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“Make it simple. Make it memorable. 
make it inviting to look at. 

make it fun to read”.

# leo burnett

Vraag raad aan uw Volkswagen-concessiehouder:

De betrouwbaarheid van Volkswagen, een bijzonder gulle standaarduitrusting en 
flexibiliteit op maat van uw behoeften: de Caddy heeft alles om in uw smaak te vallen. 
Bovendien biedt de Caddy Maxi-versie comfortabel ruimte aan tot 7 personen zonder 
dat u laadruimte hoeft op te offeren. Straffer nog: indien u uw Caddy bestelt tijdens  
de STOCK DEALS, geniet u van aantrekkelijke voorwaarden en wordt uw Caddy nog 
vóór uw herfstvakantie geleverd.

Aarzel niet. Ga snel naar uw Volkswagen-verdeler of naar volkswagen.be

Vertrek op herfstvakantie met 
uw familie met uw Caddy.

Volkswagen

 *WLTP-goedgekeurde voertuigen. Situatie op 15/03/2019, op basis van de op die datum goedgekeurde motorisaties.  
Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.volkswagen.be 
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Trotse bouwer van het nieuwe MECC
 en transformatie Tapijnkazerne.

Samen bouwen aan de toekomst!
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VOORWOORD

herfst!
Eens te meer komt uit de conjunctuuranalyses naar voor dat de bouwsector de 
sterkhouder is van de Limburgse economie. De orderboekjes zijn erg goed gevuld, 
de marges nog behoorlijk. Aannemers en architecten mogen zich verwachten aan 
een succesvol najaar en veelbelovende start van 2020. 

Er is echter één grote ‘maar’… Het nijpende personeelstekort geraakt niet opgelost. 
Alle inspanningen om meer jongeren te overtuigen voor een keuze in het bouw- 
onderwijs werpen te weinig vruchten af. Extra buitenlanders binnenhalen dan 
maar? In de steenkoolmijnen en de fruitplantages was dat de enige oplossing. 
Benieuwd of het hier ook zo’n vaart zal lopen…

Ludo, Diana & Heidi

volg ons op www.bouwprof.be

Limburg Bouwt
Magazine voor de Bouw en Business

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, Geert Houben, 

Erik Cajot, Bert Salden, TiM Vanhove

Fotografie: 
Frank Gielen, Alf Mertens, Marc Scheepers, 

Liesbeth Driessen, Karolien Coenen

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
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Fotografie John Sondeyker

De constructieve visie van Vittorio Simoni

Vittorio Simoni drukte de afgelopen 4 decennia 
als architect en interieurontwerper zijn stempel 

op een reeks spraakmakende projecten.

‘Om als ontwerper een passende oplossing uit te werken binnen de context moet je de nodige ervaring hebben 
of kunnen terugvallen op ervaring. Wat baat het een mooi ogende oplossing uit te werken die niet praktisch in ge-
bruik is, of die net door ze te gebruiken zijn kracht en uitstraling verliest? Om een voorbeeld te geven: Een houten 
vloer in notelaar aan de inkom van een drukke winkel zal na enkele weken al minder fraai ogen. Dat soort kennis 
verwerf je als ontwerper met de jaren na veel en intensief samenwerken met vakmensen of door onmiddellijk aan 
te durven kloppen en vertrouwen te krijgen van diezelfde vakmensen.

De basis voor die kennis leg je als jongeling idealiter op de schoolbanken. Met wat geluk kies je een opleiding met 
docenten die bulken van praktijkervaring en die met bravoure kunnen overbrengen. Of docenten die erin slagen de 
brug met de praktijk te slaan door bedrijven en ondernemers te betrekken in hun lessen en vice versa. Dat is een 
aanpak die ik zelf graag toepaste in de jaren dat ik zelf voor de architecten in spé stond.

Wanneer je die stielkennis – als vakman of ontwerper - weet te combineren met een stevige dosis creativiteit, dan 
vind je voor iedere ontwerpuitdaging een passende oplossing.

Voor dit nummer van Limburg Bouwt debatteerden we over parket en de mogelijkheden van het natuurlijke product. 
In mijn carrière heb ik het materiaal sterk zien evolueren. Van een inheemse houtsoort waarvan je maar moest hopen 
dat die verouderde zoals je voor ogen had, over een ruime keuze aan tropische houtsoorten tot een revival van de 
lokale eik, maar dan met ongelimiteerde designmogelijkheden dankzij allerhande technische innovaties, zoals een 
ongebreidelde kleurvrijheid en de mogelijkheid het materiaal niet alleen op de vloer toe te passen, maar in ieder 
gebouwdeel. Wanneer we dat succesvol willen doen, hebben we elkaar nodig: ontwerper, fabrikant en stielman. 
Samen verleggen we grenzen.

