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“Je kunt ontwerpen en creëren 
en de meest prachtige plek 

in de wereld bouwen. 
Maar je hebt mensen nodig 

om de droom waar te maken”.

# Walt Disney
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VOORWOORD

zomer!
Als we de conjunctuurbarometers bekijken, is de bouwsector nog steeds de red-
dende engel van de Limburgse economie. Ondanks de voorspellingen dat het dit 
najaar bergaf zal gaan, blijven de orderboekjes goed gevuld en wordt de groei nog 
steeds geremd door een gebrek aan vakbekwaam personeel.

Als er veel gebouwd wordt, wil dat zeggen dat we ook heel selectief kunnen zijn in 
de projecten die we in dit magazine bespreken. We hebben een aantal spraakma-
kende realisaties bezocht, die u als vakman beslist zullen inspireren.

Mogen wij vanuit het hele team van Limburg Bouwt u een deugddoend bouwverlof 
wensen? Het is dik verdiend. (Dit nummer lees je het best aan de rand van het 
zwembad met een fris drankje binnen handbereik…)

Ludo, Diana & Heidi

volg ons op www.bouwprof.be

Limburg Bouwt
Magazine voor de bouw

Verschijnt 5 x per jaar

Verantwoordelijke uitgever
Project Media BVBA

Gommersstraat 11, 3660 Oudsbergen

ludo.cleeren@limburgbouwt.be

Maatschappelijke zetel
Gommersstraat 11, 3660  Oudsbergen

Redactie:
Kurt Meers, Hilde Neven, 

Geert Houben, Erik Cajot, Bert Salden

Fotografie: 
Frank Gielen, Philippe van Gelooven

Sales: 
Ludo Cleeren, 0475 22 94 69

Diana Pirard, 0470 98 03 79

Lay-out: 
Heidi Wijgaerts, 0499 75 74 93

Doelgroep - verspreiding
‘Limburg Bouwt’ verschijnt 5 maal per jaar, 

op 3.500 exemplaren. Het magazine wordt 

per post bedeeld bij aannemers, ambtenaren, 

architecten, banken, bouwpromotoren, ge-

meenten, leden van de Confederatie Bouw 

Limburg, notarissen, projectontwikelaars, 

vakpers, ...‘Limburg Bouwt’ doet adressen 

aan in de provincies Limburg, Antwerpse 

Kempen en Vlaams Brabant.

Copyrights
Niets uit ‘Limburg Bouwt’ mag geheel of 
gedeeltelijk worden overgenomen of ver-
menigvuldigd worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij 
overname dient een correcte bron vermeld  
te worden. De uitgever is niet verantwoorde-
lijk voor eventuele foute informatie met be-
trekking tot de gegevens van de bedrijven die 
terug te vinden zijn in dit magazine. Alle beel-
den 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.

Colofon

Thys bouwprojecten 
fungeert als algemene 

aannemer en wil maximaal de 
expertise van de verschillende 

bedrijven gebruiken waarin groep 
Thys participeert:

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

www.clt-s.be

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

www.arteinterieur.be

BIM Build is gespecialiseerd in de 
opmaak en de coördinatie van het 
uitvoeringsdossier tussen de verschil-
lende bouwpartners. Samenwerking 
en open communicatie zijn hierin van 
groot belang. Alle gegevens worden 
verwerkt in een centraal 3D/BIM-
model om zo uiteindelijk tot een perfect 
project te komen dat reeds éénmaal 
virtueel gebouwd is.
Op deze wijze worden fouten op de 
werf tot een minimum herleid, zullen 
bouwkosten dalen en wordt de uitvoe-
ringstermijn ingekort

www.bimbuild.be

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

www.thysbp.be

Alg_bouw_Thys_adv..indd   1 2/07/19   09:43
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RENOTEC 

NOW!
WHEN?

Renotec begint waar een alledaagse aannemer stopt.
Als klasse 8 hoofdaannemer werken we aan uiteenlopende en boeiende projecten. 

Daarbij focussen we ons op gespecialiseerde renovatie- en restauratiewerken. 

Onze sterktes? 

Knowhow, innovatieve technieken en logistieke kracht. 

Onze belangrijkste sterkte? Onze mensen! 

Want al die uitdagende projecten kunnen we niet alleen realiseren. 

Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers met passie 

en sterke technische kennis. 

BEN JIJ EEN PROJECTLEIDER MET ERVARING? 
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar 

ellen.tuyteleers@renotec.be.
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Tekst: Eric Cajot | Fotografie John Sondeyker

De constructieve visie van Harold Janssen

Als architect en directeur restauratie, renovatie & transformatie 
bij SATIJNplus Architecten in Born heeft Harold Janssen een 

grote passie en een opmerkelijke drive voor cultureel erfgoed.

Zijn grondige kennis van en ruime ervaring in het realiseren van nieuwe functies in bestaande (monumentale) 
panden en duurzame wijkrenovatie maken van Harold een sterkmaker. Namens SATIJNplus Architecten is hij 
een van de partners van de coöperatie TIORC (Totaal Integraal Optimaal Renovatie Concept), een consortium 

van bedrijven in Nederlands-Limburg dat zich richt op duurzame wijkrenovatie.

Gebouwen bepalen de uitstraling en de samenhang van de omgeving en zijn daardoor van grote invloed op ons leef-, 
woon- en werkklimaat. Het 25-koppige kernteam van SATIJNplus Architecten wil een positieve én duurzame bijdra-
ge leveren aan een aangename omgeving, in samenwerking met alle partijen in de vastgoedmarkt.

Door zijn kennis en ervaring is het architectenbureau actief betrokken in vaak complexe projecten, waar de specialis-
men restauratie, herbestemming en/of wonen en zorg altijd weer van bijzondere waarde blijken te zijn. De grootste 
uitdaging van het bureau bestaat erin – met respect voor het bestaand (monumentaal) vastgoed – combinaties  
te zoeken in functies (wonen, zorg, winkelen, werken en vermaak) om zo het succes van levensvatbaarheid te  
vergroten.

“SATIJNplus Architecten is een breedwerkend architectenbureau, dat alle disciplines van een klassiek bureau in 
huis heeft”, preciseert Harold. “Naast het ontwerpen en technisch uitwerken van opdrachten, staan we dus ook in 
voor de begroting, lastenboeken en werfopvolging. Bovendien zijn wij sterk in budgettering en project management 
waarbij ons team de opdrachtgever volledig kan ontzorgen.”

“Onze orderportefeuille reikt van een kleine dakkapel tot een grootschalig restauratieproject. Dit betekent dat we 
integraal in teamverband kunnen werken, maar evengoed in staat zijn om de zaken individueel of specialistisch aan 
te pakken. Wij hebben er voordeel bij dat we in de huidige markt vaak interdisciplinair moeten acteren met andere 
spelers, maar ook moeten anticiperen op veranderingen en gewijzigde omstandigheden. In dit kader werken wij 
eveneens grensoverschrijdend. Een mooi voorbeeld is de herbestemming die SATIJNplus Architecten samen met 
een Antwerps architectenbureau heeft gegeven aan Thor Central, het hoofdgebouw van de voormalige mijnsite in 
Genk. Als team treden we op de voorgrond wanneer het moet en zijn we terughoudend wanneer het gewenst is”, 
besluit Harold.

Harold Janssen
SATIJNplus Architecten

www.satijnplus.nl

Visie
constructieve
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Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen / LaBiomista

LaBiomista 

Cultuur en natuur komen samen 
in LaBiomista

Een evoluerend kunstwerk over de mix van het leven: Met  
LABIOMISTA, dat op 6 juli officieel de deuren opende  voor het 
grote publiek, brengt kunstenaar Koen Vanmechelen een ode 
aan de mix die het leven is. En hoe. 
Eerder brachten we voor dit magazine al een bezoek aan de 
studio van de kunstenaar op dezelfde site, een indrukwek-
kend staaltje architectuur van de hand van gerenommeerd 
architect Mario Botta, die daarvoor de krachten bundelde met 
het Genkse Buro B. Vandaag verkennen we het domein ver-
der. Van het onthaalgebouw (The Ark), via de gerestaureerde 
directeurswoning (Villa OpUnDi) richting LabOvo, een plek 
voor workshops en educatie.

Voor dit project ging Koen Vanmechelen een nauwe samenwer-
king aan met de stad Genk. Dat de kunstenaar voor Genk koos 
als nieuwe uitvalsbasis voor zijn studio, en niet voor pakweg 
New York, hoeft niet te verbazen. “Genk is de meest diverse 
stad van Vlaanderen,” aldus burgemeester Wim Dries. 
“En net zoals Koen Vanmechelen gaan we uit van dezelfde visie, 
namelijk dat diversiteit het heden verklaart én tegelijkertijd de 
toekomst vormgeeft. Thema’s uit Koens werken vertonen veel 
raakvlakken met wat er in onze stad gebeurt.” 
De site van de voormalige Zoo van Zwartberg, die er al meer dan 
20 jaar verlaten bijlag, bleek de ideale locatie om thema’s als di-
versiteit, fertiliteit en identiteit aan te snijden, te experimenteren 
en bevindingen te delen met het publiek. Het is een plek waar 
cultuur en natuur vanaf nu samenkomen en deze thema’s op 
verschillende manieren aan bod zullen komen.

1
reportage

 Via het onthaalgebouw (The Ark), gaan bezoekers het park binnen. 
Het gebouw vormt een bijzondere drie-eenheid met de voormalige 
directeurswoning (Villa OpUnDi) en de studio van 
Koen Vanmechelen (The Battery).



- LaBiomista - 12 -   - 13 - LaBiomista - 

“Een project als dit slaat een brug met mens en dier en zorgt 
voor een unieke injectie,” legt Koen Vanmechelen uit. “Voor de 
stad, maar ook voor wat er in de rand van de stad gebeurt. En dat 
merken we al meteen: een hotel hier even verderop besloot zijn 
aantal kamers al te verhogen, en op de hoek is net een kunstga-
lerij geopend. We weten al dat er nog enkele horeca-initiatieven 
op til zijn. En dat is nog maar het begin … De site vult een mooie 
leemte op tussen C-mine en het centrum, en zal in dialoog gaan 
met die andere polen, zich verspreiden als een olievlek.” 

“Genk heeft altijd getracht om op zijn bestaande fundamenten 
een nieuwe toekomst uit te bouwen,” vertelt Wim Dries.  
“C-mine, waar we nu volop de kaart trekken van creatief onder-
nemerschap, is daar een mooi voorbeeld van,” legt Veronique 
Claessens, architect en hoofd technische dienst van de stad 
Genk, uit. “Maar ook op Thor, dat vooral focust op hernieuwbare 
energie, is er heel wat in beweging. LABIOMISTA sluit mooi aan 
bij dat plaatje; hier vormt kosmopolitisme de rode draad. Een 
boeiende verrijking voor ons stad.”

The Ark

Via het onthaalgebouw (The Ark), gaan bezoekers het park bin-
nen. Het gebouw vormt een bijzondere drie-eenheid met de 
voormalige directeurswoning (Villa OpUnDi) en de studio van 
Koen Vanmechelen (The Battery). Zowel The Ark als The Battery 
werden ontworpen door Mario Botta en dat in hechte samen-
werking met het Genkse Buro B. Net zoals voor The Battery, 
werd ook hier gekozen voor materialen als een zwarte gevel-
steen, gepolierd beton en veel glas, en net zoals bij The Battery 
wordt de kunst van Koen volop geïntegreerd in het ontwerp. 
“Al vanaf de eerste plannen, was het duidelijk dat de publieke 
toegang tot het park zou komen waar aanvankelijk de histori-
sche toegangspoort stond,” legt Rob Gijsenberg van Buro B uit. 
“Via die weg heb je immers meteen zicht op de villa, je wordt 
als bezoeker meteen meegezogen in het verhaal dat Koen hier 
wil vertellen. Naast de toegang wilden we hier ook een aantal 
andere functies onderbrengen. Een onthaalfunctie, een overdek-
te ruimte die het mogelijk maakt om groepen te verwelkomen 

De voormalige directeurswoning, die in 1925 werd gebouwd,
mocht in al haar grandeur hersteld worden. Om zo, wanneer
je langs het poortgebouw naar binnen komt, meteen de aandacht
van de bezoeker te vangen.

“Een project als dit slaat een brug met mens en dier en zorgt
voor een unieke injectie,” legt Koen Vanmechelen uit. “Voor de
stad, maar ook voor wat er in de rand van de stad gebeurt.
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en hen alvast een korte introductie te geven over de site, een  
bureaugedeelte voor de administratieve medewerkers, een  
kleine shop en sanitaire ruimtes. Een uitgebreid programma, dat 
we moesten onderbrengen op een bescheiden oppervlakte van 
230 vierkante meter, we wilden de impact op de omgeving im-
mers zo klein mogelijk houden. Bovendien wilden we ook de 
sfeer van LABIOMISTA opnieuw doortrekken naar het ontwerp. 
Dit leidde tot het ‘bekvormige’ volume – een mooie verwijzing 
naar de kippen die zo vaak deel uitmaken van het werk van de 
kunstenaar.”

Dirk Thys, gedelegeerd bestuurder van Thys Bouwprojecten: 
“Hoewel kleiner van oppervlakte, was dit gebouw technisch 
nog complexer dan The Battery, net door die uitsprong in het 
gebouw. Net zoals bij The Battery moest het beton ook hier ter 
plaatse gestort worden. Een behoorlijke uitdaging om te bekis-
ten en te storten, gezien de hellingsgraad van 45°. Een herkan-
sing krijg je niet … Dat is altijd even spannend. Maar het blijft 
bijzonder om unieke ontwerpen als dit te mogen realiseren. Wat 

Koen Vanmechelen en de stad Genk met dit park creëren is vol-
strekt uniek en van een uitzonderlijk hoog niveau.”

Villa OpUnDi

De voormalige directeurswoning, die in 1925 werd gebouwd, 
mocht in al haar grandeur hersteld worden. Om zo, wanneer 
je langs het poortgebouw naar binnen komt, meteen de aan-
dacht van de bezoeker te vangen. Villa OpUnDi, dat staat voor  
Open University Diversity, linkt de historiek van de site met het 
artistieke universum van Koen Vanmechelen. Een ideale plek om 
kennis te maken met de wereld van de kunstenaar, onder andere 
aan de hand van verschillende installaties, een Wunderkammer, 
enz. Daarnaast werden hier ook vergaderruimtes en logies op de 
verdieping en een conciërgewoning ondergebracht. 
Voor de restauratie van het interieur en de herbestemming van 
de villa werd een beroep gedaan op de expertise van aannemer 
Renotec uit Geel en het Hasseltse Team van Meer architecten 

& co, nadat eerder de buitenschil al werd gerestaureerd. Geen  
sinecure, want door de jaren heen had de villa verschillende  
renovaties ondergaan, waardoor een deel van het authentieke  
interieur verloren was gegaan. “En, wat erger was, al snel  
stelden we vast dat de villa onder de huiszwam zat,” legt Stijn 
Thomas van Team van Meer architecten & co uit. We startten 
dus eerst met de nodige saneringswerken om die zwam te  
bestrijden. Door die huiszwamaantasting en vochtproblemen 
waren we verder ook genoodzaakt om het pleisterwerk en de 
vloeren op bepaalde plekken volledig te verwijderen.” 

Een van de uitdagendste projecten van de laatste jaren, noemt 
Marc Smets, projectmanager bij Renotec het. “Van het verwij-
deren van de oude gordijnen, tot en met het ophangen van de 
nieuwe, en héél veel daar tussenin. Er kwamen ontzettend veel 
restauratietechnieken en dus ook expertise bij kijken. Ik denk 
dat er, ruw geschat, zo’n 150 mensen aan de slag zijn geweest 
op de site. Van natuursteenherstellers over glas-in-loodspecialis-
ten tot en met bronsgieters. En dan heb ik er nog maar enkele 

genoemd. Allemaal verschillende schakels, die in nauw overleg 
met architect en andere bouwpartners telkens op zoek gingen 
naar de meest passende oplossing. Daarbij moesten we vaak 
heel innovatief te werk gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de funde-
ringen, die minder diep zaten dan we hadden verwacht en dus 
voor problemen zorgden toen we de liftput voor de nieuwe lift 
moesten verdiepen. Er zijn speciale machines en micropalen aan 
te pas gekomen om dit te verhelpen. En dat met een machine 
die slechts één centimeter smaller was dan de deur langs waar 
we de machine naar binnen moesten brengen. Ook de zoek-
tocht naar het juiste beslag voor de ramen, dat opnieuw en naar 
de oorspronkelijke beslagen gemaakt moest worden, zal ik niet 
snel vergeten. Uiteindelijk vonden we in Herstal de geschikte 
bronsgieter.” 
En om nieuwe technieken te verwerken in een van de ruimtes, 
namen we de volledige houten vloer eerst weg, om vervolgens, 
nadat de technieken waren aangebracht, de gerestaureerde  
houten vloer terug te plaatsen. In een andere ruimte maakten 
we de vloer volledig na.” 
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Technische fiche
La Biomista / The Factory

…
Bouwheer: 

  Koen Vanmechelen; Meeuwen
…

Architect: 
Buro B; Genk / Mario Botta; Zwitserland

Hoofdaannemer: 
Algemene bouwonderneming L. Thys; Westerlo

EPB/veiligheidscoördinator: 
Buro Conform; Bilzen

Grondwerken: 
De Coster D.; Houthalen

Prefab, metaalconstructie/Cosmogolem: 
MTS; Sint Truiden

Gevelstenen: 
Verheyen; Maasmechelen

Gevelstenen Ferro WV50 : 
Nelissen steenfabrieken; Lanaken

Buitenschrijnwerk: 
Glas Ceyssens group; Heusden-Zolder

Glazen koepel: 
Rudi Thijs; Neerpelt

Ventilatie, vloerverwarming: 
Rob Air; Genk

Serre: 
De Clercq Serrebouw; Lochristi 

Poorten: 
L-DOOR  industrial; Liederkere

Binnendeuren: 
Hotec Erlin; Genk

Liften: 
Aesy lift; Antwerpen

Betonboringen: 
Cibor betonboringen; Meerhout 

Dak en gevel: 
Defrancq; Roeselaere

Gyprocwerken: 
HW gyprocwerken; Dilsen-Stokkem

Liften: 
Thyssenkrupp; Brussel

De directeurswoning:
Architect: 

Team Van Meer architecten & co; Hasselt
Hoofdaannemer: 

Renotec; Geel
 Scenografie ontwerp:

 Voet en De Brabandere; Antwerpen 
Polybeton:

 Frank Vastmans; Bree

LaBovo
Architect: 

Van Belle & Medina architects;  Antwerpen
Hoofdaannemer: 

Algemene bouwonderneming L. Thys; Westerlo
Schilderwerken / Behangwerken: 

Terpentijn  Herk-De-Stad
Grondwerken: 

De Coster Dominique; Helchteren  
Huur Bekistingsmaterieel: 

Cometal; Oudsbergen

Ondersteund door een golvende, betonnen constructie linkt het 
gebouw naar het glooiende landschap rondom. 

Via de betonnen bruggen en uitkijkpunten, krijgt de bezoeker volop 
de kans om die vegetatie te ontdekken. Hoe verder je van de villa, 
waar we het typische ‘tuingevoel’ hebben behouden, weggaat, 
hoe spontaner en diverser de vegetatie wordt.
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Buitenschrijnwerk:
Baens afwerkingsbedrijf; Kinrooi 

Elektriciteitswerken: 
Elgo Electrics; Peer

Ruwbouwmaterialen:
 Paesen Bouw Expo; Peer

HVAC/San: 
VCM Technics; Oud-Turnhout

Elektriciteitswerken:
 Elgo Electrics: Peer

Ruwbouwmaterialen:
 Paesen Bouw Expo; Peer

Park
Tuinarchitect: 

Buro Landschap; Tongeren
Hoofdaannemer Infra: 

Willemen; Hasselt
Alle groen aanleg: 

Groenbedrijf Van Vlierden; Neerpelt
Ontwerp van de picknickplek en de stenografie: 

Voet en De Brabandere, Antwerpen
Waterleidingen en dieptepomp: 

Agua-vrijsen; Houthalen
Hekwerken/afrijbeveiligingen: 

Dravo; Brecht
Balustrades bruggen:
 Jo Huygen; Tongeren

Zit banken/ fietsenbeugels: 
Belurba; Hamont-Achel                                  

Kleiklinkers: 
De Saegher; Antwerpen                                   
Bushalte boordstenen: 

Ebema; Zutendaal
Boordstenen / tegels:

Stradus; Heusden-Zolder                              
Betonbuizen / putten: 

Webeco; Sint Truiden
Keerwanden: 

VB beton; Borgloon

De Ark 
Architect: 

Buro B; Genk / Mario Botta; Zwitserland
Hoofdaannemer: 

Algemene bouwonderneming L. Thys; Westerlo
EPB/veiligheidscoördinator: 

Buro Conform; Bilzen
Schilderwerken / Behangwerken: 

Terpentijn  Herk-De-Stad
Raam met glazen eieren: 

Glas Ceyssens group; Heusden-Zolder
Gevelstenen: 

Verheyen; Maasmechelen
Gevelstenen Ferro WV50 : 

Nelissen steenfabrieken; Lanaken
Grondwerken: 

De Coster Dominique; Helchteren  
HVAC/San;: VCM Technics; Oud-Turnhout

Grondwerken: 
Boons; Geel

Dakwerken: Lad; Geetbets
Bouwmaterialen, predallen en rioleringen: 

Paesen Bouw Expo; Peer

De voormalige directeurswoning werd in al haar grandeur hersteld.
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Behangstudie

“Een aantal zaken besloten we specifiek te behouden: zo bleek 
de Cubex-keuken nog in relatief goede staat, en ook het mecha-
nisme van de oorspronkelijke lift uit de jaren ’50 bleef bewaard, 
de liftkooi werd verwijderd,” aldus Stijn Thomas.
 “We maakten een re-interpretatie van de bedrijvigheid van al die 
ruimtes. Daarom werden de meeste plafonds hersteld of gere-
construeerd, behielden we de schouwmantels, en haalden we 
enkele later toegevoegde elementen, zoals een haard, weg. De 
badkamers werden zoveel mogelijk behouden, maar voorzien van 
nieuwe tegels. We maakten een aparte studie voor het behang-
papier: in die periode werd behangpapier doorgaans vervaardigd 
met Japans gras, dat re-interpreteerden we hier, op de verdie-
ping gebruikten we behang op basis van bananenbladeren.”

“Bijkomende moeilijkheid was dat het gebouw ook een techni-
sche update moest krijgen: de afgedekte lichtkoepels moesten 
we terug openmaken, we plaatsten een nieuwe lift die voldoet 
aan de huidige normen om de toegankelijkheid te vergroten, 
nieuwe borstweringen aan de trap voor een grotere veiligheid, …
Een restauratie- en herbestemmingsproces zit vaak vol tegen-
strijdigheden, en dat was hier niet anders, er ging heel wat tijd 
over voor alle puzzelstukjes mooi samenvielen, maar het resul-
taat mag er zijn.”

Wandel voorbij Villa OpUnDi en vervolgens The Battery, om  
vervolgens het park, het Cosmopolitan Culture Park in te gaan. 
Terwijl de villa de mens belichaamt, en het park de natuur, staat 
The Battery net voor die relatie tussen beide. Het park vormt 
het grootste onderdeel van LABIOMISTA en werd ontworpen en 
aangelegd door BURO Landschap, opnieuw in nauwe samen-
werking met stad Genk en Koen Vanmechelen. Een netwerk van 
zwevende wandelpaden loodst de bezoeker voorbij natuur, dier 
(dromedarissen, lama’s, emoes, alpaca’s …) en kunst.

LabOvo

Halverwege je wandeling door het park kom je bij LabOvo (een 
samentrekking van Labo en Ab Ovo, dat verwijst naar het prille 
begin) uit, een polyvalente ruimte voor activiteiten of educatie 
met een klein amfitheater en – vanaf het dakterras – een prachtig 
uitzicht over de omgeving. Tegelijkertijd kan een deel van het  
gebouw ook gebruikt worden om dieren te verzorgen. 
Het gebouw, dat in lichtgrijs beton gegoten werd gegoten en 
gevelopstanden heeft in hout en glas, werd ontworpen door het  
Belgisch-Spaanse architectenbureau Van Belle & Medina Archi-
tects. Opnieuw was de uitvoering een kolfje naar de hand van 
het gespecialiseerde team van Thys Bouwprojecten: “Als je 
dacht dat The Battery en The Ark al behoorlijk complex waren 
qua uitvoering, dan gingen we hier nog een paar stappen verder. 
Het gebouw is volledig opgetrokken uit beton en bestaat uit ge-
bogen, organische vormen, die ook ter plaatse werden gestort.”

“Het ontwerp voor LabOvo is opgevat als een emblematische 
interventie met ruime aandacht voor de landschappelijke, kunst- 
en cultuurgeschiedenis en ruimtelijke betekenis,” legt Kurt Van 
Belle, architect bij Van Belle en Medina architects uit. “Het is een 
horizontale landmark geworden voor de site en daarbuiten. Het 
gebouw bestaat uit verschillende bogen die volumetrisch één 
configuratie vormen. De samenwerking en schakeling van deze 
bogen is enerzijds een logisch gevolg vanuit de landschappelijke 

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

we create your view

A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN

(VER)bouwen doe je met verheyen!  • WWW.VERHEYEN.COM
LOCATIE: TUSSEN M2 EN MAASMECHELEN VILLAGE, NIJVERHEIDSLAAN 24, 3630 MAASMECHELEN
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karakteristieken, en anderzijds een vertaling van het programma 
in verschillende componenten. De centrale ruimtelijke uitspa-
ring en het wijds overkragende dak versterken de ruimtelijke en 
horizontale kwaliteiten. De bogen werken als een constellatie 
van contrasten en tegenstellingen, van analoge en homogene 
relaties, van balans en spanning. Ze genereren verschillende 
associaties, zonder dat de individuele elementen hun identiteit 
verliezen.”
 

Buitenaanleg

Pieter Daenen stond met BuroLandschap in voor het ambitieuze 
plan om de filosofie van de kunstenaar naar de buitenomgeving 
te vertalen. “We wilden de ziel van de oorspronkelijke site zo-
veel mogelijk bewaren. Je hebt enerzijds de geschiedenis van 
het mijnverleden, anderzijds die van de zoo. Daar wilden wij nog 
een extra laagje aan toevoegen zonder te raken aan dat stukje 
geschiedenis. Door het mijnverleden en de zoo is er immers iets 
ontstaan dat ontzettend goed past bij het verhaal van Koen: de 

flora die je hier vindt, is ook behoorlijk uniek en divers.”
“Dat vormde meteen ons uitgangspunt voor de aanleg van het 
park,” vult Jasper Goffin, projectleider bij BuroLandschap, aan. 
We borduurden voort op wat er al was. Via de betonnen bruggen 
en uitkijkpunten, krijgt de bezoeker volop de kans om die vege-
tatie te ontdekken. Hoe verder je van de villa, waar we het typi-
sche ‘tuingevoel’ hebben behouden, weggaat, hoe spontaner en 
diverser de vegetatie wordt.”

De firma Van Vlierden nam een deel van de buitenaanleg voor 
haar rekening in onderaanneming van de firma Willemen. Peter 
Hoewaer, algemeen commercieel manager: “Wij verzorgden de 
groenaanleg ter hoogte van de voorzijde van het projectgebied, 
rond de directeursvilla en het atelier van Koen Vanmechelen. 
Eerst grote elementen als bomen en hogere struiken, en ver-
volgens de lagere struiken en planten. Bijna 1 hectare werd in-
gezaaid als bloemenweide, een mooie link met de biodiversiteit 
waar LABIOMISTA voor staat. We plantten verder 8.000 bloem-
bollen, maar voor je daar wat van merkt in het landschap moet je 

volgend jaar nog eens terugkomen (lacht). Verder vind je nog een 
hele diversiteit aan boomsoorten, waarbij BuroLandschap vooral 
koos voor inheemse beplanting maar ook een stukje uitheemse 
beplanting aanbracht die hier wel gedijt maar normaal in andere 
contreien terugkomt. Opnieuw een link met de filosofie van de 
kunstenaar. Ondertussen zijn onze teams gestart met het onder-
houd van de site, dus ons werk zit er nog niet op. Een boeiend 
project voor ons team, maar ook persoonlijk voor mij. Ik kreeg 
vroeger als leerling immers nog tekenles van Koens mama.”

