

www.gekakeukens.be

REDACTIE

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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Volta Limburg:
totaalpartner voor de energievoorziening

“VAN EENVOUDIG TOT
COMPLEX, WE KUNNEN
IN IEDERE BEHOEFTE
VOORZIEN”
Dankzij een strategische benadering is Volta
Limburg in enkele jaren uitgegroeid tot een volwaardige partner in verduurzaming die uiteenlopende
klanten eigentijdse oplossingen op maat kan bieden
voor de energievoorziening. “Wij spelen zo in op
de ontwikkelingen en veranderingen in de energiemarkt.”
Volta Limburg is servicepartner van Essent en heeft
zich gespecialiseerd in het bieden van een compleet
pakket aan energieoplossingen voor zowel bedrijven
als particulieren. “Vooral de afgelopen jaren hebben
we wat dat betreft grote stappen gezet, daartoe aangezet door de energietransitie en de ontwikkelingen
op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Grennes
Quee. Quee is senior accountmanager bij Energietechniek. Dat onderdeel van Volta Limburg is exemplarisch voor de verandering die het bedrijf heeft
doorgemaakt, zegt hij. “Voor steeds minder mensen
zijn we niet meer alleen de leverancier van CV-ketels.
We leveren ook complexe en innovatieve oplossingen
zoals warmtepompsystemen, luchtwatersystemen en
zonne-energie. Die kennis hebben we in huis dankzij
de overnames van gespecialiseerde bedrijven met
een jarenlange ervaring.”

Onderhoud en service
De afdeling Energietechniek van Volta Limburg is gespecialiseerd in warmtepomp- en luchtwatersystemen maar kan
dankzij de bij het bedrijf aanwezige brede kennis en mogelijkheden ook iedere andere oplossing bieden. Waarbij de eigen
expertise wordt gekoppeld aan de wensen van de klant, maakt
Quee duidelijk. “Onze contacten met de klant zijn direct, een
op een. Wel kunnen we onderdeel uitmaken van een bouwteamconstructie. Of zelf de rol van aannemer oppakken en andere partijen inschakelen.
Ons uitgangspunt is niet een bestek maar een programma van
eisen. Op basis daarvan doen we onderzoek en brengen we
advies uit.” Dat leidt niet alleen tot een oplossing op maat, zegt
Quee, maar ook tot een oplossing voor de lange termijn. “Nog
zo’n verandering waar we op inspelen. Niet zo lang geleden
vroeg een opdrachtgever: wat kost het me nu? Tegenwoordig wil men weten wat het op de lange termijn kost. Daarom
krijgen onderhoud en service veel aandacht. We willen dat de
klant optimaal voordeel, comfort en plezier beleefd aan onze
oplossing, voor de lange termijn, tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dat we die kwaliteit centraal stellen blijkt onder meer uit het feit dat wij als een van de weinige bedrijven
in Limburg beschikken over de certificering BRL 6000-21, een
belangrijk kwaliteitskeurmerk.”
Uitgebalanceerd voorstel
Door alle veranderingen is volgens Grennes Quee de rol van
Volta Limburg in het voortraject veel aanzienlijker geworden.
Hij wees al op de studies die worden uitgevoerd naar omstandigheden als de isolatie van de schil van het gebouw en de
metingen naar en berekening van de energieprestaties. Omdat
het bij Energietechniek vaak complexe projecten betreft, gaat
er veel tijd in de engineering zitten. “Zoals gezegd, we zoeken
naar de beste oplossing met optimaal comfort en rendement.
We beschikken over een team deskundige engineers die dat
allemaal met zorg voorbereiden.”