Veel leesplezier,

Vittorio Simoni
www.simoni.be

Visie
constructieve
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LIMBURGSE WERVINGSKANTOREN BRENGEN JOBS AAN HUIS  

REDACTIE

Limburgse techniekers en operatoren die interesse hebben 
in een (nieuwe) boeiende job, mogen binnenkort thuis be-
zoek verwachten van een recruiter. Met het originele initiatief 
hoopt SOPREMA tientallen vacatures voor de nagelnieuwe 
fabriek in Tongeren snel in te vullen. Rekruteringspartners 
Unique, Start People, Itzu Jobs en ASAP proberen daarmee 
de krapte op de arbeidsmarkt slim een hak te zetten. De eer-
ste resultaten zijn alvast bemoedigend. 
 
De arbeidsmarkt draait op volle toeren en dat laat zich  
voelen in vacatures die blijven opstaan. In Vlaanderen daalde 
de werkloosheidsgraad de afgelopen maanden verder tot 3,4 
procent, het laagste peil sinds het begin van de metingen in 
1983.* Recruiters krijgen bovendien steeds vaker te maken met 
zogenaamde ‘spookkandidaten’. “We zien inderdaad steeds 
meer dat kandidaten bij geplande sollicitatiegesprekken niet 
komen opdagen”, zegt Tanja Piessens, Marketing Manager 
van Unique. “Daarbij komt dat jobevents over het algemeen 
minder succes hebben. Bij de pakken neerzitten biedt geen op-
lossing, en dus draaien we de rollen om: als de kandidaten niet 
bij ons komen, gaan wij naar hen.” 
 
De opstart van de XPS (geëxtrudeerd polystyreen) isola-
tiefabriek en het distributiecentrum van SOPREMA op de  
Ambior-site in Tongeren geeft het vernieuwende idee om kan-
didaten thuis op te zoeken wind in de zeilen. “We zijn al vele 
decennia pioniers op vlak van hoogkwalitatieve materialen 
voor waterdichting en isolatie, dus waarom zouden we niet 
pionieren op vlak van onze werving en selectie?”, zegt Sarah 
Meeus, Marketing Manager bij SOPREMA. SOPREMA zoekt 
nog een 20-tal nieuwe medewerkers en dat in een streek waar 
het momenteel bijzonder moeilijk is om (technische) jobs in-
gevuld te krijgen.  

Het resultaat van die denkoefening van SOPREMA en vier  
partners (Unique, Start People, Itzu Jobs en ASAP): ‘Sollici-
teroo’, talent-scouting en recruiting aan huis. “Deze nieuwe 
aanpak zal samen met onze expertise in de industrie- en lo-
gistieke sector er zeker toe bijdragen dat kandidaten ‘thuis’ op 
een meer informele manier de voordelen van werken bij SOP-
REMA leren kennen en dus sneller zullen solliciteren”, zegt 
Kim Van Looy, Office Manager bij Start People. 
“Tegenwoordig kan je vrijwel alles aan huis laten leveren, een 
trend die hot en happening is in andere sectoren.” zegt Laura 
Dewallef, Office Manager bij ASAP. “ Met Solliciteroo lanceren 
we deze trend in de interimsector. Een screening op een plek 
waar kandidaten zich goed voelen, zorgt voor minder stress 
waardoor we hen beter leren kennen en dus nog gerichter 
kunnen helpen.” 
 

Leuke collega’s 
 “We zoeken niet specifiek naar geschoolde of ervaren technie-
kers en operatoren”, zegt Kristien Moelans, Marketing Mana-
ger bij Itzu Jobs. “Motivatie en mentaliteit zijn veel meer van 
doorslaggevend belang. We zijn nogal verknocht aan de toffe 
en informele sfeer binnen SOPREMA. We zoeken dus vooral 
leuke en gedreven persoonlijkheden die willen meebouwen 
aan het succesverhaal van onze klant. Wie bij SOPREMA aan 
de slag gaat, mag sowieso rekenen op een uitgebreide interne 
training. En zeg nu zelf, een isolatiefabriek van 0 opstarten, die 
kans krijg je niet elke dag.”  
 