Het voorbereiden van de gronden, de uitkijkpunten en bruggen 
in uitgewassen beton, het hekwerk met spijlen rondom in een 
speciale RAL-kleur die aan cortenstaal doet denken, de aanleg 
van de vijver met betonietmatten. Het zijn maar enkele van de 
infrastructurele opdrachten die firma’s Willemen Infra uitvoeren 
op de site. Pierre van Stratum, projectleider bij Willemen Infra: 
“Niet meteen alledaagse opdrachten, maar dat maakt het net 
bijzonder. We zorgden bijvoorbeeld ook voor de natuurgebon-
den steenslag naar een voorbeeld van het Brusselse Jubelpark,  

 

legden lavasubstraat met een mengsel van gras op de brand-
weerinrit en picknickplek, plaatsen de riolering, zitbanken, vuil-
nisbakken … We hebben zelfs een gloednieuwe bushalte voor-
zien. Ons takenpakket was haast even divers als de kunst die je 
hier ontdekt (lacht).” 

Het ontwerp voor LabOvo is opgevat als een emblematische
interventie met ruime aandacht voor de landschappelijke, kunst- en 
cultuurgeschiedenis en ruimtelijke betekenis.
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Ook hier, in het nieuwe universum van de kunstenaar, mocht 
een CosmoGolem dus zeker niet ontbreken, dit keer in witte 
marmeren blokken uitgevoerd.

Nomadland

Het stukje Nomadland wil een socio-economische hefboom worden naar de 
buurt toe. Je vindt er volkstuintjes, maar ook picknicktafels en een evenemen-
tenweide. Onder andere hier vind je een aantal elementen van de hand van 
Voet en De Brabandere, zoals bijvoorbeeld de picknickplekken, net zoals in de 
rest van het park. De ontwerpers faciliteren een intuïtieve circulatie op de site. 
“Aan de hand van de Amoebes, een reeks tafelbedbanken in wit staal, beton 
en groene kunststof, met teksten en boodschappen, geven ze de bezoeker een 
inkijk in de wereld van Koen en loodsen ze je door het park. “Je hoeft ze niet 
per se te lezen, ze zijn ook leuk om aan te raken, je oor te luister te leggen, 
of gewoon even op te zitten, dat kies je helemaal zelf,” aldus Caroline Voet. 
“Specifiek voor kinderen ontwierpen we nog een krastotemspel, met gravures 
op basis van tekeningen van Koen. Ook een aantal meubilairstukken in de villa 
is van onze hand.”
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En ... wie Koen Vanmechelen zegt, zegt ook CosmoGolem. 
Wereldwijd vind je de grote, houten CosmoGolems terug 
om de kinderrechten aan te kaarten. Ook hier, in het nieuwe 
universum van de kunstenaar, mocht een CosmoGolem dus 
zeker niet ontbreken, dit keer in witte marmeren blokken uit-
gevoerd. Samen vormen de blokken het bijna 10 meter hoge 
indrukwekkende hoofd van de reus. Om stil van te worden. l

Hotec/Erlin BVBA
Marcel Habetslaan 38 3600 Genk
Tel 089 38 11 61

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

EL Systems is al vele jaren een vertrouwde partner voor alle  elektro-
technische 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.

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

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

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

Tijdens de voorbereiding van ons zomernummer van“Limburg Bouwt” werden we geconfronteerd 
met het verbijsterend nieuws van het plotse overlijden van onze vriend Raf Lijnen, zaakvoerder van 
interieurbedrijf L&P.

Raf Lijnen stond overal in de sector gekend als een vakman van de bovenste plank. Zijn bedrijf L&P 
(Lijnen en Partners) is actief in de inrichting van interieurs en meubelmakerij. Hij leverde tal van 
prestigieuze projecten af, zoals luxueuze lofts (Zuidzicht, TT-torens,…), horecazaken (o.a. ’t Zilte in 
Antwerpen), winkels, enzovoort. Zijn orderboek was erg goed gevuld.

Raf Lijnen was bij klanten, leveranciers en personeel een toonbeeld van de hardwerkende, goed-
lachse ondernemer. Hij was steeds enthousiast over zijn werk en beschikte over veel sociale vaar-
digheden. Zijn heengaan is een groot verlies voor de nabestaanden en zakenrelaties. Onze redactie 

biedt alle betrokkenen een warme blijk van medeleven aan.

Tot ziens  Raf, we gaan je lach heel hard missen.

TOGETHER WE BUILD SMART & SUSTAINABLE CITIES

Mobility & Traffic

Energy & Water

Telecom & IoT

Econergy

Civil constructions

Smart Solutions

Recycling

APK Group verbindt mensen,
bedrijven en overheden met elkaar.
We zorgen voor een totaalpakket.

APK Group is een toonaangevende
en vooruitstrevende onderneming 
actief in het ontwikkelen, bouwen
en in standhouden van intelligente,
duurzame infrastructuur. Zo werken
we in binnen- en buitenland aan
de energie- en waterinfrastructuur,
wegenbouw, hoogbouw, telecom
& IoT, en recycling.

We bieden verschillende diensten
aan die onder te verdelen zijn in
drie pijlers: verbinden, ontzorgen
en onderhouden.

Méér info: www.apkgroup.eu

CENTRALE VERWARMING
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www.penxten.be 
info@penxten.be   
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Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Gielen

Hustings Bouwgroep

Hustings Bouw in de rol van aanne-
mer en bouwheer

De Diepenbeekse aannemer en projectontwikkelaar Hustings 
Bouwgroep heeft de rollen even omgekeerd. Het bedrijf met 
derde generatie Cindy Hustings aan de leiding kroop in de huid 
van de bouwheer. Dat resulteerde in een modern kantoorge-
bouw plus opslagloods langs de Snoekweyerstraat in Genk. 
“Onze wens was om een heel open kantoorstructuur te ontwik-
kelen.” De noodzaak aan iets nieuws was groot bij aannemer 
Hustings dat elf werknemers telt. “Al jaren waren wij gevestigd 
in het ouderlijk huis van mijn papa, waar mijn grootvader de 

 
zaak opstartte. Door de jaren heen werd er wat bijgebouwd 
en links en rechts een tafel plus stoelen erbij gezet. Wij kon-
den daar nog wel een tijdje blijven zitten, maar het was  
er iets te gezellig aan het worden. 

De rek was eruit. Bovendien zaten we in een woonzone in Die-
penbeek waardoor deftig verbouwen onmogelijk was. Na wat 
zoeken zijn wij uiteindelijk in Genk terecht gekomen”, schetst 
Cindy Hustings.

2
reportage

Openheid stond bovenaan het lijstje van Cindy Hustings.
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Openheid

Het was een atypisch project voor Hustings. “Kantoorbouw is 
niet onze hoofdbusiness. Dat gedeelte, goed voor 300 m², heb-
ben wij zelf gebouwd. Voor de loods van 250 m² deden wij een 
beroep op een aannemer”,  verduidelijkt de zaakvoerster. Sinds 
maart moet u voor Hustings Bouwgroep in Genk zijn. “Met het 
oog op de toekomst is er voldoende ruimte in de nieuwbouw 
voorzien. Wij weten welke ruimtes wij nog zullen nodig hebben 
in de toekomst. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij hier na 
vijf jaar al te klein zitten.” Openheid, noteerde Cindy Hustings 
bovenaan op het verlanglijstje voor de architect. “Vroeger zat 
iedereen heel dicht op elkaar. Daar wilden wij absoluut komaf 
mee maken. Voor mij was het een must dat het personeel vol-
doende ruimte had. Denk dan niet alleen aan grotere lokalen, 
maar ook aan een fatsoenlijke refter met kitchenette, een grote 
doucheruimte … Een keuken wou ik absoluut in ons gebouw. 
Als een team moet het ook mogelijk zijn om samen te kunnen 
eten of iets te drinken tijdens de middag of na het werk. Het zijn 

allemaal zaken die de werksfeer ten goede moeten komen. Het 
merendeel van onze tijd verblijven wij immers op ons werk. Het 
mag dan ook aangenaam zijn”, klinkt het.

Voorrang aan klanten
Anderzijds zijn er ook aparte kantoorruimten gecreëerd. “Op  
momenten is het nodig om afgezonderd te kunnen werken. De  
architect deed het voorstel om in mijn kantoor met parket te 
werken, maar dat zag ik niet zitten. Dat creëert een barrière 
en wou ik niet. Daarom is overal in het gebouw voor dezelfde 
onderhoudsvriendelijke tegel gekozen om de eenheid te be-
houden. Het interieur is hoofdzakelijk wit en zwart. Er is ge-
kozen om het zo strak mogelijk te houden. Met het meubilair 
is er de nodige kleur ingebracht”, beschrijft Cindy. Aannemer 
en bouwheer tegelijkertijd zijn, vormde een speciale ervaring 
voor Cindy. “Wij hebben deze werf georganiseerd zoals al 
onze andere werven. Het grote verschil was dat soms onze 

bouw meermaals moest wijken om de klanten voorrang te ge-
ven. Toch mag ik zeggen dat alles vlot verlopen is. En uiteraard 
hebben wij met onze eigen vaste onderaannemers gewerkt. Een 
kwestie van vertrouwen.”

Gevelsteen

Dat Hustings Bouw koos voor een traditionele bouwmethode 
is niet toevallig. “Met gevelsteen. Omdat dit ons kenmerk is. 
Wij werken bijna altijd met gevelstenen. Deze steen van Van-
dersanden is verwerkt met dunbedmortel. De loods is natuurlijk 
een ander verhaal. Pure industriebouw, voor de snelheid en de 
efficiëntie. Daarnaast is de gevel deels met hout bekleed om een 
warme huiselijke sfeer te creëren. Dat mag ook wel omdat wij 
vooral voor particulieren bouwen.”

Voor de architectuur ging Hustings in zee met hun huisarchitect: 
DFM architectural office uit Tongeren. “Wij waren er snel uit. 

Slechts enkele keren is het ontwerp gewijzigd”, aldus een tevre-
den Cindy Hustings. “Als architect had ik al lange tijd een nauwe 
band met de familie Hustings. We spreken hier over drie gene-
raties van ondernemers”, vult Yves Favoreel aan. “Wat hierbij 
opvalt, is dat elke generatie een zeer specifieke kijk heeft op de 
toekomst. 

Dit bleek ook duidelijk toen Cindy ons vroeg om een concept uit 
te werken voor haar nieuwe vestiging. De klassieke hiërarchie 
van directie met medewerkers werd hier vervangen door een 
groep mensen die zich dagelijks inzet om een gemeenschappe-
lijk doel te bereiken. 

Naast een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over 
de aanpak, dienen de teamleden elkaar aan te vullen. Het is deze 
visie die de basis vormde van het organigram waarop het volle-
dige project gebaseerd is. Een open kantoorstructuur waar alle 
ruimtes op een transparante manier in elkaar overgaan, een gro-
te gemeenschappelijke keuken, een ontmoetingsruimte …”
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Technische fiche
Hustings Bouwgroep

…
Bouwheer: 

 Hustings Bouwgroep; Genk
…

Architect: 
DFM office; Tongeren

Keukens: 
Kookhuis; Kortessem

Kantoormeubilair: 
Belisia interior concepts; Bilzen 

Gevelstenen Brama: 
Vandersanden; Bilzen

Omheining: 
Lenaerts afsluitingen; Genk

EPB en veiligheidscoördinatie: 
X-Eco Group; Leopoldsburg

Grondwerken: 
Bernard & Jos; Kortessem

Aannemer loods: 
Axor; Bocholt
Dakwerken: 

Dakwerken Wijnen Stephan; Rotem
Buitenschrijnwerk: 
Alulim; Oudsbergen

Studiebureau EPB en veiligheidscoördinatie:
 X-ECO Group; Leopoldsburg

HVAC/Sanitair: 
Sani Klima; Bree

Elektriciteit: 
EWN elektriciteitswerken Neven; Alken

Pleisterwerken: 
Froidmont Ben; Riemst

Chapewerken: 
VDW chapewerken; Heusden-Zolder

Vloerisolatie: 
Isowit; Bilzen

Brandbeveiliging: 
MDP fireprotection; Geel

Inbraakbeveiliging, camerabewaking, 
brandbeveiliging: 

Varel alarm; Hasselt
Afwerking plafond en glazen binnenwanden: 

Weygers interieurbouw; Hasselt
Binnenschrijnwerk: 

Mesotten; Sluizen
Maatkasten: 

Atelier Biesmans; Lummen
Gyprocwerken: 

De Pas; Borgloon
Bevloeringswerken: 

Stebacon; Stal-Koersel
Buitenaanleg: 

KB bestratingen; Vlimmeren
Verfwerken: 

Kenneth Gielen; Kozen
Stalen trappen en borstweringen: 

Jo Huygen; Tongeren

Een grote volière aan de voorzijde kan gebruikt worden om drones 
te testen Hustings Bouwgroep verkoos ervoor om vooral met gevelstenen te werken 

voor het kantoorgedeelte. “Het materiaal dat wij het meeste gebruiken.”
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Tijdloos en trendy

De betrachting van DFM 
architectural office was 
om de gebruiker altijd 
centraal in het project te 
plaatsen en een gebouw 
te ontwikkelen waarin ie-
dereen zich goed voelt. 
“Onze architectuur ken-
merkt zich door efficiënte 
en transparantie. Geen 
extravagantie, maar wel 
blijk gevend van kunde 
en doeltreffendheid. Deze 
elementen waren even-
eens de uitgangspunten 
voor de familie Hustings”, 
weet Favoreel. Cindy Hus-
tings beschrijft de archi-
tectuur als tijdloos. 

“De opdracht was om 
een kantoor te creëren 
dat over twintig jaar nog 
trendy is. Zeker de schui-
ne raampartij zorgt voor 
een speciaal element. Ik 
zie mij de volgende twee 
decennia in elk geval niet 
meer van locatie verande-
ren”, eindigt Cindy het ge-
sprek met een glimlach. l

Alle nieuwbouw- en verbouwingswerken van ruwbouw tot sleutel op de deur. 
Gespecialiseerd in particuliere woningbouw en projectontwikkeling.  

Familiale onderneming met 65 jaar ervaring! 

 

Hustings Bouwgroep bvba – Snoekweyerstraat 3, 3600 Genk 
Tel. 011/32 39 19 - info@hustingsbouw.be - www.hustingsbouw.be 
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10 BIJKOMENDE BIM SPECIALISTEN 
VOOR DE BOUW IN LIMBURG

REDACTIE

BIM, de afkorting van Building Information Modelling, is een 
relatief nieuwe techniek in de bouwsector, waarbij de plannen 
eerst in 3D zorgvuldig worden uitgetekend. Deze bouwme-
thode wint aan populariteit, maar er zijn onvoldoende profes-
sionals die het systeem in de vingers hebben. Een superknel-
puntberoep dus. Samen met de stad Hasselt, de provincie 
Limburg, POM Limburg, VDAB, Cevora heeft Confederatie 
Bouw Limburg in ijltempo nieuwe BIM specialisten opgeleid.

BIM is dé bouwmethode van de toekomst. Er is slechts één 
probleem: de vraag steeg zodanig snel dat er te weinig men-
sen het BIM-model kunnen opzetten en toepassen. “Door de 
schaarste aan specialisten werden de experts één voor één 
weggekocht door de grootste bedrijven”, weet Chris Slae-
ts, directeur Confederatie Bouw Limburg. “Ook de kleintjes 
hebben deze expertise nodig, maar zij konden geen nieuwe 
mensen aantrekken omdat er nog geen specifieke BIM-op-
leiding bestond. Daarom hebben wij als sectorfederatie onze 
verantwoordelijkheid genomen door zelf BIM-professionals te  
vormen.”

Innovatief tewerkstellingsproject
Confederatie Bouw Limburg heeft hiervoor samen met  
Cevora, POM -Limburg, Stad Hasselt, Provincie Limburg en de 
VDAB, de groepering LIMBIM opgericht. Chris Slaets, directeur 
Confederatie Bouw Limburg: “Het doel van het innovatieve  
tewerkstellingsproject is tweeledig. In de eerste plaats willen 
we met LIMBIM werkzoekenden en pas afgestudeerden op-
leiden en toeleiden naar de sector. Daarnaast willen we de 
BIM-methode toegankelijk maken voor alle werkgevers, alle 
partners leggen de focus op dit project om de digitale revolu-
tie in de Limburgse bouwsector te versnellen en de concurren-
tiekracht van Limburgse bouwbedrijven te versterken.”
Tom Vandeput, gedeputeerde van economie Provincie  
Limburg: “Allerhande ontwikkelingen en vernieuwingen trans-
formeren bouwwerven tot hoogtechnologische werkplekken.  
nnovatieve concepten als het BIM model vinden door finan-
ciële en kwalitatieve voordelen steeds meer hun ingang en 
kunnen de concurrentiekracht van de bouw exponentieel ver-
groten. LIMBIM zorgt ervoor dat Limburg hierin voorsprong 
kan nemen. De krachtenbundeling om tot sterke BIM model-
leurs te komen is al uniek op zich maar vooral de combinatie 
met de innovatieve pool die onmiddellijke inschakeling moge-
lijk maakt, maakt het project interessant. Er wordt maximaal  
rekening gehouden met de eigenheid van de sector die 
veelal uit kleinere bouwbedrijven bestaat die geen voltijdse 
BIM-professional kunnen tewerkstellen. Dankzij de pool komt 
daar verandering in en kan meteen beroep worden gedaan 
op een Limburgse BIM-professional. Voor de werving, oplei-
ding en inzetbaarheid legt de provincie 120.000 euro op tafel.  
Die cofinanciering wordt vanuit POM Limburg aangevuld met 
90.000 euro.”
VDAB staat Confederatie Bouw Limburg bij in de werving, de 
selectie en het opleiden van de werkzoekenden. Wim Volders, 

Manager VDAB Limburg Bouw en Hout/Transport en Logis-
tiek: “Tot heden was er geen opleiding tot BIM professional. 
Limburg kent veel geschikte profielen om tot BIM-professional 
opgeleid te worden, zo zijn de digital native schoolverlaters 
en werklozen met bouwervaring en interesse in BIM zeer ge-
schikt. Het is een unieke kans, de werkzoekenden worden in 
sneltempo omgeschoold tot echte BIM professionals, de pe-
riode van werkloosheid blijft bij deze beperkt. Bij de meeste 
opleidingen kan je pas vanaf 8 maanden terecht op de arbeids-
markt, hier al na 70 dagen!”

Bim specialisten aan zet
“Alle partners werken enthousiast en actief mee aan een  
traject waarbij werkzoekenden worden opgeleid naar een toe-
komstgerichte job in deze belangrijke sector. Dit project past 
perfect in de visie om samen duurzame jobs te creëren in 
onze regio.” Zegt Rik Dehollogne, schepen van economie stad  
Hasselt. De focus in het traject ligt op het duaal aspect. Naast 
de klassieke theoretische opleiding waarin de tools aangereikt  
worden, werken zij 20 dagen rond een concrete case tijdens 
een stage bij één van de Limburgse bouwbedrijven. 
Die verwevenheid van werkveld en onderwijs is gericht op het 
afleveren van professionals die direct inzetbaar zijn. Vandaag 
studeert de tweede lichting BIMmers af, deze 10 BIM specialis-
ten zullen uitstromen naar de Limburgse bouwbedrijven. 
De eerste lichting afgestudeerde BIMmers is reeds aan het 
werk en zet nog elke dag alles wat ze geleerd hebben om in de 
praktijk. Confederatie Bouw Limburg en VDAB lanceren een 
postercampagne om te werven voor een derde lichting BIM 
professionals, deze opleiding zal in september van start gaan. 
De poster werd gemaakt door één van de BIMmers en zal ver-
spreid worden door alle partners. De boodschap is simpel: Su-
perslim met LIMBIM. Je komt niet alleen in een innovatieve 
sector terecht, maar je hebt ook werkzekerheid. Word de BIM 
professional die bij iedereen gegeerd is en draag je steentje bij 
aan de transformatie van de bouwsector.

…
info : www.confederatiebouwlimburg.be

…
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DE VLAAMSE BOUWAGENDA IS GEBOREN!
Bouwunie steunt voorstel van minister Koen Van den Heuvel en ondertekent samenwerkingsovereenkomst  

REDACTIE

Bouwunie gaat samen met andere partners uit de bouw een 
nauwe samenwerking en bevoorrecht overleg aan met de be-
voegde minister van Omgeving en het Vlaamse departement 
Omgeving. Bedoeling is dat de overheid (het omgevingsbeleid 
en de beleidsvoorbereiding), en de bouw- en vastgoedsector 
meer begrip voor elkaars visie ontwikkelen en een voldoen-
de aanvaardbaar draagvlak creëren bij toekomstige en nood-
zakelijk uitdagingen. Het structureel overleg van de Vlaamse 
Bouwagenda moet leiden tot gedragen voorstellen en sugges-
ties inzake ruimtelijke ordening en omgeving.
 
De pas boven het doopvont gehouden Vlaamse Bouwagenda 
start rond 3 pijlers.
 
Eerste pijler is Urban Mining, of hoogwaardige recyclage van 
grondstoffen. Dit gaat over circulair bouwen en het hergebruik 
van bouwafval en afvalstoffen om opnieuw als grondstof voor 
nieuwe bouwwerken te dienen. Bouwunie wil de bouwkmo’s 
hierover in duidelijke, eenvoudige en toegankelijke taal infor-
meren en sensibiliseren, alsook aansporen om in te stappen in 
mogelijke kmo-vriendelijke en laagdrempelige proefprojecten.

De tweede pijler is de bouwshift. Willen we de klimaatdoelstel-
lingen en de energieomslag succesvol halen, dan moeten we 
anders bouwen. Vooral elders bouwen. Open ruimte moet ge-
koesterd worden en we hebben nood aan een meer doordach-
te inplanting van onze gebouwen. Zonder dat er sprake mag 
zijn van een ban. Dit maakt mensen ongerust en zenuwachtig. 
Bouwunie is minister Van den Heuvel dan ook zeer dankbaar 
dat hij de term bouwshift gebruikt om dit te bewerkstelligen.

De derde pijler betreft de kwalitatieve stadsontwikkeling. Het 
creëren van woon-, werk- en leefwijken waar de woon- en 
leefkwaliteit beter is of kan wedijveren met de gepercipieer-
de woonkwaliteit buiten de stad, is uitdagend. Hier willen de 
partners nagaan op welke manier stadsvernieuwingsprojecten 
kunnen verbeteren zodat ze door iedereen als een meerwaar-
de worden
beschouwd en beleefd.
 
Eens de nieuwe samenwerking vruchten afwerpt, volgen nieu-
we thema’s en nieuwe groepen. De partners willen zo komen 
tot een sectorbrede bouw- en vastgoedagenda in Vlaanderen.

…
info : www.bouwunie.be

…

Op de foto herkent u van links naar rechts: Jean-Pierre Waeytens (Bouwunie), 
Jef Lembrechts (VCB), Vlaams minister Koen Van den Heuvel, Olivier Carrette 
(BVS) en Peter Cabus (Departement Omgeving)

STARTSCHOT VOOR TECHNISCHE VOORLICHTINGSNOTA 
‘ETICS MET HARDE BEKLEDINGEN’
In november 2018 werd het nieuwe VIS-traject voor innova-
tievolgers “ETICSiv” aangekondigd. Het project heeft als doel 
om een antwoord te bieden op het gebrek aan aangepaste, 
praktijkgerichte informatie over de techniek van ETICS met 
harde bekledingen.

ETICS met harde bekledingen (External Thermal Insulation 
Composite System) zijn systemen waarbij de buitenisolatie, 
zonder luchtspouw, aan de dragende muur wordt bevestigd 
en afgewerkt wordt met een harde bekleding (zoals baksteen-
strips, keramische tegels of natuursteen). Een van de activi-
teiten van het project richt zich op het opstellen van referen-
tiedocumenten voor uitvoerders en voorschrijvers. Het WTCB, 
als partners binnen het project, is gestart met het opstellen 
van een technische voorlichtingsnota (afgekort TV) over ETICS 
met harde bekledingen. Een TV vormt een leidraad voor de 

goede uitvoering. Een werkgroep samengesteld uit experten 
uit de sector is in april 2019 opgericht en komt ongeveer twee-
maandelijks samen.

…
Info : Vincent Decruyenaere T 050 47 46 62 

…

Preton bvba
Mijnwerkerslaan 15

B-3550 Heusden - Zolder
Tel.: +32 11 525 585

www.preton.be

WANDELEMENTEN 
KWALITATIEF MAATWERK, FLEXIBILITEIT EN CONTINUÏTEIT
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Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

Carglass

Carglass bouwt hoofdkwartier 
‘fit for the future’

Een bescheiden, maar toch opmerkelijk gebouw, dat tegelijk 
strakke elegantie, openheid en warme gezelligheid uitstraalt. 
Die opdracht kreeg MaMu Architecten mee voor het ontwerp 
van het nieuwe hoofdkantoor van Carglass, langs de Grote 
Ring van Hasselt. Bouwbedrijf Mathieu Gijbels zorgde voor de 
uitvoering, die nagenoeg vlekkeloos is verlopen, zo leert ons 
het vraaggesprek met de betrokken partijen.

In de voortuin van het iconische gebouw waar vroeger Het  
Belang van Limburg was gevestigd, prijkt nu de hoofdzetel van 
autoruitenspecialist Carglass. Een strategische keuze. “Ons  
gebouw aan de Trichterheideweg had zijn beste tijd gehad”, zegt  

Frank Roosen, Manager Engineering & Facilities bij Carglass. 
“Als alternatief waren er diverse opties. We konden een nieuw 
project realiseren op de bestaande site, mee verhuizen naar ons 
nieuw distributiecentrum in Bilzen of kiezen voor een totaal nieu-
we locatie. Het is uiteindelijk de Herckenrodesingel geworden 
omwille van de visibiliteit langs de Grote Ring en de nabijheid 
van ons Hasselts filiaal (aan de overzijde), maar vooral door de 
mogelijkheid om ‘van scratch’ een aangename werkomgeving te 
creëren voor al onze medewerkers. 
Bovendien hebben we hier alle mogelijkheden tot expansie. Het 
gebouw  is ‘fit for the future’. Komt er bijvoorbeeld een nieuwe 
activiteit bij, zoals recent nog onze carrosserie-afdeling, dan kun-
nen de administratieve mensen die hiervoor instaan, direct een 
plaatsje krijgen in onze kantoren.”

3
reportage

De hagelwitte gevelafwerking is een enorme blikvanger voor de 
duizenden passanten op de Herckenrodesingel.
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Privacy

Carglass had veel inspraak in het ontwerp van het project, al 
was dat geen evidentie. Het bedrijf least immers (op lange 
termijn) van Herckenrode Development, de vennootschap van  
Futurn en DMI, die eigenaars en ontwikkelaars van de site zijn. 
“We hebben ons personeel nauw betrokken bij de formulering 
van onze wensen”, ladus nog Frank Roosen. “In diverse teams 
(You Move Me Teams) konden ze ruim op voorhand nadenken 
over de vereisten in het nieuwe gebouw. De uitkomst daarvan 
werd overgoten met een reflectie van onze waarden: transpa-
rantie, gebruikscomfort, teamverband, kwaliteit,… het moest er 
allemaal in terugkomen. We wilden bovendien meegaan in de 
‘new way of working’, maar hier een eigen invulling aan geven, 
bijvoorbeeld door open werkruimtes te combineren met lokalen 
en meubilair dat veel privacy toelaat. Uiteindelijk kreeg MaMu 
Architecten van ons een mood board voorgeschoteld dat indica-
tief was voor de uitstraling die we zochten.” En ook tijdens het 
bouwproces was de betrokkenheid van de werknemers groot. 
Ze gingen regelmatig op bezoek om de vorderingen van hun 
nieuwe werkplek te bewonderen.