Een ander aspect tijdens het voortraject zijn de subsidiemogelijkheden, stelt Quee. “Op dat vlak kunnen we eveneens uitzoeken wat wel en niet mogelijk is. We brengen in het voortraject
al zoveel mogelijk kennis samen om tot een uitgebalanceerd
voorstel te komen.”
Meedenkende partner
Dan naar de praktijk. Want waar bij nieuwbouwprojecten rekening kan worden gehouden met de aard van de installatie,
daar moet bij renovaties bekeken worden wat wel en niet kan.
Quee: “Feit is dat onder meer gemeenten en woningcorporaties vanwege de energietransitie voor een grote opgave
staan. Wordt een complex of serie woningen nieuw gebouwd,
dan bekijken we welke mogelijkheden er met betrekking tot
bodemwarmte zijn, het meest efficiënte systeem. Zijn die er
niet of hebben we met bestaande panden te maken, dan gaan
we voor het beste alternatief: een luchtwatersysteem, hybride
systeem, de inzet van zonnepanelen. In een bestaande situatie
hanteren we de ‘trias energetica’ waarbij we kijken naar de situatie, de mogelijkheden energie op te wekken en dat zo energiezuinig te doen. Met een totaalpakket bieden we maatwerk.
Daarnaast zijn we voor onze opdrachtgevers een meedenkende partner die in iedere situatie aan de gewenste energiebehoefte kan voldoen. Dus ja, we zijn er volledig op ingericht om
in te spelen op de energietransitie.”
…
Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied
van Energietechniek kijk op www.voltalimburg.nl.
…

Dataverwerking
Energietechniek, geeft Quee aan, is door een overname een relatief nieuw onderdeel van Volta Limburg,
dat toch kan bogen op ruim 20 jaar ervaring, een periode waarin veel projecten werden gerealiseerd. Vanuit die ervaring wordt met klanten meegedacht over
de optimale oplossing voor hun energievraagstuk.
“Zoals gezegd, we kunnen nog altijd een woning van
een adequate installatie voorzien, maar vanuit Energietechniek richten we ons op de meer complexere
projecten zoals woon- en utiliteitsgebouwen, voor
klanten als woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten. Verduurzaming is dan een belangrijk thema.” Quee legt uit dat een oplossing nooit standaard
is en dat er naar meer dan alleen de installatie wordt
gekeken. “We kijken naar het complete plaatje, onderzoeken de toepassingsmogelijkheden, het verbruik,
rendement en comfort. Dataverwerking is daarbij heel
belangrijk. Hoe worden ruimtes gebruikt, hoe zijn of
worden ze geïsoleerd, welke ventilatiemogelijkheden
zijn er?”
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BouwArena
“the place to be”
voor wie zaken
wil doen in de
bouwsector
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-bouw-drink’……
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reportage
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Club 9 gaat ondergronds
Tekst: TiM Vanhove | Fotografie hippo architecten & Marc Sourbron

Opmerkelijke huisvesting voor
jeugdhuis en slagwerkafdeling
stedelijke academie
In het centrum van Koersel bedacht het ontwerpteam TV hippo architecten + Architects Unplugged een creatieve nieuwbouwoplossing voor Club 9. Ze stopten de nieuwe stek voor
het jeugdhuis in een groen kleed en wisten zo tegelijkertijd
geluidshinder voor de buurt terug te dringen. Ook in het interieur besteedden de ontwerpers aandacht aan een goede
akoestiek en een gezellige uitstraling. Artico Interieur vertaalde het interieurontwerp feilloos in een robuuste ontmoetingsen oefenplek voor de Beringse jeugd.
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Jeugdhuis Club 9 is al meer dan 40 jaar een begrip in de muziek- en jongerenscene. Het onderkomen in een pand op een
binnengebied langs de Albert I-laan had al minstens evenveel
jaren op de teller staan. “Een grondige renovatie was dus aangewezen en ook al gestart. Maar tijdens de bouwwerken kwamen
stabiliteitsproblemen aan het licht. De werken zijn daarop stop
gezet. Om de continuïteit van de werking te verzekeren, hebben
we het jeugdhuis elders gehuisvest en beslist het bestaande gebouw te vervangen door een nieuwbouw,” opent schepen van
jeugd Patrick Witters.
Op datzelfde moment had ook de slagwerkafdeling van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans de concrete nood
aan een betere huisvesting. Het Beringse stadsbestuur zag een
opportuniteit in het samenvoegen van de twee dossiers en voor
beide organisaties een nieuwbouw te realiseren op de site van
de jeugdlokalen in Koersel. Voor het ontwerp van die nieuwbouw
deed Stad Beringen een open offerteaanvraag. ”Als randvoor-
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waarden bepaalden we het programma en stelden we strenge
eisen aan de akoestiek. Aangezien het jeugdhuis midden in een
woongebied ligt, was het beperken van geluidshinder voor de
omwonenden van primordiaal belang,” licht de schepen het bestek toe.
Het ontwerp van TV hippo architecten + Architects Unplugged
kwam als beste uit deze zoektocht. Het antwoord van het tijdelijke ontwerpteam kon onder meer bekoren omwille van de
creatieve oplossing voor de geluidsproblematiek: De ontwerpers
stopten de nieuwbouw onder een berg aarde. Daarmee sloegen
ze twee vliegen in één klap, want zo gaven ze het sterk geasfalteerde binnengebied ook een groener cachet. Dat is een meerwaarde voor de Chiro – met wie Club 9 de site deelt – en voor de
omliggende bewoners.