 De eerste resultaten van Solliciteero zijn alvast bemoedigend. 
In zijn thuisland Syrië had de in Limburg gestrande vluchteling 
Ahmad Alsayed een ingenieursdiploma. Omdat zijn diploma 
hier niet erkend wordt, geraakte hij niet aan een passende job 
en dreigden zijn talenten verloren te gaan. “Gelukkig kwam 
Stephanie Deveux, de recruiter, bij mij thuis en nam ze de tijd 
om mijn talenten en kwaliteiten goed in te schatten”, zegt  
Ahmad. “Dankzij Solliciteero ben ik nu aan de slag in de nieu-
we fabriek van SOPREMA in Tongeren. En dat bevalt me heel 
erg.” 

Ambitie 
 SOPREMA legt de lat voor zichzelf hoog op de Ambior-site, 
dat de ambitie heeft om uit te groeien tot het referentiepunt 
en de innovatieve kennishub voor isolatie in België. Dertig 
nieuwe medewerkers ronden momenteel hun doorgedreven 
opleiding bij collega’s in Frankrijk en Spanje af. 
Ze vormen het start-up team voor de vestiging in Tongeren. 
Het gebouw zelf weerspiegelt dat streefdoel met een baanbre-
kende en milieuvriendelijke architectuur. Sarah Meeus, Mar-
keting Manager bij SOPREMA: “Maar nog belangrijker zijn de 
medewerkers die onze toekomstplannen helpen waarmaken. 
Naar die collega’s die mee willen werken aan ons succes van 
morgen, zijn wij vandaag op zoek.”  
 
*Cijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau, 3 juli 2019
 

…
info : smeeus@soprema.be – +32 (0)471 71 00 16 

 …

Helpt jouw omgeving je 
het beste van jezelf  
te geven?

Wij maken van elk interieur een  
afgewerkte ervaring in persoonlijk  
maatwerk en perfecte opvolging.

www.deholi.be

THE VALUE BUILDERS: ALLEN EXPERTS, SAMEN STERKER
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Tekst: Erik Cajot | Fotografie Alf Mertens

Deholi 

1
reportage

1
dossier

Deholi:
Antal Potocan

VGL Elektro: 
Werner Van Genechten

Buro Breemans 
Architectuur: Karlien 
Breemans 

Hercon: 
Peter Lucas

Hoofdrolspelers ronde tafelgesprek

Gijbels Glasindustrie: 
Eddy Wirix

Modern kantoorgebouw als visitekaartje

Interieurbouwer Deholi maakt deel uit van de Democo Group. Deze groep bestaat uit acht bouw-
gerelateerde bedrijven met heel wat ervaring en kennis in alle vakgebieden die nodig zijn om een 
project te ontwikkelen, te bouwen, af te werken en te onderhouden.

Deholi is een allround partner voor interieurbouw, van ontwerpadvies tot de finishing touch. Elk project is maatwerk. “We focus-
sen op grotere b2b-projecten”, legt Antal Potocan uit. “Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van kantoren, winkels, zorginstellingen 
en hotels. Projecten die starten vanaf een 200.000 tot 400.000 euro, maar soms tot in de miljoenen gaan. Voor de opdrachtgever 
gaat het om een belangrijke investering. 

“De plaatsing van het koepelglas liep van een leien dakje.”
Eddy Wirix (Gijbels Glasindustrie)

LoFra Projects: 
Tim Vandewinkel 

Grutman Floor 
Concepts: Jean-Claude 
Bormans

Stoneable: 
Jo Driessen

Stoneable: 
Kim Hendrikx

Puur Office: 
Ben Goossens 

Terpentijn: 
Gert Panjaar
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“In ons nieuwe kantoorgebouw kunnen we klanten op een  
representatieve manier ontvangen.” Antal Potocan (Deholi)

Logisch dat hij dan op zoek gaat naar een partner die hem op 
een representatieve manier kan ontvangen. Vanuit die optiek 
oogde ons voormalig kantoorgebouw gedateerd. Daarnaast 
merkten we dat het rendement van ons personeel hoger kon 
door een betere huisvesting. Veel medewerkers zaten door 
onze groei inmiddels op een te klein oppervlak samen, wat 
resulteerde in rumoerige werkplekken waar ze niet altijd even 
rustig meer aan de slag konden gaan.”