Etalage

MaMu Architecten nam de wensen ter harte, en ging eerst een 
masterplan opstellen. Dit gebeurde in samenwerking met de 
ontwikkelaars en met ELD Architects, dat de opdracht had ge-
kregen om naast Carglass het nieuwe gebouw van Mediahuis 
(Het Belang van Limburg en TV Limburg) te ontwerpen. 

“Een eerste beslissing was om beide projecten aan de straat-
kant in te tekenen, zodat de oppervlakte van het terrein optimaal 
kon benut worden”, zegt Kato Van Nerum van MaMu. 
“Door de diverse niveaus zijn het imposante gebouwen gewor-
den die echte blikvangers zijn voor de passanten. Ze staan hun 
mannetje naast de andere prestigieuze projecten die de Herc-
kenrodesingel vervolledigen, zoals de autobedrijven van Group 
Delorge.
” De keuze aan de voorzijde heeft tot gevolg dat achterliggend 
meer ruimte vrijkomt voor andere KMO-bedrijven in het Heros 
Business Park. “Zo is het hoofdgebouw een soort etalage en 
kunnen de achterliggende hallen ook door Carglass, Mediahuis 
en andere huurders gebruikt worden.”

Robuuste ruiten

Geslaagd? Bij aankomst blijkt meteen dat de opdracht goed 
werd begrepen. De inkompartij is overdekt en mooi aangekleed 
met een modern zitelement. De vloertegels lopen door van bui-
ten naar binnen. De balie is mooi bekleed met hout en ademt 
een huiselijke sfeer uit. Het geperforeerde plafond erboven zorgt 
voor een aangename akoestiek in de communicatie met de re-
ceptionisten. Aan de andere zijde van de inkomhal is de grote 
trap in zwart glas een absolute blikvanger. Het open atrium met 
de moderne lichtarmaturen oogt imposant. De borstwering van 
de eerste verdieping is gemaakt van hetzelfde zwarte glas als de 
trap en doet denken aan een rij robuuste autoruiten. Een onbe-
doelde associatie, zo legt de architecte uit.

Het is eigenaardig hoe er toch een eenheid ontstaat door de 
combinatie van strakke, moderne elementen enerzijds, en het 
gebruik van warme materialen en kleuren anderzijds. De basis 
bestaat uit wit en zwart, maar heel subtiel duiken het rood en 
geel van het Carlgass-logo op in het decor. Zo heeft de ruimte 
aan het contactcenter (dat heel bewust op het gelijkvloers is on-

dergebracht omdat het voor Carglass als het hart van de onder-
neming wordt beschouwd) een rode vloer en plafond. De stenen 
vloer van de inkomhal gaat daar over in tapijt, zodat het voor de 
medewerkers wat gezelliger wordt. De eerste indruk? Een neu-
trale bezoeker voelt zich welkom, merkt dat hij te maken heeft 
met een kwalitatieve onderneming, en herkent de ambities om 
de medewerkers een fijne werkomgeving te bezorgen.

Zonwering

Gaan we een verdieping hoger, dan vinden we eerst een aantal 
afgescheiden vergaderzalen met veel lichtinval. Sober maar stijl-
vol. In de gang staat meubilair dat toelaat om met enkele perso-
nen discrete gesprekken te voeren. Aan de andere zijde van het 
atrium neemt de huiselijke gezelligheid dan weer de bovenhand. 
“Dat is inderdaad de bedoeling”, bevestigt Frank Roosen van 
Carglass. “De grootste oppervlakte is hier de open kantine, die 
een algemene ontmoetingsplaats is voor onze medewerkers.” 
De hoge houten tafels, de ronde verlichtingselementen (die  
lijken op vogelkooitjes), de zitbanken met kussens in natuurlijke 
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Technische fiche
Carglass

…
Bouwheer: 

 Carglass; Hasselt
…

Architect: 
Mamu architects; Hasselt

Hoofdaannemer: 
Mathieu Gijbels; Oudsbergen

Wandelementen: 
Preton; Heusden-Zolder

Ruwbouw:  
Jansen Bouwwerken-BAJ; Oudsbergen

Grondwerken: 
Croes; Geetbets
Gevelpanelen: 

Joris Ide; Zwevezele
Arduin: 

The Stone Factory; Oudsbergen
Geberit Pluvia: 

Biesmans DPE; Bilzen
Dakwerken: 

Polydak ll; Lommel
Voegwerken: 

LS. Elastische voegwerken; Halen
Binnenafwerking: 

Accent Interieur; Zonhoven
Thermoplasten: 

Plastiservice; Genk
Montage van staal- en betonconstructies:

 Berger; Bocholt

Het overdekte portaal nodigt 
de bezoekers uit om in alle 
openheid het hoofdkantoor 

te betreden.
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kleuren, het overdekte terras… Het zijn allemaal keuzes die ont-
moeting willen stimuleren, een warme sfeer willen creëren en 
voldoende gebruikscomfort verzekeren.  “Het bijkomende voor-
deel van het overdekte terras is dat het een zonwering vormt, 
aangezien deze zijde op het zuiden is gericht”, vertelt Kato Van 
Nerum.

Centraal op de eerste verdieping zijn de technische ruimtes weg-
gewerkt. Die bedienen ook het hogerliggende niveau, dat vooral 
bestaat uit landschapskantoren. Ook hier zijn her en der zitele-
menten opgesteld die dienen om discrete telefoongesprekken 
te voeren of een korte meeting te houden. 

Teamwork

Het bouwproject zelf is perfect verlopen, een gevolg van de 
bijzonder goede samenwerking in het bouwteam. “Alle partij-
en hebben zich inderdaad uitzonderlijk constructief opgesteld”,  
weten Mark Broers, projectmanager van bouwheer Futurn en 
Peter Bokken, projectleider bij aannemer Mathieu Gijbels. “De 
timing was de grootste uitdaging en die hebben we dankzij de in-
spanningen van iedereen, heel nauwgezet kunnen respecteren. 
In mei 2017 vond de persvoorstelling van het project plaats, en 
in augustus 2018 was alles klaar.” Dat verklaart de keuze voor 
de staalstructuur. “Door de snelheid van bouwen, was staal de 
beste optie”, zegt Mark Broers. Peter Bokken bevestigt: 
“Bovendien bekom je hierdoor een industriële look. Door de  
kolommen zichtbaar te maken, krijgt het project meteen een  
robuuste indruk.”

Om de planning te volgen, moest er in het bouwverlof worden 
doorgewerkt. “Die afspraken waren op voorhand met alle aan-
nemers gemaakt, en gelukkig heeft iedereen zich daaraan ge-
houden”, aldus Mark Broers. “Nochtans geen evidentie… Of 
het nu Jansen Interieur, Imtech of AEW was: het beste beentje 
werd telkens voorgezet. En toegegeven: Jurgen van Beers van 
Concept Nikèl heeft als opvolger van de werf schitterend werk 
geleverd. Anders was het halen van timing en planning haast 
onmogelijk geweest.” Ook het budget werd overigens niet over-
schreden.

Scherven brengen geluk

En voor de rest geen kemels geschoten? “Nee, het hele proces 
is zonder grote discussies of set-backs verlopen”, zeggen Broers 
en Bokken. “Even moesten we goed nadenken over de parking, 
die we delen met het Mediahuis. Toen wij klaar waren, moest 

hun gebouw nog opgetrokken worden. 
De hoofdtoegang kon nog niet gebruikt 
worden, maar dat was slechts een de-
tail. En ja, we zouden het nog vergeten: 
tijdens de plaatsing is de vitrine aan de 
inkom stuk gevallen. Ze is uit het cellen-
beton gekanteld, maar gelukkig geraakte 
er niemand gewond. Eind goed, al goed 
dus. Het staat nu al buiten kijf dat we 
met dezelfde leden van dit bouwteam 
nog vaak gaan samenwerken!” l

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

Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

T 089/76.44.26
F 089/76.38.66

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



IMMO IDYLIA OPENT GLOEDNIEUW KANTOOR 
EN MODELWONING IN ZONHOVEN

REDACTIE

“Mensen maximaal ontzorgen in de zoektocht 
naar een woning die helemaal bij hen past, dat 
is ons uitgangspunt bij ieder project.”

Vastgoedmakelaar Immo Idylia heeft zonet zijn intrek  
genomen in een gloednieuw kantoor aan de Halveweg in  
Zonhoven. En dat werd feestelijk gevierd tijdens een open-
deurdag en openingsreceptie op zaterdag 15 juni. 
De verhuizing luidt meteen ook een nieuwe fase in voor het 
bedrijf, dat vijf jaar geleden werd opgericht als projectontwik-
kelaar Idylia. “Door onze dienstverlening uit te breiden met 
een immoservice, kunnen we onze klanten nog completer 
helpen,” aldus gedelegeerd bestuurder Jeffrey Vandeput.

Tot voor kort richtte Idylia zich vooral op de ontwikkeling van 
eigen projecten, met name bouwprojecten van een hoge  
architecturale waarde én energiezuinige standaard – waar-
van er meerdere inmiddels gerealiseerd zijn in onder andere  
Zonhoven (Liebenshof) en Diepenbeek (Lutselhof). “Daarbij 
zetten we steeds in op een hartelijke service, een heldere com-
municatie met de klant, en dienstverlening op maat van onze 
klanten. Maar, die kwaliteiten wilden we onze klanten ook 
kunnen bieden bij de aan- of verkoop en huur- of verhuur van 
hun woning,” zegt Nancy Aerts, bestuurder en vastgoedmake-
laar bij Immo Idylia. “Daarom besloten we om onze onderne-
ming uit te breiden met een immokantoor: Immo Idylia.”
 
Modelwoning
“Ons nieuwe kantoor in Zonhoven laat perfect zien wat wij  
beogen als projectontwikkelaar en als makelaar,” aldus Jeffrey 
Vandeput, gedelegeerd bestuurder van Idylia. “Mensen écht 
laten thuiskomen in hun huis, dat is onze missie. Een missie 
die we vanuit onze nieuwe uitvalsbasis nog beter in de praktijk 
kunnen brengen. Om klanten een nog beter beeld te geven 
van de woonmogelijkheden die we bieden, kun je 
naast ons kantoor ook een van onze modelwonin-
gen bezoeken. Hierdoor kunnen klanten die voor 
een gesprek komen ook meteen een kijkje nemen 
in de modelwoning. Andersom biedt dit natuurlijk 
ook mogelijkheden: mensen die geïnteresseerd 
zijn in de modelwoning, kunnen daarna meteen 
binnenstappen voor meer informatie of een luiste-
rend oor. De perfecte combinatie! Bovendien kun 
je hier de comfortabele en eigentijdse woonbele-
ving van een BEN-woning (bijna energieneutrale 
woning) zelf ervaren.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het engagement rond duurzaamheid van Idy-
lia gaat nog een stukje verder. “We willen niet 
alleen op het vlak van milieu onze verantwoor-
delijkheid opnemen, maar ook inzetten op 
 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo verzochten 
we de gasten van onze openingsreceptie vriendelijk om geen 
bloemen of cadeautjes mee te brengen, maar wel om een vrije 
gift te storten aan een goed doel. “Een succes, want ons ver-
zoek leverde maar liefst 3.440 euro op voor de Zonhovense 
Mediclowns,” aldus Nancy Aerts, die de cheque vandaag aan 
de Mediclowns overhandigde (zie foto).
 
Over Immo Idylia
Idylia is een projectontwikkelaar met een vastgoedkantoor in 
Zonhoven: Immo Idylia. De missie van Immo Idylia is om men-
sen te helpen hun geluksplekje te vinden, de woning waar ze 
kunnen thuiskomen. Daarvoor biedt Immo Idylia zijn klanten 
een complete service op maat. Bij Immo Idylia kunnen klan-
ten niet alleen terecht voor een uitgekiende en unieke selectie 
van koop- en huurwoningen, het kantoor ontwikkelt ook zelf  
betaalbare, kleinschalige woonconcepten, die stuk voor stuk 
een knappe mix zijn van sterke architectuur én wooncomfort. 
In de ontwikkelingsplannen houdt Idylia altijd rekening met 
energiezuinigheid en duurzaamheid, waardoor klanten niet 
alleen een comfortabele, maar ook een eigentijdse woning  
geboden wordt die voldoet aan alle vereisten voor de toe-
komst.

…
info : www.idylia.be

…

Het team van Idylia, met van links naar rechts: Bianca Huygen (boekhoudster), 
Jan Vanbuel (ontwikkelingscoördinator), Evelien Herckens (vastgoedbediende), 
Koen Mertens (klantenbegeleider), Ellen Claesen (vastgoedmakelaar), Jeffrey 
Vandeput (gedelegeerd bestuurder), Jean-Marie Tulleners (projectleider) en 
Nancy Aerts (bestuurder/vastgoedmakelaar).

The Value Builders:  
allen experts, samen sterker

Democo Group verzamelt de expertise  
van 8 gespecialiseerde bedrijven  
en meer dan 700 medewerkers om  
toegevoegde waarde te leveren in  
Aanneming, Ontwikkeling, Technieken  
en Afwerking. Door ideeën, materialen  
en mensen samen te brengen, willen we 
bij elk bouwproject de verwachtingen  
van onze klanten en partners overtreffen.

www.democogroup.be
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Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

Mediahuis Hasselt

Tijdloze topper vervangt 
met verve iconische voorganger

Als de term kwaliteitskrant wordt toegekend op basis van het 
gebouw waarin de redactie vertoeft, steekt Het Belang van 
Limburg met kop en schouders boven de concurrentie uit… 
Hun gloednieuwe onderkomen, letterlijk in de schaduw van 
het oude complex in Hasselt, is een toonbeeld van een mo-
dern, weldoordacht en multifunctioneel kantoorgebouw. En 
ook de realisatie gebeurde in verhouding tot hetzelfde hoge 
kwaliteitsniveau.

Het was al vele jaren duidelijk dat de historische Concentra-site 
van 7,5 hectare aan de Herckenrodesingel moest geoptimali-
seerd worden. De bouw van een nieuwe drukkerij in Beringen 

had voor heel wat onbenutte ruimte gezorgd. Anderzijds lokte 
de vraag naar bouwkavels langs de populaire Grote Ring wat 
extra druk uit om een grondige hertekening van het gebied 
door te voeren. Nog een reden: het iconische oergebouw van 
de krant, voor velen een pareltje van typische, modernistische 
betonarchitectuur uit de jaren zestig-zeventig, was afgeleefd. 
Een uitdagend project om de tanden in te zetten, zo von-
den Futurn en CiriI, die de krachten bundelden in Herkenrode  
Develpment. Zij kochten de site en kleurden het gebied in tot het 
gloednieuwe Bedrijvenpark Heros. 
Als eerste realisatie werden aan de straatzijde twee prestigieuze 
gebouwen opgetrokken. Het nieuwe hoofdkwartier van Carglass 
(zie reportage elders in dit magazine) is geflankeerd door de 
thuishaven van Mediahuis Limburg, zoals de overkoepeling van 
de Limburgse media uit het grote mediaconcern vandaag wordt 
genoemd. En het moet gezegd: als voorloper van wat er in de 
volgende fases nog allemaal op de site staat te gebeuren (onder 
meer de bouw van KMO- en bedrijfsverzamelgebouwen), is dit 
een voorgerecht met sterrenallures. 

4
reportage

De bruin-grijze gevelstenen worden onderbroken door horizontale betonstrips 
die refereren naar de laagjes van het oude, iconische Concentra-gebouw.
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De opdracht die het ontwerpteam geserveerd kreeg, was niet 
van de poes. “Dat het project een toonbeeld moest zijn van de 
hoogste economische en ecologische normen, was een eviden-
tie”, zegt Sandra Vorage van ontwikkelaar Ciril (Herkenrode De-
velpment). 

“De uitdaging zat in de strikte planning, maar vooral in de in-
tegratie van verschillende functies op een compacte oppervlak-
te. Er werd gekozen voor een imposant gebouw met diverse 
niveaus aan de straatzijde, wat een slim ruimtegebruik nood-
zakelijk maakte. De diverse entiteiten die er gevestigd zijn, zo-
als Het Belang van Limburg, TV Limburg, Hogeschool PXL, de  
Mediahuis-directie, enzovoort, hadden allemaal hun specifie-
ke noden en wensen, die tot een coherent geheel moesten  
gevormd worden.”

Rood werd grijs

Het resultaat van het ontwerp, uitgevoerd door ELD Archi-
tects, mag gezien worden. Te beginnen met het buitenaanzicht.  

Bestuurders van de tienduizenden wagens die dagelijks de Grote 
Ring nemen, maken onvermijdelijk oogcontact met het prestigi-
euze mediagebouw. De visibiliteit, die vroeger werd belichaamd 
door de grote blauwe bol van het logo en de digitale lichtbak met 
de klok en temperatuur, gaat nu volledig uit van het gebouw zelf. 
In tegenstelling tot de buren van Carglass, koos Mediahuis voor 
een buitengevel in baksteen. 

Het was mevrouw Tony Baert zelf (jarenlang de leading lady van 
de mediagroep) die haar zegen gaf over de kleur van de gevel. 
Het grijs (in de eerste ontwerpen werd een rode steen gete-
kend) contrasteert mooi met de horizontale, prefab gevel-ban-
den, die –voor wie het zich nog kan herinneren- subtiel refereren 
naar de betonnen horizontale volumes van het oude gebouw. 

De modernistische look wordt gecreëerd door de verticale ra-
men, die vermijden dat het geheel als een log blok wordt gezien. 
Dat is ook de functie van de overstekende verdiepingen, die als 
een speelse blokkendoos voor reliëf zorgen.

De logo’s van Mediahuis, Het Belang van Limburg en TVL zijn 

niet langer de blikvangers aan de gevel, maar eerder een infor-
matieve, gedistingeerde aanduiding.

Duurzaamheid

Dezelfde uitstraling van bescheiden, maar toch creatieve ro-
buustheid, komt terug als je het gebouw betreedt. De inkomhal 
is imposant, met een ruime, centraal opgestelde ontvangstbalie. 
Rondom is er een gezellige wachtruimte en staat er meubilair 
opgesteld dat plaats biedt voor korte besprekingen. 
“Wetenswaardig is dat het houten meubilair is vervaardigd van 
de bomen die vroeger op deze site stonden”, weet Stijn Leen-
ders van hoofdaannemer Democo. “Ook een deel van de ver-
lichting werd gerecupereerd.” Mooie, kwaliteitsvolle materialen 
en referenties naar de activiteiten in het gebouw (zoals de news-
feeds op de schermen) zorgen voor een duidelijke en degelijke 
eerste indruk. “De hoge kwaliteit van de gebruikte materialen is 
overigens een constante in het hele gebouw”, merkt Leenders 
op. “Het is duidelijk dat de bouwheer heeft gekozen voor duur-
zaamheid.” 

Ergonomisch

Verder op het gelijkvloers bevindt zich het actieterrein van TV 
Limburg. De studio’s en technische ruimtes aan de ene zijde, de 
kantoren en vergaderlokalen aan de andere kant van de grote, 
rechte trap die leidt naar de redactie van Het Belang van Limburg 
op de eerste verdieping. Strak en sober, zo ogen de landschaps-
kantoren. Een videowall met tv-nieuws, internetpagina’s en sta-
tistieken informeert de journalisten over de actualiteit en het be-
reik van de online media. Een grote cirkel in het midden vormt 
de uitvalsbasis voor het nieuwsmanagement en eindredactie. 
“De inrichting is gebeurd door Procos (uit Pelt), die eerder ook al 
voor het meubilair bij Mediahuis Antwerpen hadden gezorgd en 
dus wel voeling hadden met de wensen van de eindgebruikers”, 
zegt  Stijn Leenders nog. 

De rest van het gebouw, tot op de bovenste verdieping, bestaat 
voornamelijk uit landschapskantoren, onderbroken met transpa-
rante vergaderzalen, koffiecorners, ontspannings- en overleg-
hoekjes. Het ergonomisch (in de hoogte verstelbaar) meubilair 
nodigt uit voor flexwerk. Voor directie en het management zijn 
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Technische fiche
Nelissen steenfabrieken

…
Bouwheer: 

  Nelissen steenfabrieken; Lanaken
…

Architect: 
UAU collectiv; Hasselt / 

architectengroep PSK; Sint-Truiden 
Hoofdaannemer: 

Gebr. Caelen; Genk
Studiebureau Technieken HVAC-Sanitair: 

IKP; Heusden-Zolder
Vast meubilair: 

RWK Interieur; Lanaken
Digital signage: 

First Impression; Tilburg NL
HVAC, sanitair:

Imtech Belgium; Alken
Elektriciteit: 

Maintain Elektro; Lanaken
Binnenafwerking: 

E.Baillien; Maasmechelen
Klimaatplafonds: 

Interalu; Antwerpen
Kalwall-panelen: 

J. Hermans & Co; Tienen
Los meubilair: 

PuurOffice; Hasselt
App development: 

Appwise; Diepenbeek
Landmeter: 

Patrick Janssen; Maasmechelen
Buitenschrijnwerk: 

Hegge; Hamont-Achel
Infra: 

Herwey; Lanaken
Stabiliteit: 
V2S; Genk

VC-EPB: 
V-CONSULT; Genk

Lift: 
Schindler; Sint Gilis

Moskunst: 
Mosmuur; Antwerpen

Lichtkoepels: 
Caroplast; Zoutleeuw
Sanitair toestellen: 

Alsan (Bastiaens); Bilzen
Verlichting: 
Xal; Graz AT

Los meubilair: 
C&P Furniture; Zutendaal

Los meubilair: 
Pami; Pelt

Los meubilair: 
Marres Interieur; Lanaken

Raamdecoratie: 
Mooi wonen; Oudsbergen/
Merode interieur; Lanaken

Technische fiche
Mediahuis; Hasselt   

…
Bouwheer: 

Futurn; Kortrijk
Ciril; Hasselt   

…
Architect: 

Architect ELD; Hasselt 
Hoofdaannemer: 
Democo; Hasselt

Binnenschrijnwerk/trapbekleding inkomtrap/ 
Binnendeuren en binnenkozijnen: 

Deholi; Houthalen
Elektrische Installatie incl. Slagboom/ inritverwarm-

ing/Brandmeldinstallatie/Videofooninstallatie: 
AEW; Hasselt 

Valbeveiliging-levenslijnen: 
Safety Solutions; Beringen

Parementsteen Gevels: 
Nelissen Steenfabrieken; Lanaken

Betonblokken wanden: 
Wijckmans; Ham

Wandbekleding tegels/vloertegels:
 Atrio; Laakdal

Grondwerken: 
Baldewijns; Hasselt

Lichtgewichtvloeren: 
Airdeck; Hasselt

Droogzuiging/Bemaling/ CSM Wand: 
Smet Group; Dessel

Trappen/bordessen prefab beton/kolommen/
balken: Prefaco; Lebbeke

Welfsels inritten: 
Fingo; Melle

Sectionaalpoort staal:
Novoferm; Kapelle-op-den-Bos

Schilderwerken belijningen parkeerdek/ 
algemeen binnen: 

Van Gompel; Leopoldsburg
Rook- en warmteafvoer: 

S-Air; Gijzegem
Ballustrade/beglazing buiten: 

Mavaro; Tessenderlo
Torenkraan: 

Herpertz; Oudsbergen
Liftinstallatie: 

Otis; Groot Bijgaarden
Blauwe steeen dorpels buitendeuren en vliesgevel: 

Artimar; Tongeren
Plafonds XL panelen: 

Interalu; Antwerpen
Signalisatie: 

Signts; Houthalen
Computervloeren, verhoogd /buitenterrasvloeren

 verhoogd vloertegels/ computervloeren verhoogd: 
Lindner; Brecht

Buitenschrijnwerk aluminium/beglazing: 
Hegge; Hamont-Achel

Infrastructuur: 
Van de Kreeke wegenbouw; Beringen Materialen als hout, tapijt, ronde verlichting en leder zorgen voor 

een huiselijke warmte.
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er aparte kantoren, die ook veel transparantie naar de rest van de 
werkomgeving bieden. 

Flexibiliteit

Over naar de uitvoering, die net als de materialenkeuze, zicht-
baar van hoog niveau was. “Alle aannemers die hier actief zijn 
geweest, hebben kwaliteit in uitvoering en afwerking voorop ge-
steld”, zegt Sandra Vorage. “De open communicatie heeft een 
vlot verloop mogelijk gemaakt. Het was natuurlijk wel een voor-
deel dat heel wat aannemers deel waren van de Democo-groep, 
wat de samenwerking in de hand werkte. 
Dat was trouwens een bewuste keuze van Mediahuis.” De  
timing werd op die manier gehaald zoals vooropgesteld. “Hier en 
daar hebben we wel een aantal flexibele ingrepen moeten doen, 
maar al bij al is het allemaal volgens schema verlopen”, verduide-
lijkt Stijn Leenders. “Eenvoudig was het nochtans niet, want de 
redacties zijn 24/7 actief en dus moest er bliksemsnel verhuisd 
worden als hun verdieping klaar was. We hebben van boven naar 
beneden gewerkt. De werkzaamheden mochten bovendien de 
afdelingen niet storen die al in het gebouw actief waren. Een 
goede, maar toch flexibele planning en een vlotte communicatie 
waren hier cruciaal.”

Tijdloos

Al bij al dus een voorbeeldproject dat nog vele jaren actueel zal 
blijven. Bovendien is het zo opgevat dat, afhankelijk van de no-
dige functies, de ruimtes flexibel kunnen omgevormd worden. 
Of het project even iconisch zal worden als de voorganger, valt 
nog af te wachten. Pas als er over 50 jaar architecten opstaan die 
dit Mediahuis-gebouw van de afbraak willen redden, mogen we 
spreken van een tijdloze topper. l

Uw specialst 
in valbeveiliging 

en werken op hoogte.

Levenslijnen 
Ankerpunten 
Kooiladders
Borstweringen
Trappen 
PBM’s

www.safety-solutions.be  •  info@safety-solutions.be

safety sol.indd   2 4/07/19   20:03

WWW.JEHOUL.BE
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EUROPESE MIT ZOEKT TOPSTUDENTEN BIJ PXL-DIGITAL
Hogeschool PXL start samen met het Duitse Fraunhofer Institute for Mechatronic Systems Design IEM en de universiteit van 
Paderborn een uniek excellentieprogramma.  Enkele van de beste IT-studenten van het departement PXL-Digital krijgen hierbij de 
kans om in hun laatste jaar samen te werken met Duitse toponderzoekers.

REDACTIE

Sam Agten, lector PXL-Digital, geeft duiding: “Het centrale 
thema van dit programma situeert zich binnen het domein van 
Augmented en Virtual Reality (AR/VR). Alle studenten binnen 
het excellentieprogramma volgen een extra programmeer-
module Unity en maken samen met de Paderborn-studenten 
een Mixed Reality-applicatie voor Fraunhofer IEM. Tijdens het 
project worden ze begeleid door onderzoekers van Fraunhofer 
IEM, de universiteit van Paderborn en collega’s van PXL. De 
resultaten worden in Paderborn gepresenteerd. Het excellen-
tieprogramma loopt volledig in het Engels.”

Daniel Eckertz, Group Manager AR/VR bij Fraunhofer IEM: 
“Door de samenwerking met Hogeschool PXL kunnen we in-
ternationaal kennis en ervaring uitwisselen en creëren we een 
unieke opportuniteit met Belgische studenten en onderzoe-
kers. De speerpunten AR/VR en Design Thinking van de ver-
schillende partners worden geïntegreerd in dit project.”

Prof. Dr. Ing. Roman Dumitrescu, Chair of Advanced Systems 
Engineering aan Paderborn University en Directeur van Frau-
nhofer IEM, vult aan: “Voor ons departement vormt het pro-
gramma een uitstekende opportuniteit om sterke relaties met 
Hogeschool PXL uit te bouwen. Voor de deelnemende studen-
ten zie ik drie grote troeven: ze krijgen de unieke kans om over 
de grenzen heen samen te werken met universiteitsstudenten 
in een ambitieus project, ze bouwen internationale connecties 
op waardoor hun toekomstige carrière een extra perspectief 
krijgt en ze werken aan nieuwe competenties binnen het do-
mein van Unity, AR & VR devices en Design Thinking.”

Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL, 
onderstreept het belang van de samenwerking met een gere-
nommeerd instituut als de Fraunhofer Society: “Het is voor 
onze hogeschool een geweldige ervaring en opportuniteit om 
binnen het excellentieprogramma te mogen samenwerken 
met het Europese equivalent van het Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT). We spreken hier over een organisatie 
met meer dan 26.000 werknemers met een jaarlijks onder-
zoeksbudget van 2,6 miljard euro. We zien het excellentiepro-
gramma graag als opstap naar gemeenschappelijk onderzoek 
waarmee we Vlaanderen en de Euregio flink zullen versterken 
en verrijken.”

…
Info: www.pxl.be

…

HOGESCHOOL PXL, PROVINCIE LIMBURG EN DRONEPORT 
MAKEN AFSPRAAK MET DE TOEKOMST
Bedrijven en professionals die drones willen inzetten in hun 
werking kunnen hier binnenkort een opleiding voor volgen 
bij Hogeschool PXL en DronePort. Het gaat niet om een op-
leiding tot dronepiloot, maar tot Drones Business Architect. 
In de opleiding leren bedrijven hoe ze opportuniteiten kun-
nen omzetten in haalbare toepassingen met aandacht voor 
luchtvaart- en technologische aspecten. De provincie Limburg 
en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg zetten 
hun schouders onder deze opleiding.

Limburg excelleert in de innovatieve economie. Gedeputeerde 
van economie Tom Vandeput: “In de provinciale Limburgse 
economische ontwikkeling trekken wij de kaart van innova-
tie, niet alleen in de meer traditionele sectoren zoals maak en 
bouw maar ook in de hoogtechnologische sectoren zoals life 
sciences, ICT en dronetechnologie. De provincie en de Lim-
burgse Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg investeren 
daarom in infrastructuur zoals Droneport te Sint-Truiden maar 
ook in opleiding. Want goed opgeleide mensen en onderne-
mers zijn de motor van economische groei. Daarop hebben wij 

aan PXL gevraagd om een postgraduaat voor Drone Business 
Architect uit te werken.”

Automatisch gegenereerde beschrijving
Professionele toepassingen voor drones schieten immers als 
paddenstoelen uit de grond. Logistieke bedrijven willen ze  
inzetten om pakjes te leveren, veiligheidsdiensten gebrui-
ken ze om beelden te maken van crisissituaties. Veel nieuwe  
mogelijkheden, maar omdat die vaak complex zijn is er 
een leemte tussen wat de industrie vraagt en het onderwijs  
aanbiedt inzake opleidingen.

Tal van industrieën, sectoren en organisaties zetten vaker  
drones in om hun eigen processen te ondersteunen. Dro-
nes zijn vaak sneller, veiliger en goedkoper dan de klassieke  
methoden om bijvoorbeeld inspecties, leveringen of andere 
repetitieve of inefficiënte taken uit te voeren. Door die sterke 
toename aan toepassingen is er een nood aan een degelijke 
professionele opleiding. Het is namelijk belangrijk om toepas-

Glas Express BVBA 
Bilzersteenweg 7  3730 HOESELT                    

089-51 44 48 – info@glasexpress.be   

hoogrendementsbeglazing – alle herstellingen – 
van enkel naar dubbel glas in bestaande ramen - spiegels – 

geslepen glas – glazen deuren – douchewanden – 
spatwanden – schuifdeuren – balustrades – stalen deuren…

singen te ontwikkelen die veilig, betrouwbaar en efficiënt zijn. 
Maar het aantal gespecialiseerde opleidingen in dit domein is 
erg beperkt, en de meeste bestaande opleidingen behandelen 
slechts één aspect.
“Midden volgend jaar zal de nieuwe Europese dronewetge-
ving de vele dronetoepassingen veel makkelijker toelaten dan 
vandaag in de huidige Belgische wetgeving is voorzien. Deze 
cursus speelt hierop in en is de ideale voorbereiding voor be-
drijven en particulieren,” vertelt Mark Vanlook, CEO van Dro-
nePort.

Met de nieuwe opleiding leiden Hogeschool PXL en DronePort 
professionals op die van alle markten thuis zijn. “Wie toepas-
singen voor drones wil ontwikkelen of uitbouwen moet niet 
alleen thuis zijn in technologie en programmeren, maar moet 
ook kennis hebben van wetgeving en van luchtvaartaspecten 
als navigatie en aerodynamica. Bovendien moet een Drones 
Business Architect ook over de juiste vaardigheden beschik-
ken om businessopportuniteiten te detecteren en te onder-
zoeken,” zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hoge-
school PXL.
Gedeputeerde Tom Vandeput: “Wij geloven in het potentieel 
van de drone-business. Om het inschrijvingsgeld aanvaard-
baar te houden, neemt de provincie Limburg een deel van 
de kosten van de opleiding op zich. Op die manier bieden wij 
nieuwe kansen aan Limburgers om zich bij te scholen en mee 
het economisch verschil te maken.”

Leren van bedrijven
Binnen het opleidingsprogramma is er aandacht voor praktijk-
cases. Zo komen een aantal bedrijven die pionierswerk heb-
ben verricht de dronetoepassingen binnen hun sector toelich-
ten. De opleiding werkt hiervoor samen met Franki Construct 
(onderdeel van Willemen Groep), Bouwbedrijf Dethier, Media-
life en The Fungroup.

De opleiding is bedoeld voor professionals met een bachelor- 
of masterdiploma, en start in oktober 2019. De lessen gaan 
door bij DronePort in Sint-Truiden.

…
Info: www.pxl.be

…

- Alg. Elektriciteitswerken

- Deur- en poort automatisatie

- Ventilatie

- Hernieuwbare energie

- Relighting

+ 32 477/38.32.33
Kerkstraat 48  3770 Zichen-Riemst
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Hotel Beila

Hotel Beila laat je hip 
overnachten in Bilzen

Vijf jaar moest Bilzen het zonder hotel doen. Sinds juni zijn 
er plots twee waarvan Beila het jongste is. 
Steunpilaren van dit hotel met tien stijlvolle kamers zijn Carlo 
Bogaerts, makelaar zaakvoerder van een architectenbureau, 
en zijn zoon Bram. Ruimte en licht zijn de basisingrediënten.  
Een tentoonstellingsmuur van 23 op 6 m en Japanse dou-
chetoiletten zorgen er mee voor dat Beila geen doorsnee 
hotel is.

Midden juni zwaaiden de deuren van Beila langs de Onze-Lie-
ve-Vrouwstraat of op zo’n honderd meter van het stadhuis 
open. Tijdens een opendeurweekend konden de nieuwsgierigen 

  
kennismaken met wat er achter die opmerkelijke gevel schuilt. 
“Het is een ‘specialleke’. Er is gekozen voor steenstrips van  
Vandersanden. Wij hebben gezegd ‘Doe maar. Het mag ruw 
zijn.’ Het resultaat mag er zijn. Wij hebben al veel positieve  
commentaren gekregen. Het valt op en dat moet ook voor 
een commercieel pand. De klanten moeten ons vlot kunnen  
vinden”, beschrijft Carlo. Nochtans waren er oorspronkelijk andere  
plannen met het vooraanzicht. “Het doel was om de voorgevel 
te laten staan. 

Alleen was dat constructief niet te doen. Er geraakte geen  
enkele machine binnen. We deden de stad de belofte om hem af 
te breken en te heropbouwen. Als snel kregen wij de opmerking  
om er toch iets anders mee te doen. Er zijn verschillende  
ontwerpen gepasseerd om tot dit te komen. Wij zijn er zeer 
tevreden over. En dat dankzij de goede samenwerking met de 
Stad”, benadrukken vader en zoon.

4
reportage

Steenstrips van Vandersanden geven de gevel extra cachet 
waardoor hij opvalt in het straatbeeld.
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Plaatfundering

Ook de oorspronkelijke plannen met het gebouw hebben Carlo 
en Bram bijgeschaafd. “Ons eerste idee was een winkel op de 
benedenverdieping met daarboven een hotel. Maar wat als die 
winkel leegstaat? Dat oogt niet aantrekkelijk voor het hotel. 

Uiteindelijk is er beslist om de oorspronkelijk oude bakkerij in dit 
familiepand te slopen en een nieuw gebouw neer te zetten”, 
verduidelijk Bram die de rol van zaakvoerder op zich neemt. 
Doordat het hotel geprangd zat tussen twee gebouwen verliep 
de werf niet altijd even vlot. 

“De bakkerij was meerdere generaties oud en recht waren de 
muren helemaal niet. Van een rechthoek was geen sprake wat  
de werf er niet eenvoudiger op maakte. Bijkomend probleem 
was dat wij hier met heel slechte grond zitten.

Omdat paalfundering een te groot deel van het budget zou op-
slorpen, is de keuze gevallen op een plaatfundering. Van voor 
tot achter.”

Staalskelet uit Peer

Als bouwmethode viel het oog van de familie Bogaerts op staal-
bouw. Een optie die mee ingegeven werd door plaatfundering. 
“Maar er zijn nog andere redenen. Enerzijds was er de snelheid 
van bouwen, anderzijds is het een lichter systeem. 
Wij hebben geopteerd voor Eurosteel Framing. Een schitterend 
systeem gezien de bouwsnelheid. En uit Peer bovendien. Verge-
lijk het met het speelgoed Meccano. Heel licht. Een muur pak je 
op met vier man. Nadeel is dat je niet zomaar op eender welke 
plaats de technieken er in kunt bevestigen.  Er kan al eens een 
ijzer in de weg zitten. Even wegslijpen zoals bij bakstenen is echt 
geen goed idee”, klinkt het met een lach.

Tentoonstellingswand

Op het verlanglijstje van het Bogaertsduo stond vooral veel licht. 
“Niets is zo erg als een zaak die donker is. 

Er is veel met glas gewerkt. Achteraan in de zaak beschik-
ken wij over zes meter hoge plafonds. Alles is samen met 
interieurbureau Creneau International bedacht. Het ge-
heel heeft een industrieel, modern en chic karakter”, weet  
Carlo. Die zes meter leverde een leuk idee op: een tentoonstel-
lingswand van 23 m lang. “Wij willen er graag een veertigtal 
kunstwerken op aanbrengen. Zeker lokale kunstenaars zijn wel-
kom om hier hun werk gratis te presenteren. Bedoeling is om de 
schilderijen regelmatig te vervangen zodat de wand als het ware 
leeft”, aldus Bram.

Potentieel

Over het budget wil Carlo niet veel kwijt. “Dat is aanzienlijk.  
Toegegeven, wij hadden het geluk om het pand al in handen te 
hebben. Volgens de nodige calculaties is een bezetting van 60 
tot 65 % wenselijk en mogelijk. Een kamer kost 100 tot 135 euro 
per nacht. Ook al is er nu met de Rentmeesterij nog een hotel in 
Bilzen bijgekomen, toch is het potentieel aanzienlijk. 

Zeker tijdens de bloesem- en zomerperiode. Veel zakenmensen 
komen naar Bilzen en omstreken, er zijn de bezoekers van Alden 
Biesen … 

Het toerisme groeit in Limburg. Bram kan het weten, want hij 
werkte voor Toerisme Limburg. In Bilzen had je vroeger alleen 
fietsers, maar hu heb je ook toeristen. Dankzij de elektrische 
fiets komen er meer mensen in beweging. Oké, je moet het na-
tuurlijk nog waarmaken ook. Maar je kan niet winnen, als je niet 
gokt. Het is een berekende gok. Bilzen ligt pal in het midden van 
Genk, Hasselt en Maastricht. Er is Bokrijk, fietsen door het wa-
ter,  het Gallo-Romeinsmuseum … Wij als Limburgers moeten 
echt niet te bescheiden zijn.”

Douchetoiletten

Met Beila verwezenlijkt Carlo een droom. “Ook al run ik een  
architectenbureau, toch heb ik altijd iets in de horeca willen doen. 
Ik heb er veel over nagedacht. Een hotel is het beste verhaal en 
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Technische fiche
Nelissen steenfabrieken

…
Bouwheer: 

  Nelissen steenfabrieken; Lanaken
…

Architect: 
UAU collectiv; Hasselt / 

architectengroep PSK; Sint-Truiden 
Hoofdaannemer: 

Gebr. Caelen; Genk
Studiebureau Technieken HVAC-Sanitair: 

IKP; Heusden-Zolder
Vast meubilair: 

RWK Interieur; Lanaken
Digital signage: 

First Impression; Tilburg NL
HVAC, sanitair:

Imtech Belgium; Alken
Elektriciteit: 

Maintain Elektro; Lanaken
Binnenafwerking: 

E.Baillien; Maasmechelen
Klimaatplafonds: 

Interalu; Antwerpen
Kalwall-panelen: 

J. Hermans & Co; Tienen
Los meubilair: 

PuurOffice; Hasselt
App development: 

Appwise; Diepenbeek
Landmeter: 

Patrick Janssen; Maasmechelen
Buitenschrijnwerk: 

Hegge; Hamont-Achel
Infra: 

Herwey; Lanaken
Stabiliteit: 
V2S; Genk

VC-EPB: 
V-CONSULT; Genk

Lift: 
Schindler; Sint Gilis

Moskunst: 
Mosmuur; Antwerpen

Lichtkoepels: 
Caroplast; Zoutleeuw
Sanitair toestellen: 

Alsan (Bastiaens); Bilzen
Verlichting: 
Xal; Graz AT

Los meubilair: 
C&P Furniture; Zutendaal

Los meubilair: 
Pami; Pelt

Los meubilair: 
Marres Interieur; Lanaken

Raamdecoratie: 
Mooi wonen; Oudsbergen/
Merode interieur; Lanaken

Technische fiche
Beila

…
Bouwheer: 

 Karlo en Bram Bogaerts; Bilzen
… 

Architect: 
Karlo Bogaerts; Bilzen

Hoofdaannemer ruwbouw/dak: 
Belframe; Genk

Lichtgewicht frames voor staalframebouw: 
Eurosteel Framing; Sint-Niklaas

Electro:  
M-M Technics; Riemst

Glazen deuren/wanden: 
Glasexpress; Hoeselt

Staalwerk: 
trap met wijnrek/hangende bloempot: 

Laswerken Oyen
Steenstrips gevel: 

Vandersanden steenfabrieken; Bilzen
Buitenschrijnwerk: 

Belisol; Geel
Airco/ventilatie: 

Robair; genk
cv/sanitair:  

Erens verwarming; Bilzen 
Vloeren/tegels: 
AZ-design; Halen
Houten vloeren: 

Basparket; Hasselt 
Lift: 

Leysmans liften; Grote Brogel
Hotel voorzieningen: 

Hotek; Ettenleur NL 
Interieur: 

 Creneau international; Hasselt 

Aan de opvallende 
tentoonstellingswand in de 
trendy bar prijkt een 40-tal 

werken van Limburgse 
kunstenaars.
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GEVELISOLATIE SYSTEEM
VOOR RENOVATIE, NIEUWBOUW 
EN PROJECTBOUW?
DENK E-BOARD®.

E-Board® is een ATG gecertificeerde totaaloplossing voor 
de renovatie, nieuwbouw en projectbouw van gevels. 
Het duurzame en gecertificeerde systeem bestaat uit een 
combinatie van EPS isolatiepanelen, bevestigingsmaterialen 
en keramische steenstrips. E-Board® biedt u een complete 
oplossing voor allerlei gevel technische vraagstukken en 
uitdagingen. Meer weten? Ga naar www.e-board.be

Voordelen van E-Board®

•  Isolatie & gevelafwerking in één systeem
•  Kwaliteit en duurzaamheid van 

traditioneel metselwerk
•  Meer dan 1000 kleur- en combinatie-

mogelijkheden van steenstrips
• Mogelijkheden voor creatieve reliëfs 

waar Bram en ik het meeste achter staan.” Hoe dan ook, Bram 
en Carlo willen er wat speciaals van maken. Op het gelijkvloers 
komt onder meer een lobby met wijnbar en lounge. 

“Beila wil een trendy zaak zijn. Met de bar zijn we nog eens toe-
gankelijk voor iedereen”, verduidelijkt Bram. Het hotel zal enkel 
ontbijt serveren. “Er zijn immers al zoveel goede zaken in Bil-
zen.” Nog op het gelijkvloers komt in het midden een opvallende 
openlucht patio. De toegang verkrijgt u via een sleutelkaart die u 
uit kluis aan het hotel haalt. Via WhatsApp of mail krijgen klanten 
de kluiscode. “Er zal niet 24 uur op 24 iemand aanwezig zijn. 

Daarom moeten wij ons slim organiseren.” Beila claimt geen 
hotelkamer aan te bieden, maar een beleving. Een totaalpakket 
waarbij een toiletbezoek de gasten ongetwijfeld zal bijblijven. 
“Elke kamer heeft een apart toilet. Het is maar niets als deze in 
de badkamer geïnstalleerd is. Bijzonder is dat het allemaal dou-
chetoiletten zijn: verwarmde bril, ledverlichting, de deksel die au-
tomatisch opent en er naast wc-papier ook een douchestraal is 
die haar werk doet. Hygiënisch en ecologisch. 

Daarmee zijn we de eerste in Limburg. De eerste keer dat ik het 
probeerde was echt raar. Maar nu wil ik niet anders. Het is de 
toekomst”, zegt Carlo met een glimlach.

Naam

Het hotel kreeg de naam Beila mee. “Bij de opstart van dossier 
was een naam nodig. Na een rondje Wikipedia kwam ik op Bei-
la uit. In 920 is Bilzen zo voor het eerst vermeld. Het betekent 
woud. Wij hebben nog verdere navraag gedaan om te checken 
of het historisch correct was en dat is het ook”, besluiten Bram 
en Carlo. l

Bremakker 23A  
3740 Bilzen

0474/416100
info@laswerken-oyen.be
www.laswerken-oyen.be

Onze specialisaties zijn:
• Kleine en middelgrote series laswerk 

 Mig/Mag, Tig
• Maatwerk volgens technisch plan

• Meubel en product design : 
unieke stukken of kleine series

• Prototyping
• Polijsten
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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 toe-
stand 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 conditie-
score 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

Conditiestaatmeting van het Mijnstadion Beringen via opnames met een drone



 - 74 -  - 75 - 

KEUKENS, BADKAMERS 
EN MAATKASTEN VOOR 
HET LEVEN

WIJ ZIJN MAKERS

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

heb je tijd voor jezelf, maatkasten geven je ademruimte

en gezelligheid. Wij zijn een collectief van mensen die

passie delen voor interieur. Ons maatwerk is het hart

van je leefwereld. Het is nauwlettend ontworpen én

met liefde gemaakt door ambachtslui. Want wij zijn

Makers. Deaplus-stielmannen en -vrouwen, gepokt

en gemazeld in het zoeken naar oplossingen.

Net zolang tot je keuken, badkamer of maatkast

naadloos deel uitmaken van je levensstijl.’

Deaplus, als het kwaliteit moet zijn.

Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 347
+32 15 52 00 03

Hasselt
Kuringersteenweg 186
+32 11 22 04 10

Schoten
Bredabaan 1201
+32 3 644 04 16

Sint-Pauwels
Potterstraat 137
+32 3 766 61 16

Roeselare
Bruggesteenweg 299
+32 51 22 56 62

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

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

Grensoverschrijdend bouwen

Limburg Bouwt palmde op 2 juli de Hasseltse 
BouwArena in voor een GrensLunch. Diverse 
experts uit de bouwsector schoven mee aan 
voor een rondetafeldebat over grensoverschrij-
dend bouwen.

Voor veel spelers in de Belgische en Nederlandse bouwsector 
is het thuisland te klein geworden. Ze stappen dan ook elkaars 
grenzen over om er duurzame gebouwen te ontwikkelen. Harold 
Janssen van SATIJNplus Architecten valt met de deur in huis. 
“We zijn gespecialiseerd in bestaand vastgoed, meer bepaald in 
het restaureren en transformeren van rijksmonumenten. Onze 
actieradius strekt zich uit over Zuid-Nederland en Belgisch-Lim-
burg, waar wij onder meer een herbestemming hebben gegeven 
aan Thor Central in Genk. De energietransitie behoort tot onze 
kerntaken. Dit houdt in dat we vaak innovatieve maatregelen 
inpassen in een traditionele bouwomgeving. Daarnaast beste-
den wij steeds meer aandacht aan circulariteit. We zoeken dan 
samen met opdrachtgever, aannemer en andere partijen stap 
voor stap naar de meest passende oplossingen.” Het Hasseltse 

en Brusselse architectenbureau A2O heeft onlangs een eerste 
Nederlands project opgestart in Horn. “Een positieve ervaring”, 
beaamt Killian Nekeman. “Het voortraject was er veel korter. 
In België is het niet uitzonderlijk dat wij daaraan 1000 manuren 
of meer spenderen, zeker als het gaat om grote wedstrijden. 
Meestal is in Nederland een soort van directievoerder bij het 
project betrokken om alles te coördineren. We merken over de 
grens ook dat zowel de opdrachtgever als de aannemer in het 
bouwteam op een open manier heel veel voorstellen doen. Dat 
is toch wel een groot verschil met België.”

Werken vanuit een overlegmodel

Ook in de industriebouw gaan bedrijven de uitdaging aan om 
grensoverschrijdend te bouwen. Jaraco is het treffende bewijs. 
“De werkwijze is in beide landen in se dezelfde”, weet Johan 
Postelmans. “Toch zijn er verschillen. Ondernemen in Nederland 
ervaren wij als aangenamer, transparanter en vooral directer. 
Plus: je raakt minder snel verwikkeld in een prijzenslag. Bij direc-
te aanschrijvingen ligt er doorgaans al een basisontwerp op tafel. 
Daardoor zijn we dikwijls vanaf het begin bij een bouwproject be-

1
dossier

Tekst: Erik Cajot  | Fotografie: John Sondeyker
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trokken. Van het aanstellen of mee begeleiden van de architect 
tot het bekomen van het bouwdossier. Liever de grens over? 
Wat mij betreft wel.” Sinds de crisis wordt in Nederland alsmaar 
meer gewerkt vanuit een overlegmodel, naar het voorbeeld van 
België. “Je ziet bij ons een verschuiving van de traditionele aan-
besteding naar het bouwteammodel”, vertelt Harold Janssen. 
“Daardoor wordt er vaker samengewerkt met ketenpartners, 
bedrijven die de aannemer kent, waar hij goede ervaringen mee 
heeft en die hij voor meerdere projecten vast selecteert zoals bij 
renovatieprojecten voor woningbouwcorporaties. Partijen raken 
op elkaar ingespeeld wat een voordeel is tijdens de uitvoering.”

Traditioneel of alternatief bouwen?

Bij De Huissmid huldigen ze de opvatting van ‘het nieuwe bou-
wen’. “Kiezen voor een staalframe is een slimme keuze”, al-
dus Bart Van Aerschot. “Staalframebouw is een droge bouw-
methode, maatvast dankzij krimpvrije materialen en bestand 
tegen vocht en schimmels. Nog voordelen? Licht van gewicht, 
duurzaam en een groot wooncomfort. Je hebt een grote vrijheid 
op het gebied van gevelafwerking en stijl en kan zowel modern 
als klassiek bouwen. Dankzij de snelle plaatsing bespaart de 
bouwheer bovendien op de kosten van werkuren en het mate-
rieel op de werf. Onze duurzame en alternatieve bouwmethode 

met koudgewalste staalprofielen is geknipt voor de bouw van 
een huis, sleutel-op-de-deur of sleutelklare woning, bijgebouw 
en poolhouse of om een bestaand gebouw op te toppen.” De 
Huissmid treedt op als aannemer en neemt de staalframes af 
van een vaste leverancier in België. Het team monteert de pre-

fabprofielen op de werf. Jos Raets van het gelijknamige advo-
catenkantoor fronst de wenkbrauwen. “Jullie nemen dus de 
gehele verantwoordelijkheid voor het totaalpakket qua aanspra-
kelijkheid en bouwmethode?”, werpt hij op. “Dat is het meest 
risicovolle luik in het bouwproces! Juridisch gezien fungeert De 
Huissmid als een onafhankelijke plaatser, die volledig onder de 
tienjarige aansprakelijkheid valt.”

Verantwoordelijk en aansprakelijk

Als het op verantwoordelijkheden aankomt, blijkt er een wezen-
lijk verschil te zijn tussen België en Nederland. Harold Janssen 
geeft tekst en uitleg. “Het beroep van architect is in Nederland 
niet beschermd. Iedereen kan er dus een tekening maken en 
een bouwvergunning bekomen op voorwaarde dat het plan vol-
doet aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. 

De architect is slechts aansprakelijk voor zijn eigen ontwerp en 
conceptuele fouten, niet voor de uitvoering. In geval van gebre-
ken ontstaat er snel een discussie tussen de direct betrokken 
partijen, bijvoorbeeld de aannemer of de constructeur.” Een Bel-
gische architect draagt een veel ruimere verantwoordelijkheid 
voor zijn aandeel in een bouwproject. Denk aan ernstige gebre-
ken, die de stevigheid van het gebouw of van een belangrijk on-
derdeel ervan in het gedrang brengen. 

“Daarom werken wij voor Belgische projecten steeds samen 
met een lokale partner”, vervolgt Harold Janssen. “Op die ma-
nier vullen we onze expertise op een efficiënte wijze aan.” Johan 
Postelmans plaatst een kanttekening bij deze kwestie. “In Ne-
derland is de constructeur of de stabiliteitsingenieur verplicht om 

zijn berekeningen toe te voegen aan de omgevingsvergunning. 
De gemeente of stad kijkt deze berekeningen nauwgezet na en 
gaat eveneens op pad om de uitvoering te controleren. Ze is 
echter in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.”

Nood aan gestructureerde aanpak

Vakbekwaamheid en kwaliteit zijn twee onmisbare factoren voor 
werknemers in de bouwsector. De branche maakt een aanhou-
dende evolutie door en het is dan ook van essentieel belang om 
de kennis binnen elk vakgebied voortdurend bij te sturen. Gery 
Daniëls is directeur van Logis, een opleidings- en adviescentrum 
voor logistieke functies. Zijn instructeurs geven vaktechnische 
opleidingen om veilig en efficiënt te werken met interne trans-
portmiddelen en interne en externe mobiele arbeidsmiddelen. 
“De vormingen vinden plaats zowel in onze opleidingscentra als 

– hoe langer hoe meer – op de site van de klant. In België is niet 
omschreven wie een opleiding mag geven, hoe lang ze duurt en 
wat de inhoud moet zijn. Enkel de Codex over het welzijn op het 
werk preciseert wie verplicht is om een adequate opleiding te 
volgen. Ik zie op dat vlak een groot verschil met Nederland. Daar 
is sprake van een systeem.” Met die stelling is René Mobers 
van Bouwmensen Limburg het volmondig eens. “In Nederland 
hanteren wij inderdaad een bepaalde structuur. 
Zo zijn er specifieke examenbureaus, die toezien op de kwaliteit 
van een diploma of certificaat. Bij Bouwmensen Limburg leiden 
we jongeren op tot volwaardige vakmensen. Zij werken bij een 
bouwbedrijf, volgen onderwijs aan het regionaal opleidingen-
centrum (roc) en krijgen via ons praktijkscholing op een uitste-
kend ingerichte werkplaats. Bouwmensen Limburg is gelieerd 
aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Onze opleidingen 
zijn gekoppeld aan een erkend diploma, dat je ook kan laten 
valideren in het buitenland.”

Zaken op elkaar afstemmen 

De materie is in België zeer complex. Naast drie gemeenschap-
pen, drie gewesten en een federale overheid heb je in Vlaande-
ren ook nog eens te maken met drie onderwijsnetten, die elk 
een of meer onderwijskoepels tellen. “Dit alles maakt het lastig 
om zaken op elkaar af te stemmen”, hekelt Monique Hens. Zij 
vertegenwoordigt Constructiv. Deze dienstverlenende organisa-
tie van en voor de bouwsector ondersteunt bouwvakarbeiders 
door sociale voordelen toe te kennen, door opleidingen aan te 
bieden aan zowel actieve arbeiders als toekomstige werkne-
mers en door advies over welzijn op het werk te verstrekken. 

“Constructiv geeft zelf geen opleidingen, maar is een nationale 
overkoepelende organisatie. Wij stellen vast dat vooral het tech-
nisch en bouwgerelateerde onderwijs in België jaar na jaar min-
der leerlingen aantrekt. De nieuwe collectieve arbeidsovereen-
komst van de bouwsector geeft aan dat de sector zelf scholen 
wil trachten te sturen. Dit plan juichen we met zijn allen toe.”