Creatief met centen
De nieuwbouw voorziet voor Club 9 in een polyvalente concerten fuifzaal met backstage, een jeugdcafé, burelen, stockageruimtes en sanitair. Voor de muziekacademie zijn er vier slag-
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werklokalen ingericht, waarvan er één in gezamenlijk gebruik
met Club 9 dienst doet als repetitiebunker voor de lokale jeugd.
“Het café en het sanitair vormen de centrale spil in het jeugdcomplex. Ze verbinden de twee entiteiten: enerzijds Club 9 en
anderzijds de slagwerkrepetitieruimtes voor de academie. Door
die opdeling kunnen de lokalen van de academie en het jeugdhuis onafhankelijk van elkaar functioneren,” vertelt architect Jan
Keymis.
Het relatief lage bouwbudget noopte de architecten tot de nodige creativiteit in hun materiaalgebruik. Noodzakelijke dure oplossingen zoals de vereiste hoogte voor de fuifzaal, de technieken
en aandacht voor akoestiek werden gecompenseerd met gepolierde betonvloeren, betonnen zichtmetselwerk en creatieve verlichtingsoplossingen met led-strips en indirecte verlichting. “Verder hebben we een deel van de wanden en plafonds bekleed
met budgetvriendelijk geperforeerd metaal en dennenhout.
Andere delen van de ruwbouw en technieken bleven gewoon
zichtbaar. Met die maatregelen zijn we er uiteindelijk in geslaagd
het bouwbudget te beperken tot zo’n 1.500 euro per m² (excl.
BTW),” verduidelijkt Jan Keymis.

Het nieuwe jeugdhuis manifesteert zich niet als een bunker
op de site. Een rode baksteengevel geeft het gebouw een gezicht naar de inkom tot het binnengebied. Toch is het ook de
bedoeling dat deze muur verzacht wordt met klimplanten. Aan
de andere zijdes zijn de zichtbare buitengevels gevormd door
robuuste betonwanden. Ruime raampartijen in die wanden zorgen bovendien voor voldoende daglichtinval. Het volledige dak
en sommige delen van de zijgevels zijn weggestopt onder een
dik pakket aarde. “Voor we die aarde lieten aanbrengen op de
dakbedekking hebben we een rooktest laten uitvoeren. Om er
zeker van te zijn dat het gebouw echt waterdicht is,” vertelt Jan
Keymis.

Uitdagend interieur
Het interieur van het jeugdhuis is robuust en combineert warme
en harde materialen om tot een sterke beleving te komen. “Met
hout hebben we de betonnen bunker toch een warme toets kunnen geven. We hebben daarbij houten panelen afgewisseld met