Noden en behoeften

De opdracht voor het nieuwe kantoorgebouw van Deholi werd 
toevertrouwd aan Buro Breemans Architectuur, het jonge archi-
tectenbureau uit Oudsbergen. “In een eerste fase zijn we met 
de medewerkers van Deholi rond de tafel gaan zitten”, vertelt 
Karlien Breemans. “Enerzijds om te peilen naar hun noden en 
behoeften, anderzijds om te detecteren welke tekortkomingen 
gepaard gingen met het vorige bedrijfspand. De rode draad? Te 
weinig licht en lucht in het gebouw. Plus: alle bedienden zaten 
te dicht op elkaar, waardoor de ene hinder ondervond van de  
andere. Vervolgens hebben we in kaart gebracht welke taa 
iedere werknemer verricht, hoeveel ruimte hij of zij hiervoor  
nodig heeft, welke functies allemaal worden uitgeoefend, wat de 
relatie telkens is tussen de verschillende functies, welke functies 
kunnen worden gegroepeerd en welke beter gescheiden blijven. 
Aan de hand van deze methodiek is de nieuwbouw opgetrokken.”  
Antal Potocan vult aan: “Buro Breemans Architectuur stond ook 
in voor de omgevingsaanleg. Zo is het oorspronkelijke betonnen 
wegdek volledig opgebroken en vervangen door een nieuwe  
rijbaan. Verder is de toegankelijkheid van onze site verbeterd. 
Door een ruime parkeerplaats voor personeel en bezoekers te 
voorzien aan de ingang van het terrein, kon er meer ruimte wor-
den vrijgemaakt voor groen. Karlien en haar team hebben boven-
dien nauw samengewerkt met interior designer Bart Bloemen, 
die de interieurinrichting voor zijn rekening heeft genomen.”

Aanzienlijke tijdswinst

Voor de constructie van zijn nieuwe kantoorgebouw klopte Deho-
li aan bij de buren. “ Staalskeletbouw genoot de voorkeur van de 
bouwheer, die er bewust voor gekozen heeft om niet traditioneel 
te bouwen”, verduidelijkt Peter Lucas van Hercon. “Een onmis-
kenbaar voordeel van staalbouw is de snelheid van werken. Ook 
de maximale ontwerpvrijheid van de dragende structuur behoort 
tot de pluspunten. Staalbouw is een zogenaamde droge bouw-
methode, wat betekent dat de bouw wordt voorbereid in ons 
atelier en dat de verschillende componenten in een beheersbare 
termijn worden gemonteerd op de werf.” Deze aanpak levert 
een aanzienlijke winst op in de totale bouwtijd. “Niet onbelang-
rijk”, vindt Antal Potocan. “Opleveren binnen de vooropgestelde 
tijdspanne betekende dat er geen impact was op onze operatio-
nele activiteiten. Onze klanten ondervonden dan ook geen enke-
le hinder.” Hercon heeft de staalconstructie eveneens ingepakt. 
Peter Lucas: “Onze stielmannen hebben het hele gebouw aan 
de buitenzijde bekleed met sandwichpanelen van 15 centimeter 
dik. Daartegen is 10 centimeter isolatie aangebracht die intussen 
is afgewerkt met een 2 centimeter dikke laag gevelbepleiste-
ring.” Karlien Breemans pikt in: “Nog een troef van staalbouw is 
de vrij slanke constructie. Daardoor beschik je over meer plaats 
om technieken in te werken. Bij beton krijg je te maken met een 
veel hogere opbouw, in het geval van staal is die beperkt.”  

Sfeer is corebusiness

VGL Elektro is een van de partners van Deholi voor algemene 
elektriciteitswerken en de installatie van technieken. “Al onze 
werkzaamheden zijn in samenspraak uitgevoerd”, licht Werner 
Van Genechten toe. “We hebben de bekabeling en de standaar-
delektriciteit voorzien. De plaatsing van de verlichting is samen 
met interieurarchitect Bart Bloemen tot stand gekomen. Hij  
selecteerde de stijlvolle armaturen van Flos, pionier in Italiaanse 
designverlichting.” De verlichting in het nieuwe kantoorgebouw 
moet in de eerste plaats sfeer scheppen. “Sfeer is onze core-
business”, beklemtoont Antal Potocan. “Klanten kiezen voor De-
holi omdat wij hun visie op wonen, retail, zorg of werk vertalen 
naar een uniek interieur, ongeacht de stijl. Ook voor ons perso-
neel is een sfeervolle omgeving belangrijk. Een groot deel van 
hen vertoeft hier acht tot negen uur per dag. We willen ieder-
een in de meest aangename omstandigheden laten werken.” Is 
het bedrijfspand ook future proof? “Jazeker”, knikt Werner Van  
Genechten, “daar zorgt het performante KNX-systeem voor. 