1. Gery Daniëls (Logis)
2. Killian Nekeman (A2O Architecten)

3. Monique Hens (Constructiv)
4. Harold Janssen (SATIJNplus Architecten)

5. Bart Van Aerschot (De Huissmid)
6. Jos Raets (Jos Raets Advocatenkantoor)

7. Johan Postelmans (Jaraco)
8. René Mobers (Bouwmensen Limburg) 

1. 2.

4.

5. 6.

3.

7. 8.

_____________

“Grensoverschrijdend bouwen biedt opportuniteiten. 
Het vraagt om een aangepaste manier van werken.”

Killian Nekeman (A2O Architecten)
_____________

_____________

“Grensoverschrijdend bouwen biedt opportuniteiten. Het 
vraagt om een aangepaste manier van werken.”

Killian Nekeman (A2O Architecten)
_____________

_____________

“Zowel in België als in Nederland moeten we onverminderd 
blijven inzetten op levenslang leren.”

Monique Hens (Constructiv)
_____________

_____________

“Vakmanschap en instroom van jonge mensen is heel erg 
gewenst, aan beide kanten van de grens.”

René Mobers (Bouwmensen Limburg)
_____________
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Combinatie van leren en werken

In Nederland staan Belgische beroepsopleidingen hoog aan-
geschreven. “Wat niet wegneemt dat je er nog altijd op een 
heel traditionele manier wordt opgeleid”, vindt René Mobers. 
“In Nederland zetten wij leermeesters in die vanuit een be-
drijf leerlingen begeleiden. Onze reguliere beroepsopleiding 
bestaat grosso modo uit twee vormen: de voltijdse beroeps-
opleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl), die leren en werken combineert. In dit duaal systeem 
werk je wekelijks vier dagen en ga je een dag naar school. Als 
coördinerend opleidingsbedrijf plaatst Bouwmensen Limburg 
de leerlingen bij verschillende aannemers. Zij zijn vragende par-
tij omdat ze enerzijds kennis willen overdragen en anderzijds 
jonge, gemotiveerde mensen willen ontmoeten met het oog 
op nieuwe aanwervingen. Een andere speler in het veld is het 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg. Deze 
instelling sleutelt samen met gemeenten, het werkveld en het 
onderwijs aan welzijns- en zorgoplossingen van de toekomst.”

Forse investeringen in opleidingen

Duaal leren werpt in de bouw zowel voor studenten, scholen 
als ondernemingen vruchten af. De leerlingen kunnen het volle-
dige proces van nabij meemaken en in een praktijksituatie zelf 
aan de slag gaan. Van productietekeningen tot het produceren, 
in elkaar steken en monteren. Zo zijn ze helemaal voorbereid 

en bekend met de job én het bedrijf. “Duaal leren komt maar 
langzaam van de grond, er is nog veel werk aan de winkel”, 
merkt Monique Hens op. “Toch zien we de investeringen van 
de bouwsector in opleidingen jaarlijks toenemen. Daardoor 
kunnen wij allerlei projecten opstarten, samenwerken met de 
onderwijswereld en standaardtrajecten uitwerken op diverse 
niveaus. Studies wijzen uit dat werknemers die opleidingskan-
sen krijgen, eerder trouw blijven aan hun werkgever en hem 
meer waarderen. Bovendien wil de bouwsector ook investeren 
in mentoren, wat een positieve tendens is.” De instructeurs 
van Logis nemen maar al te graag de technische scholen in het 
vizier. Gery Daniëls: “We laten de studenten proeven van het 
rijden met interne transportmiddelen in de bouw. Kosteloos. Zo 
proberen wij hun interesse aan te scherpen.” Dat je in deze tij-
den van ‘war for talent’ anders uit de hoek moet komen, weet 
ook René Mobers. “De Z-generatie hanteert eigen normen en 
waarden, je moet die jongeren in hun taal aanspreken. In au-

Wie is wie?

A2O Architecten: Killian Nekeman, 
ir.-architect-vennoot – www.a2o.be
Bouwmensen Limburg: René Mobers, directeur
www.bouwmensen-limburg.nl
Constructiv: Monique Hens, regiomanager Limburg
www.constructiv.be
De Huissmid: Bart Van Aerschot, zaakvoerder
 www.dehuissmid.be
Jaraco: Johan Postelmans, commercieel adviseur
www.jaraco.be
Jos Raets Advocatenkantoor: Jos Raets, advocaat
 www.raets-lawoff.be
Logis: Gery Daniëls, directeur – www.logis-opleidings-
centrum.be
SATIJNplus Architecten: Harold Janssen,
architect-directeur restauratie, renovatie & 
transformatie – www.satijnplus.nl

_____________

“Innovatieve en alternatieve bouwmethoden mogen niet 
botsen met de mindset van de bouwheer.”

Bart Van Aerschot (De Huissmid)
_____________

“Wij steken graag over naar Nederland. De transparantie en 
de directheid spreken ons aan.”

Johan Postelmans (Jaraco)
_____________

_____________

“Opmerkelijk dat Nederlandse architecten niet beschermd 
zijn en quasi geen verantwoordelijkheid dragen.”

Jos Raets (Jos Raets Advocatenkantoor)
_____________

“Er vindt een verschuiving plaats van de traditionele aanbe-
steding naar het bouwteammodel.”

Harold Janssen (SATIJNplus Architecten)
_____________

_____________

“Wat de regeling van opleidingen betreft, nemen we best 
een voorbeeld aan onze noorderburen.

Gery Daniëls (Logis)
_____________

gustus starten we bij Bouwmensen Limburg met een honderdtal 
instromers. Uit ervaring weten wij dat er 20 tot 30 helemaal voor 
gaan. De rest moeten we enthousiasmeren en een duwtje in de 
rug geven. Dat doe je ook door het imago van de branche op te 
vijzelen, door beleving te creëren. In mijn ogen lukt dat het beste 
als jongeren voeling krijgen met het werk.” l
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ATRIO NV
TEGELS - NATUURSTEEN - PARKET
Nikelaan 25, 2430 Laakdal
Tel : 013 53 98 80

info@atrionv.com - www.atrionv.com www.facebook.com/Atrionv
like us

NIEUWE VERBINDINGSWEG ONTSLUIT 
BEDRIJVENTERREIN TONGEREN-OOST

REDACTIE

Vandaag werd de verbindingsweg tussen de rotonde van het 
op- en afrittencomplex 32 (Maastrichtersteenweg) en Tonge-
ren-Oost officieel geopend. De verbindingsweg zorgt voor 
een betere verkeersdoorstroming van het Industrieterrein 
naar de E313. 

Patrick Dewael, burgemeester: “Met meer dan 2.250 onder-
nemingen in diverse sectoren is Tongeren het vierde grootste 
economisch centrum van Limburg. Het bedrijventerrein Ton-
geren-Oost kent een bezetting van 98 procent. Recent werd dit 
bedrijventerrein nog uitgebreid met 50 hectaren. Met die uit-
breiding creëren we aantrekkingskracht voor potentiële grote 
investeerders. Die extra economische groei levert in Tongeren 
nieuwe jobs op. Dat kunnen we als stad enkel maar toejui-
chen.”
 
Marc Hoogmartens, schepen van economie verduidelijkt: 
“Met de realisatie van deze verbindingsweg voltooien we de 
herinrichting van het op- en afrittencomplex 32. De nieuwe 
verbinding zorgt voor een vlottere en veiligere aansluiting van 
het industrieterrein Tongeren-Oost op de E313. 
De industriezone Tongeren-Oost ligt in het hart van de Euregio, 
vlakbij Wallonië, Nederland en Duitsland en staat in verbin-
ding met de zeehaven van Antwerpen en ligt in  de nabijheid 
van de luchthaven van Luik. Door de nieuwe verbindingsweg 
vinden heel wat nieuwe bedrijven de weg naar Tongeren. Wa-
terdichtings- en isolatiefabrikant SOPREMA ging als eerste op 
de nieuwe industriezone van start. De bouw van een gloed-
nieuwe isolatiefabriek moet op 5 jaar tijd zorgen voor 100 
nieuwe arbeidsplaatsen.” 
 
“De realisatie van het op- en afrittencomplex in 2017 was al 
een grote sprong voorwaarts op het vlak van de verkeersvei-
ligheid en –doorstroming. De nieuwe verbindingsweg werd 
aangelegd om enerzijds  de uitbreiding van Tongeren-Oost en 
anderzijds het bestaande industriegebied Tongeren-Oost goed 
te ontsluiten. Op de rotonde sluit de verbindingsweg aan ter 
hoogte van de carpoolparking. We blijven investeren in ver-
keersveiligheid in onze stad,” volgens schepen van mobiliteit, 
Patrick Jans.
 
De stad Tongeren sloot eerder een samenwerkingsovereen-
komst af met de familiale bouwonderneming CORDEEL uit 
Hoeselt, die de uitbreiding van het bedrijventerrein Tonge-
ren-Oost zal realiseren. “CORDEEL staat zowel in voor het 
bouwrijp maken van het bedrijventerrein zoals de aanleg van 
de wegenis en de nutsleidingen,  als voor de verkoop van de 
gronden” aldus dhr. Paul Ivens, bestuurder van CORDEEL.
 

In juni 2018 startte CORDEEL Nv uit Hoeselt met de aanleg van 
de verbindingsweg. “CORDEEL stond ook in voor de financie-
ring van de weg en nu deze werken afgerond zijn, zijn wij als 
stad zeer tevreden om deze belangrijke verbindingsweg naar 
het bedrijventerrein over te nemen als openbare weg.” aldus 
Guy Schiepers, schepen van openbare werken. Fluvius cvba 
wordt dan eigenaar van de riolering en de grachten.
 
CORDEEL bouwt ‘Ambior-site’ voor SOPREMA
“De komende drie tot vijf jaar investeert SOPREMA 50 tot 60 
miljoen euro voor de bouw van een duurzame isolatiefabriek 
en een centraal distributiecentrum voor België,” bevestigt de 
CEO van SOPREMA Noord-Europa – Leo Hoekstra. Bouwon-
derneming CORDEEL is intussen volop bezig met de bouw-
werkzaamheden op de nieuwe site. De gerenommeerde pro-
ducent van hoogkwalitatieve materialen voor waterdichting 
en isolatie zal een terrein van 12 hectare in gebruik nemen, die 
als ‘Ambior-site’ benoemd zal worden, de professionele thuis-
basis voor 100 tot 150 werknemers. 
 
Een mooie ode aan Ambiorix. Wat beide partijen delen, is im-
mers hun respect voor geschiedenis. Zowel stad als bedrijf 
dragen hun herkomst trots uit. 
De stichter van SOPREMA, Charles Geisen, doopte het aller-
eerste waterdichtingsmembraan tot “Mammouth” en zo werd 
het bedrijf voluit Société des Produits et Revêtements Mam-
mouth genoemd. De uitbreiding van het bedrijventerrein Ton-
geren-Oost gaat gepaard met het uitkiezen van nieuwe straat-
namen. SOPREMA brengt hierbij ode aan zijn herkomst en 
stelt met trots de allereerste nieuwe straatnaam voor: Mam-
moetstraat. 
 
In zee met organisatie Ronde van Limburg
Als wereldspeler én marktleider in Europa is SOPREMA nog 
steeds op zoek naar diverse profielen. Om de meer dan 100 
vacatures voor operatoren, techniekers, heftruckchauffeurs, … 
in te vullen is er geen betere gelegenheid dan de Ronde van 
Limburg. De start en aankomst van deze 100-jarige wielerklas-
sieker vinden immers plaats in hartje Tongeren, de ideale plek 
om ook hier volop in te zetten op rekrutering. In de fanzone, dit 
jaar de “Ambior-fanzone” genaamd, pakt SOPREMA groots 
uit met een toren van 13 meter hoog. Deelnemers beklimmen 
de toren en springen vervolgens in vrije val naar beneden om 
zo zachtjes op de grond te landen. Iedereen is van harte wel-
kom om de sprong naar een nieuwe carrière te wagen!

…
info : smeeus@soprema.be

…

nieuwbouw  &  renovatie
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info@dehuissmid.be
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NAAR JAARLIJKSE 
TRADITIE ORGANISEERDE 
WE AL VOOR HET 7E JAAR 
ONZE BOUWGOLF.

Maar liefst 8 ploegen waren dit 
jaar present om hun beste van Golf 
kwaliteiten te tonen op de mat.

Het feest begon om 12 u met 
gezamenlijke lunch op 
Stiemerheide te Genk , daarna 
begon het echte werk met dit jaar 
2 groepen de Golf profs en de 
Semi profs.
De ontspanning en netwerking was 
meer dan geslaagd, alle deelnemers 
met wederhelft konden s’avonds 
culinair genieten in de Slagmolen 
te Oudsbergen.
Dank aan alle deelnemers en  
sponsoren van het event.

Alweer een geslaagd 
netwerkevent.

REDACTIE

VAN VLIERDEVAN VLIERDEV N

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

CosmOpolitan gallery / Genk
Architect: Buro B / Genk

Nieuwpoortlaan 1 | 3600 Genk | T. +32(O)89 61 37 51 | info@robair.be |  www.robair.be

bouwgolf.indd   1 8/07/19   16:26
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perfectie in groen PROJECTAANLEG | GROENDAKEN | GEVELGROEN | ONDERHOUD

PROJECTAANLEG 
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.

GEVELGROEN

Met een groengevel bieden we een ex-
clusieve 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. 

VAN VLIERDEN

G R O E N B E D R I J F

PROJECT + GROEN

Berghei 10 - 3910 Neerpelt
T. 011 64 20 28
F. 011 66 16 25
www.vanvlierden.com

 groenbedrijfvanvlierden

VVL_v3_variant_3_ADV_B2B.indd   1 23/03/17   13:37

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

CosmOpolitan gallery / Genk
Architect: Buro B / Genk

Nieuwpoortlaan 1 | 3600 Genk | T. +32(O)89 61 37 51 | info@robair.be |  www.robair.be
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Tekst: Hilde Neven  | Fotografie Provincie Limburg

Limburg opent tweede 
unieke fietservaring

“Behoud van natuur en omgeving 
vormde uitgangspunt van ons 
ontwerp” 

Een kinderdroom noemt Pieter Daenen, landschapsarchitect 
en zaakvoerder van BuroLandschap het. “Hoe vaak krijg je 
immers de kans om zo’n uniek project te mogen realiseren 
temidden van de natuur?” Met dat unieke project doelt hij 
op Fietsen door de Bomen, een gloednieuwe fietservaring in 
Hechtel-Eksel die pas geopend werd voor publiek en nu al op 
veel nationale en internationale belangstelling kan rekenen.

Heel wat nationale en internationale bureaus namen deel aan de 
Europese aanbesteding voor het gloednieuwe project, waarmee 
Toerisme Limburg onze provincie nog verder op de kaart wil zet-
ten als toeristische trekpleister. Eerder bleek Fietsen door het 
Water al een wereldwijd schot in de roos.

‘Ontwerp een fietsroute waarbij je op een hoogte van tien me-
ter door de bomen kunt fietsen’, zo luidde de opdracht voor het 
nieuwe project. “Als landschapskantoor vonden we het logisch 
om daarbij niet te vertrekken van het design an sich, maar wel 
vanuit het maximale behoud van het landschap en het natuur-
gebied, het Pijnven in Hechtel-Eksel,” legt Pieter Daenen van 
BuroLandschap uit. “We besloten om op zoek te gaan naar een 

5
reportage

In de sociale woningbouw is het vandaag de standaard op de hui-
zen met zonnepanelen uit te rusten.
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Technische fiche
Nelissen steenfabrieken

…
Bouwheer: 

  Nelissen steenfabrieken; Lanaken
…

Architect: 
UAU collectiv; Hasselt / 

architectengroep PSK; Sint-Truiden 
Hoofdaannemer: 

Gebr. Caelen; Genk
Studiebureau Technieken HVAC-Sanitair: 

IKP; Heusden-Zolder
Vast meubilair: 

RWK Interieur; Lanaken
Digital signage: 

First Impression; Tilburg NL
HVAC, sanitair:

Imtech Belgium; Alken
Elektriciteit: 

Maintain Elektro; Lanaken
Binnenafwerking: 

E.Baillien; Maasmechelen
Klimaatplafonds: 

Interalu; Antwerpen
Kalwall-panelen: 

J. Hermans & Co; Tienen
Los meubilair: 

PuurOffice; Hasselt
App development: 

Appwise; Diepenbeek
Landmeter: 

Patrick Janssen; Maasmechelen
Buitenschrijnwerk: 

Hegge; Hamont-Achel
Infra: 

Herwey; Lanaken
Stabiliteit: 
V2S; Genk

VC-EPB: 
V-CONSULT; Genk

Lift: 
Schindler; Sint Gilis

Moskunst: 
Mosmuur; Antwerpen

Lichtkoepels: 
Caroplast; Zoutleeuw
Sanitair toestellen: 

Alsan (Bastiaens); Bilzen
Verlichting: 
Xal; Graz AT

Los meubilair: 
C&P Furniture; Zutendaal

Los meubilair: 
Pami; Pelt

Los meubilair: 
Marres Interieur; Lanaken

Raamdecoratie: 
Mooi wonen; Oudsbergen/
Merode interieur; Lanaken

Technische fiche
Fieten door de bomen

…
Bouwheer: 

 Toerisme Limburg
…

Betrokken partijen: 
agentschap natuur en bos, 

toerisme Vlaanderen, Hechtel-Eksel, 
Provincie Limburg

Ontwerper: 
BuroLandschap; Tongeren 

Architect: 
Degregorio en Partners; 

Tongeren als architect
Hoofdaannemer: 

Smulders Staalconstructies; Arendonk
Mols wegenbouw; Arendonk

Kraan: 
Sarens; Genk

Leuning: 
Cevan metalworks; Maaseik

Studiebureau: 
Bas; Leuven

“Het project is een huzarenstukje 
op vlak van architecturale 

staalbouw, met in de hoofdrol 
cortenstaal.”

 – 
Joost Van Dun, Project Manager 

Smulders
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zo groot mogelijke kraan. Met die kraan wilden we vanuit één 
positie en slechts met één toegangsweg voor het aanvoeren van 
de materialen, de hele opdracht uitvoeren. Om zo de impact op 
het gebied minimaal te houden. Je zou dus kunnen stellen dat 
de kraan geleid heeft tot de spiraalvorm die ons ontwerp heeft 
gekregen. Daarnaast vonden we het bijvoorbeeld ontzettend be-
langrijk om zonder betonfunderingen te kunnen werken, gezien 
hun ingrijpende invloed op de bodem.

700 meter lange fietsbrug

Dit vertaalde Pieter tot het uiteindelijke ontwerp van een 700 
meter lange fietsbrug, uitgevoerd in een constructie van maar 
liefst 449 kolommen. De brug heeft een hellingsgraad van 4% 
die je geleidelijk tot op 10 meter hoogte, eekhoornperspectief 
zeg maar, voert. De dubbele spiraalvorm is voor 70% met elkaar 
verbonden om de constructie in balans te houden, en bezorgt je 
als bezoeker eveneens een 360°-beleving. 

“We kozen ervoor om de enigszins rode kleur van de stammen 
van de grove dennen die je hier ziet, te laten terugkomen in de 
kolommen, om het bos te imiteren. Zo gaat het ontwerp ook 
op in de omgeving. Die keuze voor de essentie, voor de natuur, 
bleek erg in de smaak te vallen bij de jury, die het ontwerp uitein-
delijk verkoos boven de andere. 

“Architectenbureau De Gregorio & Partners trad als architect op 
voor het project en volgde de realisatie op. Een heel fijne samen-
werking die leidde tot een resultaat waarvan nog veel fietsers 
zullen genieten!”

“Het is echt een droomproject. We zien het als onze job, en 
zelfs onze taak om mensen dichter bij de natuur te brengen. 
Een project als dit is natuurlijk een uitzonderlijke kans om dat 
te kunnen doen. Dankzij de gekozen constructie is het ons ook 
gelukt om volgens het vooropgestelde bouwprincipe zonder 
beton te werken. Zo’n constructie, zonder beton, dat is een 
unicum … En maakt het voor ons nog een tikkeltje specialer.” 
l

Binnenkort ook fietsen door de heide

‘Fietsen door de Bomen’ is een realisatie van Toerisme 
Limburg en een SALK-project dat tot stand kwam met 
de financiële steun van LSM, de gemeente Hechtel- 
Eksel, Toerisme Vlaanderen en de provincie Limburg en 
in nauwe samenspraak met Bosland en Natuur en Bos. 
Het project kadert in ‘Cycling Synergy’, de strategie 
waarmee Toerisme Limburg een extra belevingslaag 
over het bestaande fietsroutenetwerk legt. Dat doen ze 
met een reeks sterke fietsbelevingen, zoals het intus-
sen wereldbekende ‘Fietsen door het Water’ (#FDHW) 
in Bokrijk en volgend jaar ook ‘Fietsen door de Heide’ 
(#FDDH) in het Nationaal Park Hoge Kempen. Op die 
manier bouwt Toerisme Limburg verder aan het fiets-
netwerk van de toekomst. 

Igor Philtjens: “Het fietsroutenetwerk is onze grootste 
troef. Daarom blijven we daarin investeren, samen met 
de 42 steden en gemeenten. Maar om de nummer één 
in fietstoerisme te blijven, moeten we ook innoveren. 
Dat doen we door op gekende strategische plaatsen 
ingrepen uit te voeren of toevoegingen te doen, die de 
interactie tussen fietser en landschap verder verster-
ken. En zo zorgen voor een hefboomeffect.”

BuroLandschap

BuroLandschap werd opgericht door landschapsarchi-
tect Pieter Daenen, die er met zijn team een missie 
van maakt om, zowel bij private ruimtes als bij publieke 
ruimtes, steeds uit te gaan van de essentie van de ruim-
te: eenvoud, natuur, nut en cultuur. Het team vertrekt 
daarbij van de aanwezige elementen in de natuurlijke 
omgeving. “We willen mensen zoveel mogelijk terug in 
contact brengen met de natuur.” Naast Fietsen door de 
bomen, realiseert het kantoor bijvoorbeeld ook Kaper-
molenpark in Hasselt, en voert het momenteel diverse 
publieke projecten uit in onder andere Gentse binnen-
stad, Brussel, Antwerpen en Hasselt. Bij de particuliere 
projecten hanteert het team een unieke visie die geba-
seerd is op wetenschappelijk onderzoek naar de oor-
spronkelijke natuur. Dit resulteert in nagenoeg volledig 
ecologische tuinen, waarbij het aanwezige natuurpalet 
gebruik wordt om dit te laten  heropleven.
 
https://www.burolandschap.com

PASSIONATE ABOUT STEEL

Smulders is een internationale organisatie met een passie 
voor staal. Al meer dan 50 jaar kunt u op ons rekenen voor de 
engineering, bouw, levering en montage van zware, technisch 
complexe staalconstructies. In opdracht van Toerisme Limburg 
produceerde en plaatste Smulders de unieke fietsbrug 
‘Fietsen door de Bomen’. 

WWW.SMULDERS.COM
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NELISSEN STEENFABRIEKEN SCHENKT 
2 500 EURO AAN KOM OP TEGEN KANKER 
Familiebedrijf Nelissen Steenfabrieken schenkt 2 500 euro aan Kom op tegen Kanker.  Het geld wordt geschonken naar aanleiding 
van het bezoek van dorpsgenoten, werknemers en hun familieleden aan het gloednieuwe kantoorgebouw in Kesselt-Lanaken.
De drie CEO’s die de vierde generatie vertegenwoordigen zijn duidelijk: ‘innovatie, co-creatie en duurzaamheid zijn onze kern-
waarden. Die willen we ook opnemen in ons maatschappelijk engagement. Er werd bewust voor Kom op tegen Kanker gekozen’

REDACTIE

‘Met trots blikken we terug op de opening van ons nieuwe kan-
toorgebouw begin 2019 aan de Kiezelweg in Kesselt-Lanaken. 
Omdat ook onze dorpsgenoten en personeelsleden hier voor 
een groot deel aan hadden bijgedragen, was het voor ons erg 
belangrijk een opendeurdag voor hen te organiseren met een 
maatschappelijk verantwoord tintje. De opkomst was talrijk: 
er waren tot onze grote vreugde meer dan 600 aanwezigen 
om ons state-of-the-art kantoorgebouw te bewonderen. In het 
teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben 
we besloten 2 500 euro te schenken aan Kom op tegen Kanker, 
om zo ons steentje bij te dragen aan een wereld zonder kanker. 
Bakkerij Nulens was ook van de partij en schonk 300 euro aan 
Kom op tegen Kanker.
 
Elk jaar krijgen meer dan 40 000 Vlamingen de diagnose ‘kan-
ker’ te horen. Eén vrouw op de vier krijgt de ziekte voor ze 75 
is. Bij mannen is dat zelfs één op de drie. Gelukkig overleven 
steeds meer patiënten. Ook onze 170 collega’s die dagelijks 
samen met ons hun steentje bijdragen tot de verdere groei 
en bloei van dit bedrijf hebben van kortbij of van veraf al met 
kanker te maken gehad’, stellen CEO’s Carlos Jorissen, Joeri 
Gevers en Burt Nelissen.
 
‘Innovatie, co-creatie en duurzaamheid zijn de sleutelbegrip-
pen van ons bedrijf. We willen ze ook doortrekken in onze 
maatschappelijke betrokkenheid. Wie vroeger kanker had was 
ten dode opgeschreven. Door innovatief onderzoek worden 

de overlevingskansen elke dag groter. En dat willen we graag 
ondersteunen. Duurzame oplossingen kunnen enkel door bij-
komende middelen gecreëerd worden”.
 
We zijn dan ook heel tevreden dat we namens Nelissen Steen-
fabrieken, bakkerij Nulens en onze hele dorpsgemeenschap, 
medewerkers en hun familieleden 2 800 euro kunnen bijdra-
gen aan bijkomend onderzoek.

…
Info: www.nelissen.be

…

IC Service bvba
Specialist in plaatsen steenstrips

www.icservice.be

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

Wall Systems bvba
Specialist in gevelbepleistering

www.wallsystems.be

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

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

www.icservice.be.be

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

www.icservice.be.be

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

www.wallsystems.be

IC Service bvba
Specialist in plaatsen steenstrips

www.icservice.be

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

Wall Systems bvba
Specialist in gevelbepleistering

www.wallsystems.be

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

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

www.icservice.be.be

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

www.icservice.be.be

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

www.wallsystems.be

IC Service bvba
Specialist in plaatsen steenstrips

www.icservice.be

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

Wall Systems bvba
Specialist in gevelbepleistering

www.wallsystems.be

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

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

www.icservice.be.be

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

www.icservice.be.be

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

www.wallsystems.be

APK DRAAGT HET BESTE ZORG 
VOOR ZIJN WAGENPARK
APK uit Pelt is het bedrijf dat in ons land het best zorg draagt voor zijn wagenpark van bedrijfsvoertuigen. Dat heeft de jury 
van een jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door Transportmedia, Febiac, Touring en Traxio, donderdagavond beslist.

APK wist vorig jaar al mee te dingen naar de hoofdprijs, maar 
strandde toen op de tweede plaats. Deze keer was het wel raak. 
De andere finalisten, Durabrik en Infrabel, moesten de duimen 
leggen voor de Limburgse onderneming van Paul Kerkhofs.

“Het doel van deze prijs is de fleetmanagers in de bloeme-
tjes te zetten die hun beroep naar een hoger professioneel ni-
veau tillen”, stelt de organisatie. “APK heeft in een jaar tijd 

met zijn wagenparkbeheer aanzienlijke vooruitgang geboekt, 
met name door de brede monitoring van de prestaties van elk 
voertuig en een monitoring- en opleidingsprogramma voor de 
bestuurders.”  

…
Info: www.cordeel.eu

…

TOGETHER WE BUILD SMART & SUSTAINABLE CITIES

Mobility & Traffic

Energy & Water

Telecom & IoT

Econergy

Civil constructions

Smart Solutions

Recycling

APK Group verbindt mensen,
bedrijven en overheden met elkaar.
We zorgen voor een totaalpakket.