planken voor de wandbekleding doorheen verschillende ruimtes.
Daarnaast hebben we her en der ook geperforeerde zwarte metalen panelen gebruikt. Die panelen lopen in sommige ruimtes
ook door in het plafond. Achter deze wand en plafondafwerking
in hout en metaal is rotswol verwerkt om een goede akoestische
demping te krijgen. In de twee grootste ruimtes hebben we de
akoestische isolatie tussen de ribben van de betonnen T-liggers
van het dak verlijmd. Dankzij de zwarte viltafwerking valt de isolatie zo niet op,” vertelt Jan Keymis.
Artico Interieur stelde zich kandidaat om het interieurontwerp
naar de werkelijkheid te vertalen. “We waren ook de enige kandidaat. Op enkele euro’s na zaten we pal op het ramingsbedrag,”
herinnert zich zaakvoerder Stijn Lemmens. Afwerkingsklussen
als deze zijn de dagelijkse bezigheid van het Houthalense afwerkingsbedrijf. Artico Interieur realiseert 70% van zijn omzet uit
de afwerking van kantoren, scholen en andere openbare gebouwen. De overige 30 % haalt het uit particuliere woningen. Vaak
neemt het bedrijf het totaalproject van casco tot afwerking voor
zijn rekening. “Toch zaten er in Club 9 enkele uitdagingen.
Zo bedroeg de levertermijn voor de houten akoestische binnendeuren 16 tot 18 weken. Dat betekende dat we de deuren al
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Technische fiche
Nelissen steenfabrieken
…
Opdrachtgever:
Stad Beringen
Subsidiërende overheid:
Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
Provincie Limburg
Ontwerp: TV hippo architecten –
architects unplugged
Studies:
Stabiliteit:
AB Associates
Technieken & EPB:
Enerdo
VC:
BE Consult
Akoestiek:
PS Accoustics
Start werken:
oktober 2017
Einde werken:
december 2018
Aannemer interieurafwerking:
Artico Interieur

Totaalpartner voor
interieurprojecten
Artico Interieur is niet zomaar een fabrikant
van maatmeubilair, maar een specialist in de
totaalafwerking van het project. De interieurbouwer neemt daarbij de volledige binnenafwerking en de productie van vast meubilair op
maat voor zijn rekening. Daarnaast coördineert
Artico alle aannemers nodig om de totaalinrichting- of renovatie op basis van de plannen
van uw architect of interieurarchitect tot een
goed einde te brengen. Uw voordeel: u heeft
één aanspreekpunt voor alle uw vragen en bemerkingen en één eindverantwoordelijke voor
het project.
Artico Interieur is actief op een ruim activiteitenveld: van de publieke sector met scholen
en openbare gebouwen over kantoren tot particuliere woningen.

moesten opmeten voor het storten van de gepolierde betonvloeren, wilden we de opleveringstermijn respecteren. Dat hield de nodige risico’s
in. Bovendien waren er enkele deuren met ongebruikelijke afmetingen
bij. De breedste deur is bijvoorbeeld 160cm breed, de hoogste deur is
340cm hoog. Het vroeg wel wat mankracht om die kolossen geplaatst
te krijgen. We hebben ze ook van aangepast hang- en sluitwerk voorzien
om ze comfortabel te gebruiken,” vervolgt Stijn Lemmens.
Het plaatsen van de houten wandbekleding deed Artico al tig keren.
“We hebben het met veel zorg gedaan. Waar de houten wandbekleding
doorloopt in het plafond, hebben we de overgang in verstek uitgevoerd.
De verlichtingsarmaturen hebben we mooi en strak ingewerkt. Dat is
toch wel verfijnd maatwerk,” geeft Stijn Lemmens aan.
De metalen gevel- en plafondafwerking was wel een nieuw gegeven
voor Artico Interieur. Maar ook die afwerking is wonderwel geslaagd.

ARTICO INTERIEUR
Maatwerkmeubilair & Totaalinrichting

Akoestiek volgens de regels
De aandacht voor akoestiek vertaalt zich ook in de afwerking. Naast het
plaatsen van de zachte isolatiematerialen, was er ook aandacht voor een
goede plaatsing van de deuren. “De deuren zijn allemaal afgeschuimd
en voorzien van een valdorpel om het geluid binnen te houden. Bovendien is in vele deurgaten een dubbele deur geplaatst. Die extra massa
helpt het geluid tegenhouden,” weet Stijn Lemmens. “Verder bevat het
ontwerp om akoestische redenen nogal wat schuine lijnen. Daarnaast
zijn er in de ventilatie veel geluidsdempers, textielkanalen en flexibele
kanalen gebruikt,” vult Jan Keymis aan.
Al de akoestische maatregelen werpen hun vruchten af. “Onlangs zijn
er geluidsmetingen volgens de VLAREM wetgeving gebeurd en daaruit
bleek dat het gebouw volledig conform de eisen is,” weet Patrick Witters.