KNX is de enige wereldwijd erkende open standaard voor ge-
bouwautomatisering. Dit communicatieprotocol wordt gebruikt 
om uiteenlopende installaties en apparaten te automatiseren 
en te koppelen. Op die manier stijgen het comfort en de flexi-
biliteit voor het beheer van onder andere ventilatie, verlichting, 
toegangscontrole en energieverbruik. Een KNX-installatie kan 
overigens op zeer eenvoudige wijze worden gekoppeld aan nieu-
we apparatuur en toepassingen, ook het uitbreiden ervan levert 
geen enkel probleem op.”

Van een leien dakje

Het ontwerp van het gebouw speelt gevat in op de prangende 
vraag naar meer invallend daglicht. Een koepel boven de cen-
trale inkomhal en vrij grote glaspartijen in de gevel moeten het 
zonlicht zo veel mogelijk laten binnendringen. “Onze vakmannen 
hebben eerst zonwerende beglazing geplaatst in de koepel en 
in het buitenschrijnwerk”, zegt Eddy Wirix van Gijbels Glasindu-
strie. “Een dergelijke beglazing laat minder warmte door, terwijl 
er wel nog voldoende licht de ruimte binnenkomt. Dit hoogren-
dementsglas behaalt een goede U-waarde van 1,0. Driedub-
belglas was in combinatie met de gekozen raamprofielen niet 
mogelijk.” Het buitenschrijnwerk is vervaardigd uit afzelia in het 
atelier van Deholi. “Wij fabriceren regelmatig houten schrijnwerk 
voor onze klanten en steeds vaker met grote afmetingen”, aldus 
Antal Potocan. 

“Om het binnencomfort in ons kantoorgebouw te optimaliseren, 
maken we ook gebruik van zonneblinden en een airconditioning. 
Het geluid van de airco wordt gedempt door een akoestisch  
plafondsysteem met vilten lamellen van Hunter Douglas, zodat 
we gespaard blijven van zichtbare roosters.” Of de plaatsing van 
het koepelglas een huzarenstuk was? “Het liep van een leien 
dakje”, bevestigt Eddy Wirix. “Ook de installatie van alle gelaag-
de en geluidswerende binnenbeglazing en balustrades. 
De eigen plaatsingsdienst van Gijbels Glasindustrie kan rekenen 
op een uitgebreide vloot van kraanwagens, diepladers, teles-
copische rupskranen en intern opgeleide plaatsers. Bovendien  
produceren we ons glas zelf, tot een afmeting van 6 op 3,21 
meter.”
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Technische fiche
Deholi

…
Bouwheer: 

 Deholi; Houthalen
…

Architect: 
Buro Breemans; Oudsbergen 

Interieur architect: 
Studio B2; Houthalen

Hoofdaannemer:
 Algemene Ondernemingen BMN; Bilzen

Koeling & Ventilatie: 
Rob-air; Genk

Vloerbekleding: 
Grutman Floor Concepts; Hasselt

Glazen steektrap, balustrades, overloop: 
P&G Metaalwerken; Zolder

Los meubilair: 
Puur Office; Hasselt 

Schilderwerken: 
Terpentijn; Herk de stad

Parket:
 Lofra Projects; Kinrooi

Metaalwerk / constructie:
 Hercon; Houthalen 

Verlichting:
 D-Lightz; Genk

HVAC: 
Rob-air; Genk

Steenfineer gevelbekleding: 
Stoneable; Heusden-Zolder

Elektriciteit:
 VGL- Electro; Zonhoven

Sanitair: 
Sani-Service; Hasselt 

Alarm:
 AEW Security; Hasselt 

Dakwerken: 
Dakwerken Noterman; Genk 

Glaswerk:
 Gijbels Glas; Beringen

Verlichting: 
Flos; Brussel

Siliconen, lijmen, Pu schuimen: 
Tools & Fixings; Hasselt

Bouwmaterialen: 
Paesen Bouwexpo; Peer
Printwand met uitzicht: 

Monavisa; Hasselt 
Glasmontage:

 LGC; Herk de stad

Ondersteund door een golvende, betonnen constructie linkt het 
gebouw naar het glooiende landschap rondom. “De kleuren en het meubilair zijn perfect op elkaar afgestemd.”