APK Group is een toonaangevende
en vooruitstrevende onderneming 
actief in het ontwikkelen, bouwen
en in standhouden van intelligente,
duurzame infrastructuur. Zo werken
we in binnen- en buitenland aan
de energie- en waterinfrastructuur,
wegenbouw, hoogbouw, telecom
& IoT, en recycling.

We bieden verschillende diensten
aan die onder te verdelen zijn in
drie pijlers: verbinden, ontzorgen
en onderhouden.

Méér info: www.apkgroup.eu
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www.willynaessens.be    -    013 292 727

Industriezone Ravenshout 5.2.58  -  3980 Tessenderlo

Industriële Complexen

KMO-gebouwen

Logistieke ruimtes

Winkelcomplexen

Kantoren

Innovate today 
to shape tomorrow 

State-of-the-art producten, 100% natuurlijk. Innoverend 

design voor creatief metselwerk. Neem nu onze Dubio  

metselsteen. Valt telkens weer in de prijzen met z’n slanke 

lijn en z’n originele schaduwvoeg. Daar draait het om bij 

Nelissen: tegemoet komen aan uw wensen om gevelwerk  

te vernieuwen, te verbeteren en mooier te maken.   

Neem contact en laat ons co-creëren: u heeft een concept, 

wij bedenken de oplossing. Vandaag innoveren om  

levenslang bewondering te oogsten.

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

designed by Roel Vandebeek 
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1 JAAR AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
AANNEMERS: WIE WORDT ER BETER VAN?

REDACTIE

Tot een jaar geleden waren enkel architecten verplicht om 
hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Sinds 1 juli 
2018 geldt die verplichting ook voor aannemers. Het gaat 
meer specifiek om de verzekering van hun tienjarige aan-
sprakelijkheid m.b.t. de “gesloten ruwbouw”. De verzeke-
ring slaat dus enkel op problemen met de stabiliteit, de ste-
vigheid en de wind- en waterdichtheid voor een periode van 
tien jaar na aanvaarding van de werken door de klant. En 
enkel voor de bouw of de renovatie van woningen of appar-
tementen waarbij het verplicht is om een beroep te doen op 
een architect. Het toepassingsgebied is dus beperkt en dat 
is sinds vorige week ook verduidelijkt in een wet (publicatie 
Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019). Bouwunie heeft daar 
hard voor gestreden.
 
Is de (ver)bouwer nu beter af?
Volgens de bouwbedrijven niet echt. 85% van de aannemers 
die hiermee te maken hebben, denken dat de verzekering 
maar weinig zal moeten of kunnen tussenkomen. Dat blijkt 
uit een enquête van Bouwunie bij haar leden-aannemers. 
De administratieve last voor de aannemer is wel groot, zegt  
41%. En de (ver)bouwer moet voor zijn project meer betalen 
dan voorheen. Soms zelfs té veel omdat heel wat projecten 
 

dubbel verzekerd zijn. Zowel de hoofdaannemer als de on-
deraannemers sluiten immers een verzekering af. Vaak gaat 
het om jaar- of combipolissen en die dekken alle projecten 
van de aannemer. “De klant betaalt dus twee keer voor een-
zelfde dekking. Om dat te vermijden moet in de verzekering 
een tijdelijke opting-out-mogelijkheid komen, met prijsver-
mindering. Te activeren door de onderaannemer wanneer 
de hoofdaannemer al wettelijk verplicht is om het bouwwerk 
te verzekeren”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd be-
stuurder van Bouwunie.
 
Wie controleert of een aannemer zijn verzekeringsplicht na-
komt?
Daarnaast is het voor Bouwunie belangrijk dat de klant en de 
architect effectief controleren of de aannemer een verzeke-
ring heeft, en dan ook alleen in zee gaan met wie verzekerd is. 
Dat is nu nog niet altijd het geval. Uit de Bouwunie-enquête 
blijkt dat het verzekeringsattest maar werd opgevraagd bij 
60% van de aannemers waarop dit al van toepassing was. 
Dit is van belang om oneerlijke concurrentie en miserie ach-
teraf uit te sluiten, besluit Bouwunie.

 …
info : www.bouwunie.be

…
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Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

induzz

Induzz3 zweert bij beton
voor nieuwbouw in Bilzen

De openingsreceptie van het nieuwe gebouw dat Induzz3 
heeft neergezet in Bilzen, was een groot succes. 
Alle klanten, leveranciers en kennissen wilden met eigen 
ogen de pracht van het industriële pand met gezellige bin-
nenafwerking bewonderen. De fijne samenwerking tussen 
de bouwheer, VPArchitecten en aannemer Willy Naessens 
wordt door alle partijen naar voor geschoven als de sleutel 
tot een mooi architecturaal pareltje en een uitvoering van 
niveau.

“Door de aanhoudende groei van ons bedrijf moest er een 
oplossing komen”, vertelt Dirk Paesen. “Daarom zijn we al in 

2006 beginnen rond te kijken naar een ander pand. Op de vorige  
locatiie in Houthlaen-Helchteren konden we immers niet meer 
uitbreiden. Er werden diverse opties overwogen, maar uiteinde-
lijk hebben we gekozen voor bouwgrond in Bilzen. 
De ligging en vooral de prijs vielen goed mee. Voor de mees-
te collega’s is het wel een grotere afstand van en naar het 
werk, maar dat hebben we op voorhand met hen besproken en  
uiteindelijk is er niemand vertrokken.”

Silex

Via kennissen klopte Dirk Paesen aan bij Kim Jehaes van  
VPArchitecten in Hoeselt. “We hebben haar verteld hoeveel 
vierkante meter we ongeveer nodig hadden voor iedere functie, 
zoals voor het magazijn en de kantoren”, aldus nog Dirk Paesen. 
“Daarnaast was de enige vraag om een grote vide te voorzien 
in de inkomhal, omdat zoiets een goede indruk maaakt en uit-

6
reportage

De monumentale inkomhal was één van de wensen 
van de bouwheer.
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straling geeft bij bezoekers. Voor het overige kreeg Kim carte 
blanche.”

“Voor ons was het meteen duidelijk dat we niet zouden gaan 
voor een traditionele hal met sandwichpanelen”, vertelt Kim Je-
haes. “We kozen daarentegen voor een werkruimte met een 
schil van beton. De zwarte silexpanelen hebben als voordeel 
dat ze doorheen de jaren niet bleker worden. Ze zijn ook extra 
gecoat zodat er geen vervuiling in kruipt. Het is bovendien een 
mooie zwarte achtergrond om het gele logo van Induzz3 tegen 
te hangen.”

Toog

We waren heel blij met het eerste ontwerp”, bekent Dirk Pae-
sen. “Als compensatie van de hardheid waarmee de buitengevel 
overkomt, heeft het interieur geen industriële look, maar een 
warme, huiselijke en gezellige uitstraling gekregen. Dat is aan-
genaam,  zowel voor de medewerkers als de bezoekers.” Zo 
zorgt de lichtstraat met bijzondere verlichtingsarmaturen voor 

een vleugje gezelligheid. “Het idee voor een informele inrichting 
hadden we gevonden bij een leverancier in Nederland, die zijn 
kantoor had omgetoverd tot een bruin café met een toog en 
een tap. We beseffen maar al te goed dat de ‘war for talent’ 
vereist dat mensen zich goed voelen in hun werkomgeving, en 
daar speelt de aankleding van het kantoor een belangrijke rol in.”

Klimatiseerbaar

Voor de concrete invulling van het ontwerp, gingen bouwheer 
en architect al in de beginfase aan tafel met Willy Naessens In-
dustriebouw, die als aannemer was aangesteld (vooral door de 
uitstekende referenties, aldus de bouwheer). “We hebben in de 
industriehal gekozen voor beton omdat het beter klimatiseer-
baar is en dus aangename werkomstandigheden voor de men-
sen mogelijk maakt”, zegt Tom Vanpassel, bedrijfsleider bij Willy 
Naessens Industriebouw in Tessenderlo. “Andere voordelen zijn 
het makkelijk onderhoud en de duurzaamheid. We mogen zeg-
gen dat door de materialenkeuze de waarde van het gebouw op 
lange termijn gehandhaafd blijft.”

Bij-investeren

Niet dat er geen budget was, maar toch wilden Wim en Dirk 
Paesen geen beperkingen opleggen aan architect en aannemer. 
“Er zijn doorheen het bouwproces wel wat voorstellen van hen 
gesneuveld, maar al bij al hebben we netjes goedgekeurd wat er 
was uitgetekend”, licht Dirk toe. “We hadden wel een idee van 
de gemiddelde prijs per vierkante meter, dus wisten we onge-
veer waar we zouden uitkomen. Maar anderzijds zijn we blijven 
openstaan voor nieuwe ideeën, los van het budget. Het doel was 
om een mooi gebouw te realiseren, en niet in te boeten op kwa-
liteit. Dus hebben we waar nodig steeds bij-geïnvesteerd om top 
te kunnen zijn.”

Geen Pyr, en nu?

In het bouwproces is bijna alles vlot verlopen. “De beslissing 
om in laatste instantie toch nog vloerverwarming te leggen in de 
inkomhal, deed bij velen de wenkbrouwen fronsen. 
Maar gaat niet, bestaat niet, aldus de aannemers, en zo is ook 

dat uiteindelijk goed gekomen. “Een tweede tegenvaller was 
het gebrek aan PYR-platen om het dak te isoleren”, aldus nog 
Tom Vanpassel. “Een groot probleem omdat de fabrikant niet 
kon volgen met de productie. Vandaar dat we een alternatief 
moesten zoeken om het betonnen dak te isoleren, en kijk: ge-
vonden hebben! Een andere blikvanger in het gebouw is de rode 
polybeton in de hal. “De bedoeling daarvan is dat je makkelijk 
iets kan vinden als je per ongeluk iets hebt laten vallen”, zegt 
Kim Jehaes.  

Ecologie

Tot slot geven we even mee dat Induzz3 een toonbeeld wil zijn 
op vlak van duurzaamheid. “De laadpalen voor onze voertuigen 
zijn voorlopig overgedimensioneerd, maar zullen in de toekomst 
allicht meer dan noodzakelijk zijn”, zegt Dirk Paesen nog. “De 
zonnepanelen komen nog en de warmtepomp draait op volle 
toeren. Ons gebouw is dus ecologisch, mooi en functioneel. Dat 
uitstralen was de opdracht, en die in mijn inziens perfect gelukt.” 
Een behouden vaart gewenst, Induzz3! l
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Technische fiche
Nelissen steenfabrieken

…
Bouwheer: 

  Nelissen steenfabrieken; Lanaken
…

Architect: 
UAU collectiv; Hasselt / 

architectengroep PSK; Sint-Truiden 
Hoofdaannemer: 

Gebr. Caelen; Genk
Studiebureau Technieken HVAC-Sanitair: 

IKP; Heusden-Zolder
Vast meubilair: 

RWK Interieur; Lanaken
Digital signage: 

First Impression; Tilburg NL
HVAC, sanitair:

Imtech Belgium; Alken
Elektriciteit: 

Maintain Elektro; Lanaken
Binnenafwerking: 

E.Baillien; Maasmechelen
Klimaatplafonds: 

Interalu; Antwerpen
Kalwall-panelen: 

J. Hermans & Co; Tienen
Los meubilair: 

PuurOffice; Hasselt
App development: 

Appwise; Diepenbeek
Landmeter: 

Patrick Janssen; Maasmechelen
Buitenschrijnwerk: 

Hegge; Hamont-Achel
Infra: 

Herwey; Lanaken
Stabiliteit: 
V2S; Genk

VC-EPB: 
V-CONSULT; Genk

Lift: 
Schindler; Sint Gilis

Moskunst: 
Mosmuur; Antwerpen

Lichtkoepels: 
Caroplast; Zoutleeuw
Sanitair toestellen: 

Alsan (Bastiaens); Bilzen
Verlichting: 
Xal; Graz AT

Los meubilair: 
C&P Furniture; Zutendaal

Los meubilair: 
Pami; Pelt

Los meubilair: 
Marres Interieur; Lanaken

Raamdecoratie: 
Mooi wonen; Oudsbergen/
Merode interieur; Lanaken

Technische fiche
Induzz

…
Bouwheer: 

 Induzz; Bilzen
…

Architect:  
VP-architecten; Hoeselt                                                 

Ruwbouw en industrievloer: 
Willy Naessens; Tessenderlo 

Vloeren: 
Frank Vastmans; Bree                                                          

Ramen en deuren: 
Ceyssens Group; Heusden-Zolder

Grondwerken: 
Croes; Geetbets

Beton: 
Altaan; Dilsen Stokkem

Dakwerken: 
ZDP; Heusden-Zolder                                                                      

Warmtepomp en sanitair: 
WLH Service; Tessenderlo                                                                     

Vloerverwarming: 
Toptechnics; Lummen                                                      
Elektriciteit en data:  

Ineltec; Bilzen                                                                 
Camerabewaking: 

BPR Products; Lummen                                                                       
Interieurbouw: 

Gebroeders Ferson; Oudsbergen                                                                 
Schilderwerken:

 Ruud Kog; Pelt                                                          
Afrastering-hekwerk: 

De Daal tuindecoratie; Zutendaal                                   
Rolbruggen: 

Demag Van den Bergh transporttechniek; 
Antwerpen        

Magazijninrichting:
 Stow Group; Moeskroen

Sectionale poorten: 
Assa Abloy Entrance Systems; Melle

Lichtstraten: 
Bright Light; Duffel

 

De zwarte buitenbekleding 
verkleurt niet en past mooi 

bij het logo van Induzz3.
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VLOER -EN ISOLATIE WERKEN
BINNENAFWERKING
BETONVLOEREN

Much more
than a floor!

Tournebride 2
3620 Lanaken

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

www.keulena.be
keulena@keulena.be
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Brandweer Leopoldsburg

Brandweer Leopoldsburg ruilt 
oude kazerne in voor modern 
complex

De brandweerpost van Leopoldsburg heeft een nieuwe ka-
zerne. Dat is niets te vroeg. De vorige was tot op de draad 
versleten en voldeed niet meer aan de hedendaagse normen. 
Nu staat er een pareltje van ruim 4 miljoen euro langs de Mi-
chellaan. 

“En neen, wij hebben geen brandweerpaal meer geïnstal-
leerd”, lacht beroepsofficier Pieter Blommé die als leidend 
ambtenaar mee werkte aan het nieuwbouwproject.

Begin mei is de brandweerpost Leopoldsburg van de Hulpver-
leningszone Noord-Limburg verhuisd naar de nieuwbouw. Dat 
gebeurde met een stijlvolle optocht van de brandweermannen 
en de wagens van het vorige naar het nieuwe adres. In de nieu-
we kazerne ligt links en rechts nog wat werk op de plank, maar 
dit zijn eerder details vergeleken met de tekortkomingen van 
het vorige gebouw langs de Koningin Louisa-Marialaan. De oude 
kazerne zou maar een tijdelijk onderkomen worden, maar wel 
eentje van iets meer dan dertig jaar. “Wij zaten er veel te klein 
en het gebouw voldeed niet meer aan onze behoeftes en veilig-
heidsnormen. Er waren amper vier garagepoorten terwijl wij be-
schikken over veertien voertuigen. Als we de ladderwagen nodig 
hadden, moesten we eerst twee wagens buiten zetten voordat 
we eraan konden. Dat was echt niet meer van deze tijd. Door de 
plannen voor een nieuwbouw zijn er de laatste jaren ook geen 
investeringen meer gebeurd in het gebouw om het up-to-date te 
houden”, tekent Pieter Blommé het plaatje.

7
reportage

Aan de brandweerkazerne hangt een prijskaartje van 4,25 miljoen euro.
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Van drie naar tien poorten

Een 150 meter verderop is nu de nieuwe kazerne een feit. Op 
een plek waar in oorlogstijden een militair hospitaal operatio-
neel was. De bunker en stallingen die er nog stonden werden 
afgebroken waardoor er plaats werd gemaakt voor een kazerne 
van 1.800 m² groot met een stelplaats van 800 m² op een op-
pervlakte van 85 are. Veertig parkeerplaatsen zijn voorzien, net 
als een ruime koer om brandweeroefeningen te organiseren. 
Verder herbergt het gebouw onder meer een wasplaats, drie 
slaapplaatsen, een radiokamer, een ontspannings- en opleidings-
ruimte, een vergaderruimte voor de veiligheidsdiensten, een fit-
nesslokaal, verscheidene bureaus, een magazijn en technische 
ruimtes. Op het prijskaartje inclusief gebouw, grond en meubilair 
prijkt een bedrag van 4.250.000 euro. “Nu beschikken wij over 
tien poorten voor de brandweervoertuigen. Daarnaast zijn er nog 
twee voor de ziekenwagens. In ons vorig gebouw stond de am-
bulance niet in de kazerne. De ziekenwagen werd aan huis van 
de ambulancier-vrijwilliger gezet. Bij een oproep ging de ene am-
bulancier de andere halen om naar een ongeval te gaan. Eind dit 
jaar zullen beide ambulanciers in de kazerne verblijven en er ook 
kunnen slapen”, weet Blommé.

Geen glijpaal

Met de nieuwe kazerne in Leopoldsburg, goed voor een E-peil 
van 32 en een K-peil van 23, is de Hulpverleningszone Noord-Lim-
burg weer veel beter uitgerust. 

Samen met de brandweerposten van Bree, Pelt en Lommel vor-
men ze een geheel. In post Leopoldsburg tellen wij vijf beroeps-
krachten en nog eens 55 vrijwilligers aangevuld met 20 burge-
rambulanciers. Bij een oproep zullen ze niet langer via een glijpaal 
richting stelplaats afdalen. “Neen, glijpalen zijn afgeschaft. Om 
veiligheidsredenen. Hier is er ook bewust voor gekozen om er 
geen te plaatsen. 

Het gebouw telt maar één verdieping. In de ontwerpfase was 
al duidelijk dat wij geen paal zouden voorzien. Zeker met maar 
één verdieping (+ gelijkvloers) valt er geen tijdswinst te boeken. 
Bovendien is er in België hierdoor ooit een dodelijk ongeval ge-
weest waardoor preventie-adviseurs er maar argwanend naar 
kijken”, weet Blommé.

Design & Build

De aanbesteding voor de nieuwe kazerne verliep volgens de De-
sign & Build-formule. In een bouwteam steken ingenieurs, ar-
chitecten, aannemer en calculators de koppen bij elkaar om alle 
aspecten grondig en gelijktijdig te bekijken. Dit resulteert in een 
geoptimaliseerd project met een juiste afweging tussen kwali-
teit, timing en prijs. Ook zouden er minder onverwachte proble-
men mogen opduiken. “Het werkte in twee fases”, beschrijft 
Blommé. “Er is een selectieprocedure opengesteld waarop kan-
didaten zich konden inschrijven.

Dat leverde acht partijen op. Wij hebben besloten dat ze alle acht 
mochten intekenen om de kazerne te ontwerpen. Via een soort 
van natuurlijke selectie zijn er nog maar drie overgebleven die 
zich wilden engageren en een prijs indienden. Dat is ergens wel 
logisch, want dit soort procedure brengt redelijk wat kosten voor 
de firma’s mee. Ze moeten veel tekenen en een grondig uitge-
werkt plan voorleggen. Als er dan acht partijen zijn, is de kans 
om met lege handen achter te blijven groot. 
Je zit al snel aan 50.000 euro studiekosten. Dan begrijp je dat 
er van de acht kandidaten een deel afhaken. Uiteindelijk waren 

ze nog met drie over en daarvan kwam Cordeel als beste uit de 
bus.”

Flow primeert

Een deel van de kazerne, die de politie als buur heeft, bestaat 
uit een opvallende boog. “Een ideetje van de architect. Het is zo 
opgevat opdat we vlot met onze grote wagens rondom het ge-
bouw kunnen rijden. Het terrein leende zich er niet toe om alles 
vierkant te maken. Hierdoor is er veel met beton gewerkt. De 
boog is ter plaatse gegoten de overige delen bestaan hoofdza-
kelijk uit prefab beton”, verduidelijkt Blommé. De boog is zowat 
het grootste architecturale snufje aan het gebouw. “Architectuur 
is dan ook van ondergeschikt belang voor ons. Wij wilden vooral 
een praktische kazerne waar de flow goed zat. 
Er is een dossier opgemaakt met wat wij wilden voor elke ruim-
te. Ook de relaties tussen deze ruimten zijn meegegeven. Die 
ruimte moet langs die zitten. Niet evident allemaal voor een ar-
chitect zonder brandweerachtergrond. Zo moet de wasplaats 
een bepaalde flow hebben. Van vuile ruimte naar semi-vuil naar 
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Technische fiche
Brandweer Leopoldsburg

…
Bouwheer: 

 Hulpverleningszone Noord Limburg
…

Architect:
 Bel architecten; Antwerpen

Hoofdaannemer: 
Cordeel; Hoeselt

Studiebureau: 
Infrabo; Westerlo

Beglaasde binnenwanden en schuifdeurgehelen: 
He-Co; Bocholt

Bouwmaterialen en Isolatie: 
Kwanten; Overpelt

Gevelbekleding: 
Jeco; Bree

Dakdichting: 
Adidak; Herenthout

Valbeveiliging-levenslijnen: 
Safety Solutions; Beringen

Binnenafwerking: 
Inside Projects; Peer
Buitenschrijnwerk: 

R&M Van de Boer; Lommel
Vloeren: 

Atrio Flooring; Laakdal
Garagepoorten: 

ADK; Kinrooi
Mobile scheidingswand: 

FDS; Gent
Beton: 

Interbeton; Genk
Grondwerken en Buitenaanleg: 

Berkmans; Lommel        
Beton: 

Interbeton; Lommel
Omheining: 

L&M Hekwerk; Lommel
Elektriciteit: 

Maris; Heusden-Zolder
HVAC/San: 

Imtech; Alken

De gevels zijn in gegolfde 
beplating van Tata Steel 

uitgevoerd. De koperkleur 
zorgt voor een effect in 

combinatie met de gedurfde 
kleurkeuze van de groene 

ramen.
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proper. De was mag indoor niet te veel circuleren voordat wij aan 
de wasmachine geraken om dan via een sas in het magazijn te 
geraken. Een kwestie van de vervuiling goed tegen te houden.”

Duivelslokaal

Een viertal flows waren belangrijk voor de brandweer. “Wat 
doe je bij een uitruk? Iedereen moet zo snel mogelijk van de 
kleedruimtes naar de wagens kunnen lopen. Wij hebben veel in-
put meegegeven. Vier scenario’s waren cruciaal. De uitruk naar 
oproep door de ziekenwagens, de uitruk van de brandweer, de 
terugkomst en het wassen van de kledij. Vooral het uitrukken 
en terugkomen zijn belangrijk. Wij moeten de wagens poetsen, 
slangen bijvullen, perslucht in orde brengen en nog verschillende 
brandweertechnische zaken in orde brengen. 

Dat moet allemaal via een logische flow gebeuren”, verklaart 
Pieter Blommé voor de gemiddelde brandweerleek. Eveneens 
cruciaal in het gebouw zijn de technieken. “Denk dan maar aan 
een goede omroepinstallatie. Cruciaal. Of er bijzondere veilig-
heidsvoorzieningen zijn? Er is ons duivelslokaal. Daarin slaan we 
alle oliën en gevaarlijke producten op zoals onder meer het wes-
penvergif. Het is enkel langs buiten toegankelijk. De opslag van 
zuurstofflessen zijn ingewerkt in een plek in de gevel. 

Ze zijn brandbevorderend en dus houden wij ze liever buiten. 
Nieuw is ook dat in onze wasplaats alles door een speciale filter 
gaat. Vroeger ging alles rechtstreeks de riolering in. Nu komt alle 
vuiligheid – niet dat we met zo grote hoeveelheden in contact 
komen – in de filter. Het goedje voeren wij af als “toxisch” mate-
riaal zoals bij een asbestvervuiling. Wij kunnen er hier weer voor 
dertig jaar tegenaan”, lacht Pieter Blommé. l

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

G
E

K
A

 K
E

U
K

E
N

S

w
w

w
.g

ek
ak

eu
ke

ns
.b

e
P

ar
ti

cu
lie

r 
+ 

P
ro

je
ct

on
tw

ik
ke

lin
g

Weg naar Meeuwen 34 
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

Particulier & Projectontwikkeling
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FEDERALE VERZEKERING ZET IN OP 
PREVENTIE MET WHATSUP HOME
Verzekeringsmaatschappij Federale Verzekering ging een partnership aan met fifthplay, onderdeel van de Niko-groep en gespeci-
aliseerd in innovatieve smarthome-toepassingen. Federale Verzekering ondersteunt particulieren om een WhatsUp Home-pakket 
in huis te halen door € 100 korting* aan te bieden op zo een pakket, als de gebruiker een brandverzekering Multirisk Woning 
onderschrijft. Door het aanbieden van een preventiepakket wil ze zo haar klanten een full service aanbieden: schade verzekeren 
via de brandverzekering**, maar ook reeds preventief ingrijpen via een WhatsUp Home pakket. 

‘Via slimme sensoren en een bijhorende app kan dat pakket 
de bewoner waarschuwen voor onder meer rook en brand, 
het CO-niveau dat te hoog ligt, waterlekken, te hoog elektri-
citeitsverbruik, maar ook zaken monitoren als ramen, deuren, 
licht en beweging. Federale Verzekering stelde drie Whatsup 
Home-pakketten samen, vol geconnecteerde sensoren om de 
woning te kunnen checken. 

Elk pakket maakt gebruik van een gateway die alle info ver-
werkt en ervoor zorgt dat de gebruiker een melding krijgt als er 
iets fout loopt. Alle info is ook via de app of de website te be-
kijken. De 3 pakketten zijn: “Monitor+” met één multi-sensor, 
twee raam- en deurcontacten en 2 smart plugs; “Life Guard” 
met twee rookmelders, één CO-detector en één watersensor; 
en “WaterWatch” met één watermetersensor die het water-
verbruik meet en verborgen waterlekken opspoort. 

Elk pakket kan aangevuld of gecombineerd worden om aan de 
wensen van de gebruiker te voldoen. De klant betaalt bij aan-
koop enkel een eenmalig bedrag, er zijn geen andere abonne-
ments- of licentiekosten. Een WhatsUp Home-pakket is plug-
and-play, het WaterWatch pakket komt incl. installatie door 
een erkende installateur.  

*Actievoorwaarden op www.whatsuphome.be.

**Er zijn waarborgen, uitsluitingen en limieten verbonden aan 
dit product. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID 
op www.whatsuphome.be voor je een verzekeringsovereen-
komst onderschrijft. 
Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend 
verlengd voor dezelfde periode.
Ontdek de segmentatiecriteria voor onze verzekering Multirisk 
Brand op www.federale.be

REDACTIE

* Aanbod en voorwaarden op whatsuphome.be. Om te kunnen genieten van € 100 korting op een pakket WhatsUp Home 
dient een nieuwe brandverzekering Multirisk Brand Woning onderschreven te worden. Vooraleer een verzekering af te sluiten, 
neem zeker de IPID en AlgemeneVoorwaarden door. In samenwerking met fifhtplay, member of Niko  Group. V.U.: Tom Meeus. 
Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel. www.federale.be. Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen 
Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA. Financieel rekeningnummer: BIC:  BBRUBEBB    
IBAN:  BE31 3100 0723 3155  - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506

WAAR JE OOK BENT,  
HOU ZELF EEN OOGJE IN HET ZEIL.
Aan het strand, op het werk of op restaurant, check via je 
smartphone of alles goed gaat thuis. Ben je gerustgesteld? 
Geniet dan nu ten volle van je leven!

BESCHERM JE THUIS  
MET WHATSUP HOME.