Kunst aan de toog
Aangezien een jeugdhuis een openbaar gebouw is, ontsnapt het niet
aan de wettelijke verplichting tot kunstintegratie. Voor Club 9 werd daar
een heel creatieve oplossing aan gegeven. De schepen licht toe: “Het
jeugdhuis werkt hier samen met Hanne Hulsmans, afgestudeerd als illustratieve vormgever aan de PXL-MAD Hasselt. Zij begeleidt een 5-tal
jongeren bij de creatie van het kunstwerk. Aangezien Club 9 vertrekt
vanuit een lege ruimte werden de togen van het café en de zaal betrokken in het kunstwerk. In een eerste fase worden de togen en inrichting
gebouwd en later volgt het feitelijke kunstwerk. Dit is een lijnvoering in
de ruimte van het café. Het wordt zo een ruimtelijk en abstract kunstwerk dat uitgaat van verbindingen, geometrische vormen en vervormd
perspectief. Enerzijds zullen de lijnen de ruimte breken, anderzijds creëren ze een dynamisch karakter van de ruimte door verbindingen tussen
ruimtes te leggen en vormen ze nieuwe ruimtes op zich.”l

ARTICO INTERIEUR
Maatwerkmeubilair & Totaalinrichting

ARTICO NV - Europark 1017 - 3530 Houthalen - Tel: 011/60.31.00
info@articointerieur.be - www.articointerieur.be
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park 51

In heel het project
werd bijzonder veel
aandacht gehecht
aan een pure
belijning.

“Rob Air plaatste een vloerverwarmingsinstallatie gekoppeld
met een Daikin lucht-/water warmtepomp. De koeling is voorzien met een lucht/lucht VRV systeem van Daikin, welke tevens
ook gebruikt kan worden als bijverwarming.
Hygiënische ventilatie wordt voorzien door een luchtgroep van
P.Lemmens met warmterecuperatie via warmtewiel. De luchtverdeling gebeurt via een combinatie van geperforeerde - en
textielkanalen.”

“Harde materialen, een grote oppervlakte, een vloer in beton. Het zijn niet de beste 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.”

GESPECIALISEERD IN
SPANPLAFONDS &
WANDDECORATIES
BEZOEK VRIJBLIJVEND
ONZE SHOWROOMS

PASSIE VOOR KLIMAAT
PASSIE VOOR KUNST
PASSIE VOOR TECHNIEK
PASSIE VOOR MENS
PASSIE VOOR...

Genkersteenweg 433/1
B-3500 Hasselt
011 91 14 83
hasselt@monavisa.be

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

www.monavisa.be

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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BouwArena
haalt sterren
naar Hasselt
Op vrijdag 5 April haalde de BouwArena
een van “de” Top chefs van (3) Sterren
restaurant Hertog Jan Brugge naar Hasselt.
Met een nooit gezien resultaat.
Meer dan 120 Bouwproffessionals konden
genieten van tongstrelende gerechten, de
beste contacten met veel sfeer en ambiance.
De cremé aan Bouwprofs konden weer naar
harte lust netwerken.
Volgens kenners buitenaards.

foto vlnr
Hildegard Knoops, Ludo Cleeren
Chef Sander Spreeuwers,
Lode Ceyssens, Benny Spreeuwers

Menu
Voorgerecht
Tartaar van Zalm – Avocado – Koolrabi - Tom Kha Kai
Hoofdgerecht
Gegrilde Pluma Iberico – Polenta – Jus van verse Salie
Jonge Broccoli – Asperges wit/groen
Dessert
Ananas – Amandel – Witte Chocolade – Yuzu - Zuring
Wijnen: Houses of Grapes Dilsen
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BouwArena
haalt sterren
naar Hasselt
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BouwArena
haalt sterren
naar Hasselt

Ontdek wat we voor jou kunnen
betekenen als werkgever

Meer informatie op vdab.be/werkgevers.
Contacteer Roger Evens, accountmanager bouw en hout
via mail naar roger.evens@vdab.be.
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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