Ben Goossens (Puur Office)

“Tapijttegels dragen bij aan de akoestiek en de gezellige sfeer in 
het gebouw.” Jean-Claude Bormans (Grutman Floor Concepts)
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Steenfineer en steenkool

Architecte Karlien Breemans kwam op het idee om het uitzicht 
van het bedrijfspand te laten refereren aan het mijnverleden 
van Houthalen. Daarvoor was ze bij Stoneable aan het juiste 
adres. “Tegen de buitengevels is steenfineer aangebracht dat 
doet denken aan de reflecterende gloed van steenkool”, legt Jo 
Driessen uit. “We zijn twee jaar geleden gestart met de ont-
wikkeling van dit bijzondere product, dat toen nog niet op de 
markt was. Het is een combinatie van steenfineer, fiberglas en 
polyester dat wij zelf produceren. Bij deze techniek wordt als 
het ware een vel van een blok natuursteen geschild. Het zach-
te gesteente blijft aan elkaar kleven en splitst bij een dikte van  
1 tot 2 millimeter. Ons product heeft een jaar lang alle moge-
lijke testen doorstaan bij Centexbel, een gerenommeerde  
onderzoeks- en kennisinstelling in Kortrijk. Temperatuurtesten 
van min 70 tot plus 160 graden Celcius, vochtigheidstesten, plooi-
testen, noem maar op. Ook is onderzocht hoe we de natuursteen  
precies moeten schillen en welke lijm op alle vlakken de juiste is. 

De voordelen van steenfineer? Het is oersterk, ultralicht, makke-
lijk te transporteren en eenvoudig tegen een bestaande drager 
te plaatsen, zowel buiten als binnen. Je kan het zelfs plooien en 
er een ronde wand mee bekleden. En het materiaal laat zich heel 
goed verwerken, in verstek zetten en netjes afwerken. 
Bij Deholi is de steenfineer geperst op multiplex met 10 jaar  
garantie, panelen met een afmeting van 60 op 120 centimeter. 
De gevel ziet eruit alsof hij is opgetrokken uit blokken natuur-
steen.” Kim Hendrikx treedt zijn medevennoot bij: “Steenfineer 
is een ecologische uitblinker. Van een blok natuursteen schil-
len wij 700 tot 800 vellen, terwijl je op de traditionele manier 
slechts een 30-tal snedes maakt. Ons product onderscheidt zich 
ook van massieve natuursteen door zijn akoestische kwaliteiten. 
Nog een pluspunt is de 3D-look die steenfineer kenmerkt. Het 
oogt niet glad zoals gezaagde natuursteen, maar het oppervlak  
behoudt zijn natuurlijke structuur.” Bouwheer Antal Potocan 
steekt zijn tevredenheid niet onder stoelen of banken. “Steen- 
fineer heeft niet alleen de looks van natuursteen, het is ook echt 
natuursteen. Architecten krijgen vaak de kriebels van iets dat 

fake is. Je moet gewoon een mindswitch maken, net zoals des-
tijds bij de overgang van massief hout naar houtfineer.””

Harder dan hard

Ook ecologisch verantwoord en extreem duurzaam is het par-
ket van B:hard dat bij Deholi de vloer siert. In de Benelux wordt 
dit Oostenrijkse natuurproduct exclusief verdeeld door LoFra  
Projects. “B:hard is vervaardigd van fineer”, preciseert Tim 
Vandewinkel. “Van één kuub hout produceer je ongeveer 800 
vierkante meter B:hard tegenover circa 180 vierkante meter  
traditionele parket met een toplaag van 4 millimeter. Momenteel 
bieden we twee houtsoorten aan: eik en Amerikaanse notelaar. 
Interieurarchitect Bart Bloemen werkt graag met notenhout en 
was meteen weg van ons product. De rustige kleur en de brede 
planken zijn ideaal voor de kantoren. B:hard is bijna onverslijtbaar. 
Zijn toplaag is geïmpregneerd met acrylpoeder, dat volledig door 
het fineer dringt. Het resultaat is een uiterst harde vloer, drie keer 
zo hard dan een massieve houten vloer. Andere pluspunten? 
De onovertroffen vlekbestendigheid, buitengewone kras- en 
slipweerstand, uitzonderlijke slijtvastheid en hoogste mate 
van brandveiligheid. Het is zelfs de enige houtsoort met een 
Bfl-S1-certificaat, dat tegenwoordig meer en meer vereist is 
voor openbare gebouwen zoals hotels en zorginstellingen. Deze 
houten vloer is ook nog eens zeer onderhoudsvriendelijk en zijn 
warmteweerstand en -doorlaatbaarheid stemmen overeen met 
die van een stenen vloer.” B:hard staat bekend als een 100  
procent ecologisch product. 
Het hout is afkomstig van bomen die lokaal worden gekweekt in 
duurzaam beheerde bossen. En dankzij een laag formaldehyde-
gehalte  (≤ 0,05 ppm) en een minimale aanwending van hardhout 
behoort de vloer tot de beste leerlingen van de klas. Last but not 
least is de vloer opnieuw te gebruiken en recycleerbaar.