€ 100 
KORTING

OP EEN PAKKET INTELLIGENTE 

SENSOREN* VAN FIFTHPLAY,  

A MEMBER OF NIKO GROUP

Ontdek ons aanbod op whatsuphome.be.
De verzekeraar die zijn winst met u deelt

WhatsupHome 220 x 297.indd   1 04/07/2019   10:06:44
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LIMBURG LEADS FACILITEERT BUSINESS 
BELGISCHE BOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND 

Exclusieve Bouwarena pop-up 
scoort tijdens grensoverschrijdend 
netwerk event

Denken en doen

Waren het voorheen vooral Nederlandse bouwbedrijven met 
succes in België. Belgisch Limburgse bouwbedrijven timmeren 
hard aan de weg om business naar de andere kant van de Maas 
te verplaatsen. De organisatie van grensoverschrijdend netwerk 
event Limburg Leads, dat plaatsvond op 15 & 16 mei 2019 in 
MECC Maastricht, snapt deze behoefte en zette België daarom 
volop in de picture met een opvallend bouwplein. De Bouwarena 
pop-up, vertegenwoordigd door 30 enthousiaste standhouders. 
Vlaams minister Lydia Peeters bracht ook een bezoekje aan dit 
unieke bouwplein. Limburg Leads had daarnaast de primeur om 
de nieuwe uitgave van LIMBURG BOUWT nummer 2 van 2019 
te presenteren. Maar liefst 100 genodigde gasten uit Nederlands 

en Belgisch Limburg waren aanwezig op deze feestelijke pre-
sentatie, met muzikale omlijsting van de fantastische live band 
onder leiding van Vittori Simoni.

Over nieuwkomer Limburg Leads

Op 15 & 16 mei vond de eerste editie van Limburg Leads plaats 
in MECC Maastricht. Met boeiende thema’s als circulariteit, 
duurzaamheid, digitalisering, health en talent. Lezingen en mas-
terclasses verspreid over verschillende theaters. Ontmoetings-
plekken. Netwerken. Matchmaking. Een event dat niet zomaar 
gecreëerd werd, maar ontstaan vanuit de vraag van bedrijfs- 
leven, overheid en kennisinstellingen. Dit maakt het verschil. 

Beursmanager Jop Thissen: “Limburg Leads is als nieuw- 
komer goed ontvangen. Meer dan de helft van de expo-
santen en bezoekers geeft nu al aan er in 2020 weer bij te  
willen zijn. Nu is het een kwestie van door ontwikkelen, 
nieuwe zaken introduceren en successen verder uitbouwen, 
zodat 2020 een gevestigd event wordt. Het is een breng-en-
haal-principe. Het complete verhaal moet kloppen.” 

Event
LIMBURG 
LEADS

Tekst: Janine Maar
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Een bijzondere gast in de Bouwarena pop-up was Vlaams 
minister van Begroting, Financiën en Energie, Lydia Pee-
ters. Zij wilde niet ontbreken tijdens Limburg Leads. En 
wel om deze redenen. 

Bouw en energie gaan hand in hand

Het moge duidelijk zijn dat het gebouwenpatrimonium 
in Vlaanderen gelijk staat aan een enorme energievraag 
voor verwarming en koeling. De manier waarop die  
gebouwen vormgegeven en geïsoleerd worden, de 
benodigde materialen, de wijze waarop energie opge-
wekt wordt: het heeft allemaal een enorme impact op 
het klimaatvraagstuk. Dat is de eerste reden waarom de 
Vlaams minister de ondernemers een hart onder de riem 
stak tijdens Limburg Leads. 

Lydia Peeters: “Limburgse aannemers en installa-
teurs hebben zich de voorbije jaren gespecialiseerd 
in energiezuinig bouwen en hernieuwbare ener-
gietoepassingen. Dat komt zeker van pas in onze  
woningen en bedrijfsgebouwen. In Vlaanderen zijn 
de Limburgse nieuwbouwwoningen zelfs de meest 
energiezuinige.”

Export

Een tweede reden voor Lydia Peeters om de Bouwa-
rena pop-up te bezoeken was het feit dat de Vlaamse 
overheid de internationale handel en export sterk aan-
moedigt. Vandaar dat de Vlaamse overheidsdienst  
Flanders Investment and Trade bij Limburg Leads betrok-
ken werd, om de deelnemers aan te zetten hun dossier 
zo sterk mogelijk te maken en mogelijk een beroep te 
doen op het gepaste subsidiereglement.

Alles valt of staat met een realistische 
business case

Dat Vlaanderen investeert in ambitieuze ondernemers is 
een dankbare motivator gebleken bij het samenbrengen 
van de deelnemers in de Bouwarena pop-up. “Maar”, 
zegt initiatiefnemer Ludo Cleeren, “Wie geen realisti-
sche business case heeft voor de Nederlandse markt, 
doet ook geen moeite. Subsidie of niet. De bedrijven in 
de Bouwarena pop-up, hadden allemaal de vaste wil en 
overtuiging om optimaal gebruik te maken van Limburg 
Leads en hun markt uit te breiden. Nederlands Limburg 
is voor de meesten ook heel interessant qua ligging. 
Daarom waren er ook relatief veel deelnemers uit het 
Maasland.” 

Vlaams minister Peeters, die zelf uit het Maasland 
komt, klinkt overtuigd: “Vele Limburgse bouwbedrij-
ven en aannemers worden tot aan de Belgische kust 
gevraagd vanwege de kwaliteit en de betaalbaarheid 
van hun werk. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook aan 
de andere kant van de Maas zeer gewild zijn en hun 
plaats in de sector kunnen veroveren.”

Bouwsector tijdens Limburg Leads 2020
Beursmanager Jop Thissen is sterk overtuigd van de 
koppeling van de bouwbranche aan Limburg Leads. 
“Als we zeggen dat we met Limburg Leads regionaal- 



- Limburg Leads - 118 - 119 - Limburg Leads - 

economische groei willen stimuleren en faciliteren, moe-
ten we dit ook waarmaken. De Bouwarena pop-up was 
een mooi resultaat daarvan. Een mooie stand, 30 enthou-
siaste standhouders met tal van aanknopingspunten en 
nieuwe mogelijkheden om de Nederlandse markt te be-
werken”.

De bouwsector gaat zeker terugkomen in 2020. De er-
varing uit 2019 en input vanuit de bouwsector zorgen 
ervoor dat deze branche in 2020 nóg sterker weggezet 
gaat worden.
De voorbereiding voor de 2020-editie is volop bezig. De 
exposant inschrijvingen voor 2020 zijn gestart. 

info : www.bouwprof.be / info@limburgbouwt.be
         www.limburgleads.com
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Vroeger moest je beroep doen op minimaal 
4 verschillende fi rma’s om je vloeropbouw 
tot een goed einde te brengen. 

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

Zoek je
1 comfortabele
partner voor je
vloeropbouw?

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

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

We zijn er voor je elke stap

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

THE BEST
ALL-IN-

1-FLOOR

VLOER

CHAPE OF BLUECHAPE

VLOERVERWARMING

PUREPUR

UITVULLAAG
THERMOGRAN OF
THERMO-ULTRA EPS
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PEETERS & ZONEN NV
Uw vakman sinds 1945

Verwarming • Sanitair • Airco • Luchtbehandeling • Warmtepompen

Industrieterrein Kanaal Noord 1423 - 3960 Bree
tel. 089 46 13 24 - fax  089 46 80 61
info@peeterscv.be - www.peeterscv.be

peeters&zoon1/2.indd   1 4/07/19   16:14

KEUKENS, BADKAMERS 
EN MAATKASTEN VOOR 
HET LEVEN

WIJ ZIJN MAKERS

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

heb je tijd voor jezelf, maatkasten geven je ademruimte

en gezelligheid. Wij zijn een collectief van mensen die

passie delen voor interieur. Ons maatwerk is het hart

van je leefwereld. Het is nauwlettend ontworpen én

met liefde gemaakt door ambachtslui. Want wij zijn

Makers. Deaplus-stielmannen en -vrouwen, gepokt

en gemazeld in het zoeken naar oplossingen.

Net zolang tot je keuken, badkamer of maatkast

naadloos deel uitmaken van je levensstijl.’

Deaplus, als het kwaliteit moet zijn.

Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 347
+32 15 52 00 03

Hasselt
Kuringersteenweg 186
+32 11 22 04 10

Schoten
Bredabaan 1201
+32 3 644 04 16

Sint-Pauwels
Potterstraat 137
+32 3 766 61 16

Roeselare
Bruggesteenweg 299
+32 51 22 56 62

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

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

Burgemeester Tollenaere over bouwprojecten Maaseik

“We moeten onze troeven nog 
beter uitspelen”

Dankzij zes majeure bouwprojecten gaat Maaseik de komende 
jaren flink in de steigers. Zo’n 1.000 woningen komen erbij, op 
termijn goed voor 4.000 tot 5.000 nieuwe inwoners. Volgens 

burgemeester Johan Tollenaere transformeert de stad dankzij 
de bouwprojecten tot een topwoonstad.

Je zou het Maaseik van nu gerust een slapende schoonheid kunnen noemen. Ooit, enkele decennia geleden 
bruiste het er, vertelt burgemeester Johan Tollenaere. Maar de klad kwam erin, door diverse oorzaken. “Maaseik 
was ooit dé regionale handelsstad van Limburg. Mensen kwamen uit alle windstreken om hier te winkelen, om 
uit te gaan. Dat werd op een gegeven moment minder. Door allerlei uiteenlopende factoren. De invoering van 

het sluitingsuur, opkomst van de e-commerce, een gebrek aan nieuwe initiatieven.”

Gebroeders van Eyck

Maaseik had het dan ook een periodelang moeilijk. Winkeliers vertrokken, de leegstand groeide, op sommige plek-
ken was sprake van verloedering. Maar, zo geeft Tollenaere aan, er hangt verandering in de lucht. En de basis voor 
een ommekeer is aanwezig. “Maaseik is nog altijd een mooie stad, heeft volop potentie. Maar dan moet er wel 
aangepakt worden, moeten we onze troeven beter uitspelen en een topwoonstad worden.” Dat begint, vindt hij, 
met de identiteit van de stad weer duidelijk te profileren. Hij noemt de ligging aan de Maas, de link met kunst en 
cultuur met de schilderbroeders Jan en Hubert van Eyck als speerpunt. Er moet meer beleving komen, stelt hij, moet 
veel meer worden gedaan met de mogelijkheden die er zijn. “Kijk naar wat Roermond met de Maasplassen heeft 
gedaan. Die worden volop ingezet voor aantrekkelijke waterrecreatie. Dan kan hier ook. Maar we hebben wat dat 
betreft een tijdlang zitten slapen. We moeten de ontgrindingslocaties rond de stad veel beter benutten.” Waarom 
dat niet eerder is gebeurd heeft volgens Tollenaere niets met bescheidenheid te maken, eerder met gemakzucht. 
“De Maaseikenaar staat niet bekend als bescheiden, wel als chauvinistisch. Misschien werd er gedacht dat het 
allemaal vanzelf zou gaan.”

Zes bouwprojecten en Passantenhaven

Dat is echter niet het geval en daar is men zich inmiddels wel van bewust in Maaseik. Dat is echter niet het geval en 
daar is men zich inmiddels wel van bewust in Maaseik. Dus staan er onder meer zes grote bouwprojecten op sta-
pel: Nova Eycke (Projectontwikkelaar Grouwels-Daelmans Maastricht +Architect ..), Heirweg (Projectontwikkelaar  
Matexi + Architect a2o Hasselt ), Groene Stadswal (Projectontwikkelaar Vestio Hasselt – Architect Drieskens 
& Dubois Hasselt), Eyckerpark (Projectontwikkelaar Jehoul + Architect Rudi Misotten Bocholt) -  Stationspark en 
Bospoort.
Projecten die vooral gericht zijn op het op een heel diverse en hoogwaardige wijze uitbreiden van het woningaan-
bod van Maaseik, legt Tollenaere uit. Maar die de stad ook op andere manieren zijn vroegere aantrekkingskracht 
moet terug geven. “Neem het project Nova Eycke. Het is de bedoeling daarmee onze band met de Maas te ver-
sterken. Met onder meer de aanleg van een boulevard aan het water. Ook wordt er gesproken over een passan-
tenhaven. We hebben een aanleghaven, maar die ligt te ver van het centrum. De nieuwe passantenhaven zou op 

Steigers
in de
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vijf minuten van het Maaseikse centrum komen te liggen.” En 
in dat centrum, moet het dan weer gaan bruisen, geeft hij aan.  
Nieuwe winkels, een impuls voor de horeca. “Maar er is al zo-
veel op het gebied van uitgaan, recreatie, cultuur, sport en vrije 
tijd – we zijn tevens een groene stad en gaan ook dat versterken. 
De mensen moeten het alleen deels opnieuw ontdekken. En ja, 
deels is het aan ons daar de aandacht op te vestigen.”

Lobbyen

Er gaat dus het een en ander veranderen in Maaseik. De eerste 
projecten zijn gestart. Daarnaast zijn of worden er allerlei kleine 
ingrepen uitgevoerd. Een ervan is het parkeerbeleid, maakt Tol-
lenaere duidelijk. “Parkeren op de markt zien we uit esthetisch 
oogpunt liever niet. Maar we willen de mensen wel goede en 
voldoende parkeerfaciliteiten bieden. Om dat aantrekkelijker te 
maken hebben we bijvoorbeeld parkeren in de ondergrondse 
parking de eerste twee uur gratis gemaakt.” Een grotere uitda-
ging noemt hij het openbaar vervoer. “Dat is niet goed en dat 
krijgen we niet een, twee, drie veranderd. 

Maar we zijn er wel mee aan de slag gegaan, zijn aan het lobby-
en dat op termijn te verbeteren. Er liggen mogelijkheden.” Een 
andere uitdaging is het in goede banen leiden van groei die de 
stad gaat doormaken als gevolg van de grote bouwprojecten: 
zo’n 1.000 woningen, 4.000 tot 5.000 inwoners erbij, op een hui-
dig aantal van circa 25.000. “We moeten inderdaad voorkomen 
dat er op andere plekken leegloop gaat ontstaan. De toekom-
stige bewoners zullen dan ook een deel van buitenaf moeten 
komen. Ik voorzie die groei overigens niet binnen enkele jaren, 
dat zal een periode van zo’n tien, vijftien jaar in beslag nemen.”

Ligging

Is Maaseik wel toegerust op de komst van zo veel nieuwe in-
woners, is dan de laatste vraag aan de burgemeester. Die knikt. 

“Zoals gezegd, de groei zal geleidelijk gaan. Maar zoals al eerder 
aangegeven heeft Maaseik al veel te bieden, dat moeten we 
alleen beter zichtbaar maken. We hebben een spiksplinternieuw 
ziekenhuis, een oude ziekenhuislocatie die we kunnen heront-
wikkelen, nog mogelijkheden de industrie uit te breiden en tot 
een bepaald niveau goed en gevarieerd onderwijs, om nog maar 
een paar voorbeelden te noemen.
En we hebben onze prima ligging in de regio. Dicht bij steden 
als Genk, Hasselt en Maastricht waar – om maar iets te noemen 
– hoger onderwijsinstellingen actief zijn. Kijk, de projectontwik-
kelaars die nu aan de slag gaan met de diverse grote projecten 
doen dat niet zo maar, die zien de mogelijkheden van Maaseik. 
Aan ons om die kwaliteiten weer nadrukkelijk naar buiten te 
brengen, te laten zien dat Maaseik in beweging komt, weer gaat 
bruisen en de allure van voorheen terugkrijgt.”

vangronsveld & somers
thuis in ontwikkeling

Maaseik in de steigers

*Projectgegevens

Nova Eycke stad aan het water.
Projectontwikkelaar: Grouwels Daelmans, Maastricht

Wonen in Nova Eycke wordt straks een mooie balans tussen wonen, groen en water. Er komt een 
boulevard tussen kerkdorp Aldeneyk en het centrum van Maaseik. Over de aanleg van een pas-
santenhaven wordt gesproken. Er zijn drie appartementencomplexen voorzien – de landmarks van 
het project – en er komen zowel vrijstaande en geschakelde woningen. De ligging aan Maas zal de 
band tussen stad en rivier verder versterken.

Groene Stadswal
Projectontwikkelaar: Vestio, Hasselt
Architect: a2o Architecten, Hasselt

“De Groene Wal” wordt in het hart van Maaseik gerealiseerd, waar vroeger de lagere school Kruis-
heren-Ursulinen was gehuisvest. Aan de zijde van de Boomgaardstraat komen 11 appartementen 
met fraaie terrassen, een ondergrondse parkeergarage en een sfeervolle binnentuin. Aan de zijde 
van de wal zijn er 5 stadswoningen voorzien met elk 2 of 3 slaapkamers.

Heirweg
Projectontwikkelaar: Matexi,Hasselt
Architect: Drieskens & Dubois, Hasselt

Vlak bij het centrum van Maaseik komt een nieuwe, rustige woonbuurt zonder doorgaand verkeer. 
Er komen moderne gezinswoningen met een tuin en lichtrijke appartementen waar het heerlijk 
vertoeven is. Alle woningen kennen een hoog wooncomfort. Met daarnaast alles wat Maaseik te 
bieden heeft op wandel- en fietsafstand.

Eyckerpark
Projectontwikkelaar: JP woonprojecten, Bree
Architect: Rudi Missotten, Bocholt

Betaalbaar en luxe wonen op een mooie locatie nabij centrum, dat biedt Eyckerpark. Het project 
bestaat uit twee in eigentijdse architectuur opgetrokken woonblokken met ruime appartementen 
met riante buitenruimtes.Zonder meer een toplocatie.

Stationpark
Projectontwikkelaar: S.T. Projectbouw.
Architect: Rudi Missotten, Bocholt 
Aannemer: Massief bouw, Hasselt

S.T. Projectbouw
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In het hart van Maaseik transformeert Matexi een voormalig industrieterrein tot een nieuwe, groene woonbuurt. “Met deze 
herbestemming tonen we opnieuw onze expertise als marktleider in binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten”, klinkt het bij 
business manager Tom Van Becelaere en projectontwikkelaar Gert Petit van Matexi Limburg.

toor, hobbykamer of opbergplaats. De bewoners be-
schikken over een privétuin op hun perceel én over de 
open ruimte die in de buurt is gecreëerd. Andere plus-
punten zijn de geborgenheid vanaf de woonstraat en 
de openheid naar achter toe. Ook de appartementen 
zijn zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Ze voorzien twee 
slaapkamers, ruime zonneterrassen, veel privacy en 
zicht op de gemeenschappelijke groenzone.” Tom vult 
aan: “Zowel in de woningen als in de appartementen 
is het wooncomfort zeer hoog. De duurzame en ener-
giezuinige woonsten zijn uitgerust met moderne en 
gebruiksvriendelijke verwarmings- en ventilatietech-
nieken. Ze bieden een thuis aan singles, koppels en 
vooral jonge gezinnen. Zij willen zich laten ontzorgen 
door te kiezen voor een nieuwbouw, waarbij ze enkel 
de afwerking invullen.”

Stedelijk weefsel versterken
Haast even belangrijk als het wooncomfort is het feit 
dat de site ook dienst doet als een publiek park. Het 
ontwerp van de verkaveling levert bewust een meer-
waarde op voor de hele omgeving. Tom: “Omdat het 

project in de stadskern van Maaseik ligt, 
kan dit het stedelijk weefsel versterken. 
Wij creëren een groene long voor de 
hele buurt met speelpleintjes en voet- 
en fietspaden. Het zware vervoer dat 
jarenlang doorheen het gebied reed, 
heeft nu plaats geruimd voor voetgan-
gers en fietsers. Bovendien is de woon-
omgeving autoluw en wordt doorgaand 
verkeer voorkomen. Toch gaat elke 
wooneenheid gepaard met een eigen 
parkeerplaats. Groene eilandjes zorgen 
ook nog eens voor rustpunten en geven 
zuurstof aan de buurt.”

Toegankelijke typologie
De nieuwe centrumbuurt is hedendaags 
van stijl. Robuuste rode bakstenen en 
een gevelafwerking in hout typeren de 
woonhuizen, strakke grijze gevelstenen 
en balustrades in glas karakteriseren de 

appartementen. “Bij Matexi streven we naar een typo-
logie die toegankelijk is voor een breed publiek”, licht 
Gert toe. “Wij zetten vol in op een beeldkwaliteit van 
een hoger niveau. De materialisatie houdt rekening 
met zorgvuldig samengestelde kleurpaletten en met 
de eigentijdse manier van bouwen, zodat de verkave-
ling in haar geheel mooi oogt.” Momenteel trekt Ma-
texi er de eerste vier woonhuizen en de vijf apparte-
menten op. Tom: “Prijzen starten vanaf 229.317 euro 
voor een woning en 204.000 euro voor een apparte-
ment, telkens exclusief kosten. De wegeniswerken zijn 
al in augustus klaar.”

Hassaluthdreef 2C 
3500 Hasselt 
België

Projecten in Limburg
limburg@matexi.be
T  +32 11 260 740
F  +32 11 260 749

www.matexi.be/nl/contact

BUURTONTWIKKELING MET EEN MEERWAARDE

Tekst: Erik Cajot - Foto’s : Matexi

Maaseik in de steigers
Heirweg

Matexi staat bekend als een buurtontwikkelaar met 75 jaar er-
varing. De familiale onderneming telt 350 medewerkers, rea-
liseerde reeds 39.500 woningen en is momenteel actief in 290  
in België, Luxemburg en Polen. Ook in Limburg ontwikkelt 
Matexi al meer dan 10 jaar buurten, waar wonen tegelijk be-
taalbaar en duurzaam is. De comfortabele en energiezuinige 
wooneenheden kaderen altijd in een totaalconcept, dat even-
eens een meerwaarde biedt voor de bewoners in de omge-
ving.

Nieuw reconversieproject
“Wij gaan in de huidige tijdgeest doordacht om met de be-
schikbare ruimte”, opent Tom. “De herontwikkeling van het 
gebied tussen de Heirweg, de Pieter Breughelstraat en de Hans 
Memlingstraat sluit naadloos aan op onze visie. Dit gebied is 
de vroegere bedrijfssite van Atelier Tonnaer Maaseik, kortweg 
ATM, dat tot 2010 kiepvoertuigen en metaalconstructies fabri-
ceerde. Het 3,8 hectare grote terrein pal in het centrum van 
Maaseik lag er vier jaar ongebruikt en verkommerd bij toen 
Matexi met het reconversieproject van start ging.”

Ruimtelijk uitvoeringsplan
Het voormalige industrieterrein kreeg een woonbestemming 
nadat de stad Maaseik een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP 
had goedgekeurd. “Matexi is voor 50 procent eigenaar van de 
gronden, de andere helft behoort toe aan bouwbedrijf Dura-
brik en vastgoedmakelaar AVS-Invest, beide uit Oost-Vlaande-
ren”, verduidelijkt Tom. “Samen hebben we de handen ineen-
geslagen om het nieuwe woongebied te herontwikkelen. Onze 
huidige verkavelingsaanvraag omvat 82 loten voor gezinswo-
ningen en vijf voor appartementen. Matexi staat in voor de 
bouw en de verkoop van deze appartementen en van 42 open, 
halfopen en gesloten woningen.”

Duurzaam en energiezuinig
Twee Limburgse architectenbureaus – Egide Meertens Plus 
Architecten en Drieskens & Dubois Architecten – hebben voor 
Matexi de plannen getekend. “De stijlvolle woningen onder-
scheiden zich door hun compact ontwerp met gevoel voor 
ruimtelijkheid”, schetst Gert. “Elke woonst heeft drie slaap-
kamers en sommige hebben een zolderruimte, bereikbaar 
via een vaste trap. Die extra ruimte onder het dak kan je naar 
keuze inrichten als bijkomende slaapkamer, speelzolder, kan-
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In het historisch centrum van Maaseik verrijst na het bouwverlof het stadsvernieuwingsproject ‘De Groene Wal’. Vastgoedontwik-
kelaar Vestio realiseert op de site van de vroegere lagere school Kruisheren-Ursulinen elf appartementen en vijf stadswoningen. 
Basisingrediënten in dit recept van grenzeloos genieten in de stad zijn een toplocatie, groen en een hedendaagse knipoog naar 
de Maaslandse renaissancestijl.

WONEN IN HET GROEN IN HARTJE MAASEIK

Tekst: Geert Houben - Foto’s : Vestio

Maaseik in de steigers 
de groene wal

De Groene Wal bevindt zich op wandelafstand van de Markt 
van Maaseik naast het Selbachmuseum. In de buurt van 
deze rustige plek vindt u alle nodige faciliteiten zoals winkels, 
scholen, een shoppingcenter, supermarkt, cafés, restaurants, 
muziekschool, musea … Kortom een gezellige stad voor wie 
houdt van het Bourgondische leven. Het project bevindt zich 
tussen de Boomgaardstraat waar elf appartementen komen 
en de wal omringd met groen waar vijf stadswoningen voor-
zien zijn met elk twee of drie slaapkamers. 

Speelplaats wordt binnentuin
Toplocatie en groen vormen de rode draad in dit project in 
hartje Maaseik. Opmerkelijk hierbij is de grote binnentuin van 
700 m². Deze groene oase komt op de plek waar ooit de speel-
plaats was. De appartementen beschikken allen over zuidelijk 
georiënteerde terrassen gericht op de binnentuin. Bovendien 
garanderen deze inpandige terrassen een optimale privacy. De 
stadswoningen van het doorzontype hebben achteraan zicht 
op de groene historische wal. Elke woning beschikt over een 
tuintje grenzend aan het groene binnengebied en achteraan 
een volledig zuidgericht terras. Enkele huizen hebben ook 
een extra terras op de eerste verdieping dat aansluit op de 
leefruimte.

Charmante doorsteek

Om het binnengebied en de achterliggende woningen te be-
reiken, is een doorsteek voorzien aan de Boomgaardstraat. 
Naast de doorgang is er een helling die toegang geeft aan de 
ondergrondse parkeergarage en bergruimtes. Fietsen kunnen 
terecht in de gemeenschappelijke fietsenstalling in de kelder. 
De naam Groene Wal dankt het project aan de historische 
stadswal die vroeger volledig rondom Maaseik liep en waar-
van de laatste restanten aansluiten op dit project. Via een char-
mant geklasseerde tunnel die onder de woningen doorloopt, 
bereikt u deze verborgen groene parel.

Maaslandse steen
De architectuur is in handen van a2o met kantoren in Hasselt 
en Brussel. Deze sluit aan op het historisch erfgoed van Maas-
eik en het landschap. Kijk naar de spitse zadeldaken, dakka-
pellen en gebruik van lokale bouwmaterialen. “De typische 
Maaslandse renaissancestijl die de stad charme geeft, was 
onze inspiratiebron”, zegt architect Wout Sorgeloos. Opmer-
kelijk in de bakstenen gevel is het gebruik van een Maaslandse 
steen, made in Maaseik in een ringoven van meer dan 100 jaar 
oud. Het productieproces is puur vakmanschap. Nog in de ge-
vel met verticale ritmering merkt u een reliëf op waardoor er 
een spel van licht en schaduw ontstaat. De totaalsom is een 
opmerkelijk project dat de dynamiek in hartje Maaseik alleen 
maar ten goede komt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
interesse groot is.

Voor meer info kan u surfen naar www.degroenewal.be of  
www.vestio.com

Havermarkt 22
3500 Hasselt
T +32 11 80 00 00
F +32 11 80 00 10
E info@vestio.com

www.vestio.be
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Eyckerpark

Eyckerpark 36 luxe appartementen met ruime terrassen. Eyckerpark staat voor betaalbaar en luxueus 
wonen op een mooie locatie aan de bosbeek nabij het centrum. Het totaal project zal worden voorzien 
van een eigentijdse architectuur.
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Maaseik en de Maas zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rivier heeft de stad al veel voorspoed gebracht en zal dat in de 
nabije toekomst nog meer doen. Tussen de stad en de Maas ontstaat straks het nieuwbouwproject Nova Eycke van projectont-
wikkelaar Grouwels Daelmans in Maastricht. Een unieke en prachtige plek om te wonen. 

Planinrichting met hoogwaardige uitstraling
Alle woningen krijgen een hoogwaardige uitstraling, 
volgens Konings. Het aanbod wordt dusdanig dat er 
diverse doelgroepen mee kunnen worden bediend. 
“Het gehele plangebied krijgt een autoluw karakter 
met veel groen. Uiteraard worden de woningen wel 
goed bereikbaar per auto. Iedere woning krijgt een ga-
rage met nog twee parkeerplaatsen op het eigen ter-
rein. In het appartementencomplex komen per appar-
tement twee parkeerplaatsen plus nog parkeerruimte 
buiten. Onder de boulevard zullen eveneens parkeer-
plaatsen worden aangelegd.” Hij wijst op het streven 
de woningen nagenoeg energieneutraal te maken. 
“We kijken daarbij naar de ontwikkelingen, willen an-
ticiperen op toekomstige maatregelen en eisen.” 

Binnenkort start 1e fase
De woningen in de eerste fase variëren van 160 tot 
300 vierkante meter woonoppervlakte; de apparte-
menten krijgen een woonoppervlakte van circa 200 
vierkante meter en er komen twee penthouses van 
400 vierkante meter. “In totaal komen er meerdere  
appartementencomplexen. Dat worden echte eye-
catchers die als een soort markeringspunten in het  
gebied gaan fungeren.” Konings maakt dan duidelijk 
dat het hoogwaardige karakter van de woningen terug 
te zien zal zijn in de openbare ruimte, met onder meer 
een fraaie afwerking van de bestrating, verlichting en 

het straatmeubilair. “Zodat er één geheel ontstaat met 
de bebouwing.” Het is nu wachten op het afronden 
van de vergunningentrajecten en de start van de eer-
ste, voorbereidende bouwactiviteiten. 
“Dan gaat eveneens het verkooptraject van start.”  Zo-
dra de contouren van Nova Eycke steeds duidelijker 
worden zullen geïnteresseerden zien dat deze aan-
trekkelijke locatie de band tussen Maaseik en Maas 
zal versterken én de stad Maaseik zowel op woon- als 
recreatiegebied een flinke impuls zal geven.”

Looiersgracht 12   6211 JK Maastricht
T 043 - 210 02 20
info@gd.nl    www.gd.nl
www.nova-eycke.be

NOG MEER STAD AAN DE MAAS

Foto’s : Grouwels Daelmans

Maaseik in de steigers
Nova Eycke 

Het project is momenteel in voorbereiding en zal de komende 
jaren stapsgewijs worden ontwikkeld. Eén van de onderdelen 
is het op de Maas gericht wonen. Maar ook de beleving van de 
rivier wordt met Nova Eycke versterkt. 

Masterplan als basis
Ronald Konings, directeur van Grouwels Daelmans Project-
ontwikkeling, legt uit dat de voorbereidingen al een aantal ja-
ren aan de gang zijn. “Al zo’n twaalf jaar, toen ontstonden bij 
ons de eerste ideeën en hebben de grond kunnen aankopen. 
Daarna begon een periode van plannen maken, zegt hij. “Dat 
gebeurde in goed overleg met de gemeente Maaseik. In 2009 
lag er een door de gemeenteraad goedgekeurd masterplan. 
Daarvan is de basis nog steeds intact. Maar de wereld is na-
tuurlijk in de afgelopen tien jaar behoorlijk veranderd. 
Daar is in het plan uiteraard rekening mee gehouden. ”De 
basis was én is, maakt Konings duidelijk, Maaseik nog meer 
met de Maas te verbinden. De afgelopen jaren kent de wo-
ningmarkt een opleving en daar spelen we op in. Vanuit het 
masterplan is een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en die 
is vervolgens na diverse overlegsessies uitgewerkt tot het plan 
zoals het er nu ligt.”

Planontwikkeling
Wonen in Nova Eycke wordt straks een mooie balans tussen 
wonen, groen en water. Er komt een boulevard tussen kerk-
dorp Aldeneyk en het centrum van Maaseik. Over de aanleg 
van een passantenhaven wordt gesproken, zegt Konings. 
“Maaseik heeft een aanleghaven, die ligt nu een eind van het 
centrum vandaan. Een passantenhaven als onderdeel van de 
verbinding tussen de stad en het recreatieve achterland zal 
de band met Maaseik versterken.” Verder merkt hij op dat de 
voorbereidingen zich in een afrondend stadium bevinden en 
gaat dan wat dieper in op wat het project verder behelst. 

“Zoals gezegd ligt er een sterk accent op woningbouw, daar-
naast worden er mogelijkheden geboden voor commerciële 
ruimtes.” Hoeveel woningen er totaal komen is sterk afhanke-
lijk van de marktontwikkeling en nu nog niet te zeggen. Voor 
de eerste fase overigens wel. Daarbij gaat het om een aan het 
water gelegen appartementencomplex met 17 woningen en 
58 grondgebonden woningen, deels vrije kavels, deels vrij-
staand, deels geschakeld. De verkoop is nog niet gestart om-
dat de verkavelingsvergunning nog loopt.”
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Tekst: Kurt Meers | Fotografie Depot des Arts

Het befaamde Depot des arts

Het multidisciplinaire bedrijvencentrum Depot des Arts uit 
Maasmechelen heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. 
Met enkele opmerkelijke architectuurprojecten werden diver-
se stukjes Limburg mooier en functioneler gemaakt. We zoo-
men in op 3 voorbeelden: hun eigen werkplek in Maasmeche-
len, het administratief centrum van Maaseik en de renovatie 
van sociaal dienstencentrum Aksi in Wellen.

De toog is terug

Het befaamde Depot des Arts is een voormalig café en dran-
kenhandel in Maasmechelen. De inkomhal was vroeger de laad- 
en loskade, waar de vrachtwagens grote biertonnen van Stella 
Artois kwamen leveren en terug ophalen voor verdeling naar de 
Limburgse cafés. Vijftien jaar geleden werd onder leiding van 
Frank Jaspers, Ingrid Jaspers en Roel Vandebeek het complex 
volledig omgevormd tot een bedrijvencentrum, waar vandaag 
een tiental ondernemingen actief zijn. Ze hebben allemaal een 

link met creativiteit en bouwadvies, en werken daarom heel re-
gelmatig samen. De 25 mensen die er -verspreid over de diverse 
specialisaties- actief zijn, vormen op projectbasis een multidisci-
plinair team dat (bouw)projecten uittekent en initieert. 

Ook de communicatie en prospectie gebeurt steeds op groeps-
niveau. Met veel succes, want elk bedrijf op zich groeit snel, 
terwijl er bijkomende aanvragen van complementaire disciplines 
lopen om zich bij het collectief te mogen aansluiten. En dus werd 
de koe bij de horens gevat om het Depot des Arts een grondige 
upgrade te geven. 

Kruisbestuiving

“In de eerste plaats hebben we de gemeenschappelijke ruimte 
op het gelijkvloers vergroot”, vertelt Joris Deckers, zaakvoerder 
van Map Depot, het strategisch adviesbureau dat mee onder de 
koepel zit. “Er is achteraan meer ruimte gemaakt voor vergader-
plekken en flexwerkplekken. Overdag vinden er korte, informele 
besprekingen plaats en ’s middags fungeert de ruimte als ge-

8
reportage

TT’S A ROEL
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meenschappelijke eetplek. Door samen te eten wordt de kruis-
bestuiving tussen de diverse bedrijven gestimuleerd.”
Blikvanger van de centrale ruimte is de grote toog, die in het 
midden staat opgesteld. “Het is in feite de toog van het voor-
malige café aan de voorzijde die we opnieuw geïntegreerd heb-
ben”, legt Joris Deckers uit. “Aan de toog ontstaan de beste 
ideeën, zegt men weleens. Vandaar dat we hier regelmatig de 
koppen bijeensteken voor een informele babbel. Iedere vrijdag 
na het werk is er sowieso een vast moment waarbij we tussen 
pot en pint de voorbije week bespreken.”

Vogelkooi

In de verbouwing werden een aantal materialen gebruikt die 
door de ondernemers in het bedrijvencentrum zijn ontwikkeld. 
Zo bestaat een deel van de achterwand uit de Dubio-bakste-
nen, die door designer Roel Vandebeek werden ontwikkeld in 
opdracht van Steenfabrieken Nelissen. Er staan ook kunstwer-
ken opgesteld, zoals de familiefiets of de schuine ladder van  

Roel Vandebeek, die sinds jaar en dag zijn atelier heeft in het 
Depot des Arts. Of de vogelkooi met stropdas, nog zo’n artistiek 
pareltje dat tot de verbeelding spreekt. Aangevuld met vernieu-
wende elementen, zoals de designverlichting of de hangende 
glazen potjes met plantjes, zorgen voor een sfeervol en eigen-
tijds karakter. Anderzijds weerspiegelen een aantal elementen 
de nostalgie naar de vroegere functie. Zo hangt het emailen bord 
van Stella Artois te blinken tegen de achterwand en is de katrol 
waarmee de biervaten uit de kelder werden gehesen, intact aan 
de muur blijven hangen. 

“Er werden bij de verbouwing (op verdieping 0.5) bovendien 8 
nieuwe, flexibele werkplekken gecreëerd”, vult Joris Deckers 
aan. Die kunnen ingevuld worden door interne medewerkers 
of dienstdoen als tijdelijk onderkomen voor externe partijen die 
meewerken aan de projecten van de Depot-teams. 
Daarmee is de tweede fase van de verbouwingswerken aan het 
creatieve centrum achter de rug. Het zorgt in ieder geval voor 
een positieve vibe die de creativiteit en cohesie van de bewo-
ners aanwakkert. Depot des Arts kan er weer voor een tijdje 
tegen! 

De bottelarijDe bottelarij

Alles flex en comfi bij
de jongens van ‘t stad

Vlak naast het marktplein van Maaseik is het administratief 
centrum gevestigd, waar de burgers sinds jaar en dag terecht 
kunnen voor al hun gemeentelijke formaliteiten.

 Hoewel het gebouw nog maar dateert van de jaren ’90, werd 
Architectuur Depot ingeschakeld om het volledige complex 
futureproof te maken. Een grondige verbouwing in 2 fases, 
goed voor een investering van meer dan een miljoen euro, 
was nodig om de inwoners van Maaseik in alle comfort te 
kunnen ontvangen en de medewerkers een aangename werk-
omgeving te bieden.

De tijd dat gemeentebesturen zich presenteerden als kille, af-
standelijke en formalistische instanties, is voorbij. De burgers 
verwachten een open en warme organisatie, die hen een profes-
sionele dienstverlening biedt in een gemoedelijke sfeer. Volledig 
in die lijn heeft het bestuur van Maaseik beslist om de accommo-
datie waar de burgers ontvangen worden, een grondige facelift 
te geven. 

“In de eerste fase kregen we de opdracht om de ruimtes waar 
de bezoekers komen, veel intiemer en huiselijker te maken”, 
legt architect Steven Kessels uit. “We zijn gestart met een 
nieuw portaal te bouwen aan de ingang, waar de bezoekers via 
een computersysteem hun weg naar de juiste diensten kunnen 
zoeken. Zo wordt vermeden dat ze in het centrale atrium lang 
moeten wachten. Eens ze binnen zijn, wordt met kleine accen-
ten gezorgd voor de juiste sfeer. Zo is er gekozen voor tapijt, wat 
direct de drempel verlaagt.“

AC MaaseikDepot des Arts
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Flexibel

Op de verdieping moest ook de volledige backoffice worden 
aangepakt, zodat de werkruimte zou voldoen aan de moderne 
comfortnormen. De oude raadszaal werd omgevormd tot bijko-
mende flexpekken. De inrichting mag op het conto van Ingrid 
Jaspers worden geschreven, die met haar Interieur Depot bin-
nen onze groep zorgt voor het ontwerp van de binnenruimtes. 
“We hebben meteen geopteerd voor een introductie van ‘het 
nieuwe werken’,” vertelt Ingrid Jaspers. “Het concept is zo op-
gevat iedereen zijn spullen uit een persoonlijke locker kan halen 
en elke dag een vrij bureau kan kiezen. Er zijn namelijk veel colle-
ga’s die deeltijds werken, tijdskrediet hebben, van thuis werken, 
enzovoort, waardoor de bezetting met de flexibele werkplekken 
kan geoptimaliseerd worden.”  

Concentratie

De kantoren en vergaderzalen hebben na de ingreep van het 
Depot-team plaats gemaakt voor een combinatie tussen open 
landschapskantoren en concentratieplekken. “Het doel is dat 
iedereen die in alle rust wil vergaderen, een nota schrijven of 
telefoneren, een hoekje kan opzoeken waar meubilair staat in 
akoestisch materiaal”, aldus nog Ingrid Jaspers. “Zelfs de sche-
penen kunnen gebruik maken van de flexplekken en de concen-
tratiehoekjes, die extra gedempt worden door de akoestische 
plafonds.

Ook de technieken werden aangepakt. “Dat was nodig, want bij 
de bouw van dit complex waren al niet de meest geavanceerde 
toepassingen gebruikt, waardoor de energieprestaties echt niet 
meer van deze tijd waren.”

AC Maaseik

Koeling

In de tweede fase van het renovatieproject, werd het grote hoofdgebouw onder handen genomen. “Op 
de verdieping hebben we onder meer een refter en ontspanningsruimte ingericht, waar bijvoorbeeld een 
kast staat met interessante lectuur”, vertelt Steven Kessels. “Ook daar werden de werkplekken voorzien 
van nieuwe materialen en technieken, zoals ergonomische tafels die in de hoogte verstelbaar zijn. In het 
hoofdgebouw zijn een tiental afgescheiden lokalen beschikbaar, die plaats bieden aan drie tot twintig 
medewerkers. Ook daar werden de comfortnormen fors opgetrokken.
Het project is heel vlot verlopen. “Er 
waren inderdaad weinig tegenslagen 
of onvoorziene omstandigheden”, 
stelt Kessels. “Wat ik me wel herin-
ner is dat er koeling moest voorzien 
worden, terwijl dat aanvankelijk niet 
de bedoeling was. Dat was even 
schipperen om de leidingen erin te 
krijgen, maar zoals altijd, komt uitein-
delijk alles goed.”

AC Maaseik

TT’S A ROEL
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Oude brouwerij wordt 
(stilaan) hip dienstencentrum

Een derde project waarin het Depot-team al vele jaren de tan-
den in zet, is de totale renovatie van de voormalige brouwerij 
Sint-Rochus in Ulbeek (Wellen). Aksi, zoals de vzw voor ar-
beidskansen wordt genoemd, heeft een sociaal objectief en 
huisvest hier diverse diensten om kansengroepen op het juis-
te spoor te helpen. Een werk van lange adem, maar dat maakt 
niet uit zolang het maar goed is uitgevoerd… 

“We zijn al in 2006 gestart met de eerste fase van dit pro-
ject”, weet Frank Jaspers. “Het gaat met stukken en beet-
jes, vooral omdat de sociale voorzieningen sterk afhankelijk 
zijn van subsidies en van alternatieve financiering om iets te 
kunnen realiseren. We zijn geduldig, en werken achtereen-
volgens de diverse fases uit zoals die werden voorzien in het 
algemeen plan met de langetermijnvisie. De daken werden 
eerst aangepakt, dan de ramen en deuren. In een latere fase 
zal ook de gevel nog een opfrissing krijgen.” 

Ontruiming

Het volledige project bestaat uit een woonhuis en 2 pak-
huizen, pal op het dorpsplein. “Bij de verbouwing van een 
historische site duiken uiteraard wel wat bouwkundige uit-

dagingen op”, stelt Steven Kessels. “Zo moest er een door-
gang komen zodat de brandweer makkelijk tot aan de ach-
terliggende gebouwen zou geraken. We konden ook al snel 
vaststellen dat er in het hele complex diverse vloerniveaus 
worden gehanteerd, die allemaal met elkaar moeten verbon-
den worden. Niet steeds eenvoudig. Zo bevindt het sanitaire 
blok zich op 2 niveaus.” Een centrale trappenhal ontsluit het 
hele gebouw, waardoor in geval van calamiteiten, de hele 
site snel kan ontruimd worden. De andere ruimtes situeren 
zich rond een grote binnenkoer, die in feite als dispatching 
dient om de bezoekers en werknemers naar de juiste vleugel 
te leiden, zoals het fietscafé, de ateliers of de vergaderzalen.

Leermoment

De voornaamste functies in het gebouw zijn houden niet 
alleen verband met de dienstverlening aan sociaal hulpbe-
hoevenden. “Er is tevens veel ruimte voor kunst en exposi-
tie, wat wij als creatievelingen ten zeerste toejuichen”, stelt 
Kessels. Nog opmerkelijk aan dit project is dat de diverse 
aannemers hulp krijgen van de bouwheer. “Meer concreet 
worden er kleine klussen uitgevoerd door de mensen die bij 
Aksi in begeleiding zijn. Door deel te nemen aan de bouw-
processen nemen ze actief deel aan een concreet project dat 
directe meerwaarde biedt. Voor deze mensen is de renovatie 
een leermoment, dat ze misschien later nog goed zullen kun-
nen gebruiken als ze worden ingeschakeld in de reguliere 
arbeidsmarkt.” Een nobel initiatief dus van het Depot. Een 
beetje thuiskomen ook, want van de renovatie van oude ho-
recazaken hebben ze zelf wel kaas gegeten.  l

De bottelarij
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Europa geeft een andere wending aan de markt van de brandwerende deuren en poorten. De CE-markering roept dit najaar 
een halt toe aan de wildgroei aan verdelers. Deze markering draait om de verantwoordelijkheid van de samenstelling van het 
product in combinatie met de levering en de plaatsing.

normen’. 
In de norm worden gebouwen verdeeld in vijf ca-
tegorieën: lage gebouwen, middelhoge gebouwen, 
hoge gebouwen, industriële gebouwen en construc-
ties die uitgesloten zijn. Indien er meerdere catego-
rieën voorkomen in eenzelfde gebouw, moeten deze 
onderdelen van elkaar worden gescheiden door 
brandwerende wanden.
Hetzelfde geldt voor gebouwen binnen één cate-
gorie waarvan de vloeroppervlakte bepaalde maxi-
male waarden overschrijdt. De doorgangen in een 
brandmuur moeten worden afgesloten door middel 
van brandwerende deuren of poorten die beschik-
ken over een brandweerstand gelijk aan de helft van 
deze die is opgelegd aan de brandmuur. 
Voor de meeste brandmuren geldt dat ze moeten be-
schikken over een brandweerstand van een of twee 
uur, naargelang het soort gebouw. Bij industriële 
gebouwen en tussencompartimenten die behoren 
tot verschillende categorieën bedraagt de vereiste 
brandweerstand twee uur, zodat deuren en poorten 
een resistentie moeten hebben van een uur.”

Combinaties van criteria
Bij de Belgische beproevingsmethode 
werd de brandwerendheid of Rf gelijk-
gesteld aan de tijdsduur waarin tege-
lijkertijd aan de criteria van vlamdicht-
heid en van thermische isolatie was 
voldaan. “De Europese classificatie laat 
toe al dan niet rekening te houden met 
bepaalde criteria”, weet Sylvia Roels. 
Combinaties van criteria die meetellen 
bij de beoordeling van brandwerende 
deuren zijn E (enkel vlamdichtheid, 
geen eisen in verband met thermische 
isolatie), EW (een combinatie van vlam-
dichtheid en straling), EI2 (een combi-
natie van vlamdichtheid en thermische 
isolatie, standaard procedure) en EI1 
(een combinatie van vlamdichtheid 
en thermische isolatie, supplementai-
re procedure). “Het KB ‘Basisnormen’ 

schrijft voor brandwerende deuren en poorten de 
Europese klassering EI1 30, EI1 60 of EI1 120 voor af-
hankelijk van de toepassing”, vervolgt Sylvia Roels. 
“De overige klasseringen voorzien in het Europese 
klasseringssysteem – E, EW en EI2 – voldoen dus 
niet aan de voorschriften.”

Fabrikant verantwoordelijk
Het aanbrengen van een CE-markering behoort tot 
de verantwoordelijkheden van de fabrikant. Deze 
markering regelt de communicatie tussen de fabri-
kanten en de overheden, die toezicht houden op de 
markt. De Bouwproductenverordening biedt de ge-
bruikers geen enkele bijkomende (wettelijke) garan-
tie. Sylvia Roels: “Gebruikers moeten voor brand-
werende deuren wel bepaalde prestaties – denk aan 
dimensionale toleranties, duurzaamheid, mecha-
nische weerstand en hygrothermische belastingen 
– en eventueel een zeker betrouwbaarheidsniveau 
zoals een BENOR/ATG-certificatie eisen, opdat er 
voldaan zou kunnen worden aan de vereisten voor 
de bouwwerkzaamheden.” 

Rik Helsen stipt aan: “Bij de constructie van brand-
werende sectionaal- en schuifpoorten worden de-
zelfde principes gebruikt. Het poortvlak bestaat uit 
panelen die uit brandbestendige materialen worden 
opgebouwd en die gedurende de voorgeschreven 
duur kunnen voldoen aan de criteria stabiliteit, vlam-
dichtheid en thermische isolatie. Het tweede belang-
rijke onderdeel is de aansluiting van de poorten op 
de dagkanten van de opening, die ze moet afsluiten. 
Hier wordt meestal gewerkt met strippen uit materi-
aal dat opzwelt of uitschuimt onder invloed van hitte 
en daardoor de naden brandwerend afsluit.”

Verticaal geïntegreerd
“Winlock is één van de schaarse geheel verticaal 
geïntegreerde bedrijven in deze nichemarkt”, geeft 
Sylvia Roels aan. “Van ontwikkeling over productie 
naar levering, plaatsing en onderhoud waken wij 
over de kwaliteitsgarantie op het eindproduct. 
We denken niet alleen mee met de klant in zijn zoek-

Winlock
Weverslaan 32
9160 Lokeren

Tel: 09 340 50 20
Fax: 09 340 50 22

info@winlock.be
www.winlock.be

CE-MARKERING VOOR BRANDWERENDE DEUREN 
EN POORTEN

Tekst: Erik Cajot - Foto’s : Winlock

WWW.WINLOCK.BE

“Vanaf 1 november 2019 is de CE-markering in België ver-
plicht voor brandwerende buitendeurgehelen voor voetgan-
gers en brandwerende industriële, commerciële en garage-
deurgehelen. Ze moeten dan beantwoorden aan de Europese 
klassering EI1 30, EI1 60 en EI1 120. Ik wil erop wijzen dat de 
deadline betrekking heeft op de datum van de plaatsing van 
het deurgeheel en dus niet op die van de bouwaanvraag of 
de offerte”, benadrukt Sylvia Roels, CEO van Winlock.

30, 60 of 120 minuten
De Europese klassen zijn sinds het Koninklijk Besluit van 12 
juli 2012 in de Belgische bouwwetgeving ingevoerd. Sylvia 
Roels: “Volgens de voorschriften van dit KB moeten brand-
werende deuren aan drie eisen voldoen. Een: de brandwe-
rendheid van 30, 60 of 120 minuten wordt aangetoond door 
proeven volgens de Europese norm EN 1634-1. 
Twee: de mechanische prestaties inzake afmetingen, vlak-
heid, mechanische eigenschappen en gebruiksfrequentie 
worden eveneens aangetoond door proeven volgens Eu-
ropese normen. De te behalen prestaties stemmen hierbij 
overeen met de minimale eisen voor het bekomen van een 
BENOR/ATG-goedkeuring. Drie: de deuren zijn onderworpen 

aan een periodieke externe productiecontrole. Deuren die 
over een BENOR/ATG-goedkeuring beschikken, voldoen aan 
deze vereisten.”

Belgische norm
De geharmoniseerde norm EN 16034, die betrekking heeft 
op brandwerende en/of rookwerende prestaties van deuren, 
mag niet afzonderlijk worden gebruikt. Ze moet samen met 
de beschikbare productnormen voor niet-brandwerende 
deuren worden toegepast. “Dit betekent dat voor deuren de 
brandweerstand nog altijd mag worden aangetoond volgens 
de voormalige Belgische norm NBN 713.020 uit 1994 en de 
geldigheid van de technische BENOR/ATG-goedkeuringen 
behouden blijft tot het einde van de co-existentieperiode, 
namelijk tot 1 november 2019. BENOR/ATG-deuren voldoen 
dus nog steeds aan de voorschriften van het huidige KB”, 
aldus Sylvia Roels.

Gelijk aan de helft
Rik Helsen (Archimedes), medestichter en -zaakvoerder van 
HVC Architecten, haakt in: “De vroegere Belgische norm is 
een federale wet die algemeen bekend is als het ‘KB Basis-
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tocht naar budgettair verantwoorde oplossingen, 
maar ontwikkelen ook in functie van zijn vraag en de 
evolutie van de markt. De toename van grotere risi-
co’s op een kleinere oppervlakte zijn een uitdaging. 
Ook de eisen van verzekeraars, die in het kader van 
risicoanalyses aangepaste voorwaarden stellen aan 
gebouwen en hun compartimentering, vormen een 
stimulans om onze producten te blijven verbeteren 
en te vervolledigen met bijkomende technische spe-
cificaties. Zo bieden wij onze bestaande klanten de 
mogelijkheid om verder te bouwen op de basispro-
ducten waarover zij al beschikken. We zorgen ervoor 
dat de return on investment van onze klanten tot een 
minimum wordt herleid door onze producten te om-
ringen met knowhow, zorg en ervaring.”

Communicatie en opleiding
“De prangende kwestie in dit verhaal is dat de wet-
geving vaak onvoldoende is gekend”, vindt Sylvia 
Roels. “Deze onwetendheid leidt meermaals tot aan-
kopen die eerder zijn gebaseerd op prijs en weinig re-
kening houden met de wettelijk vigerende eisen. De 
verantwoordelijkheid van een fabrikant ligt dan ook 
voor een gedeelte in het open communiceren over 
wat wel en niet kan. Maar evengoed in het opleiden 
van zijn onderaannemers op het vlak van wetgeving, 
montage en functionaliteit om het juiste product in 
de markt te zetten en de kwaliteit van het eindpro-
duct steeds te kunnen garanderen. De brandwerend-
heid van een brandwerende deur of poort staat of 
valt immers met de kwaliteit en de correctheid van 
de plaatsing, net als met een stipte opvolging qua 
onderhoud.”

...
info : www.winlock.be

www.archimedesnv.com   
 …

WWW.WINLOCK.BE
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Olympisch Zwembad Wezenberg – Antwerpen 

Facq - Diest 
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LOGIS is een opleidings- en adviescentrum voor logistiek functies.  
Zowel in de opleidingscentra Oudsbergen en Waarloos als op de site van de klant verzorgt 
LOGIS opleidingen voor het veilig en efficiënt werken met interne transportmiddelen en 
interne & externe mobiele arbeidsmiddelen. 
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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 interieu-
rarchitect Vittorio Simoni ook een auditorium voor lezingen of 
informatiesessies. Dit auditorium fungeert tegelijkertijd als ten-
toonstellingsruimte voor de groep partnerbedrijven. 
Ook zijn de bouwprofessionals verzekerd van een exquise ca-
tering.

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, kook- 
events, BouwCafé , after-bouw-drink’……

BouwArena “the place to be” 
voor wie zaken wil doen in de bouwsector

BouwArena

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



 - 150 - 

WWW.BHARD.BE INFO@BHARD.BE +32 89 70 16 62

Copyright by nature
Jouw ontwikkelingsproject is uniek en dat geldt 
ook voor je klanten. Daarom produceert Franssen 
Concepts keukens voor nieuwbouwprojecten op 
maat, naar de persoonlijke smaak van de toekomstige 
bewoners. Of ze nu houden van klassiek, landelijk 
of modern: een keuken van Franssen brengt elke 
nieuwbouwwoning meteen op smaak.www.franssenconcepts.be
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Op zondag 26 mei was er de Crazy Sunday 
Brunch! 
Het was Genieten van Pure Italiaanse Ge-
rechten.  
Osteria Cellini uit Leut met de welbekende 
Marco Cellini bespeelt het fornuis. 
DJ Gianmarco Cellini (Tomorrowland 2018), 
de zoon van, zorgt voor de hippe Beats.  

ArenaItaliana Entertainment en de medi-
terrane muzikale vibes van Luigi vulde dé  
ontmoetingsplaats van de levensgenieter.
Work hard and play even harder! 

Alles verliep in een ongedwongen zwoele 
sfeer, loungy styling en schitterende locatie.
Topkwaliteit, Topgezelschap, Topkeuken, 
Entertainment, Music & Apero
Dit smaakte naar meer.

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

Kingspan 
Facades
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.

KSF BE Facades Ad 220x297.indd   8 08/02/2019   13:30

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

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

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

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