Akoestische tapijttegels

Het plaatsen van vloerbekledingen zit in het DNA van Grutman 
Floor Concepts. Deze gevestigde zaak gaat prat op een jaren-
lange goede relatie en samenwerking met Deholi. Zaakvoerder 
Jean-Claude Bormans geeft tekst en uitleg: “De tapijttegels in 
het kantoorgebouw zijn door ons geplaatst. Ze dragen bij aan de 
akoestiek en de gezellige sfeer in het gebouw. Onze plaatsings-
dienst bestaat uit doorwinterde en degelijk opgeleide vakman-
nen, die zich regelmatig bijscholen. 
Voor Deholi werken we vaak bijzondere projecten uit, bijvoor-
beeld met kubussen. Grutman Floor Concepts is een vaste 
partner en geregelde onderaannemer voor afwerkingsbedrij-
ven, aannemers en promotoren. Ons werkterrein strekt zich uit 
over winkels, bedrijven, kantoren en openbare gebouwen zoals  
scholen, ziekenhuizen en sportzalen. We nemen ook geregeld 
onderhoud of restauraties voor onze rekening.”

Perfecte match

Puur Office tekende voor het kwaliteitsmeubilair. De gespecia-
liseerde firma staat in heel België en Nederland bekend om de 
volledige inrichting van kantoren en dit zowel voor bedrijven als 
publieke gebouwen, onderwijsinstellingen en woonzorgcentra. 
“Het project Deholi is een mooi voorbeeld van een uitstekende 
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samenwerking met een interieurarchitect”, vindt Ben Goossens. 
“In mijn ogen is dit vaak de beste manier om tot een maximaal 
resultaat te komen. De kleuren en het meubilair zijn perfect op 
elkaar afgestemd. Puur Office heeft de burelen, vergadertafels, 
bureau- en bezoekersstoelen en het loungemeubilair geleverd. 
Daarnaast hebben we de onderstellen verschaft voor de tafelbla-
den die Deholi zelf heeft gecreëerd.” 
De kantoorinrichting is tot stand gekomen met inspraak van het 
personeel. Antal Potocan: “Wij hebben een briefing gehouden 
voor alle medewerkers en vooraf een individuele rondgang ge-
daan met de interieurarchitect. Sommigen wilden afwisselend 
zittend en staand werken. Daar is rekening mee gehouden: onze 
mensen mochten kiezen voor hoge of lage tafels, al dan niet 
verstelbaar. Zij konden ook aangeven welk type van stoelen hun 
voorkeur genoot en of ze gebruik wilden maken van ladeblok-
ken.”

Finishing touch

In de finishing touch herken je de hand van TERPenTIJN. “Ons 
professioneel schildersbedrijf heeft tijdens de voorbereidende 
werkzaamheden de plafonds bedekt met een zwarte verflaag”, 
beschrijft Gert Panjaar. “Op het buitenschrijnwerk hebben we 
meerdere lagen olie geplaatst. Voor de binnenafwerking heeft de 
bouwheer een witte kleur gekozen. Verder beschikt de calcula-
tie-afdeling over magneetbehang waartegen de plannen kunnen 
worden bevestigd. In de meeting room accentueert het akoesti-
sche behang van Arte de muur. Het abstracte motief is een ey-
ecatcher.” l

PUUROFFICE
KANTOORINRICHTING - HET NIEUWE WERKEN - …

WWW.PUUROFFICE.BE

puuroffice_adv..indd   1 9/10/19   10:27
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“Het performante KNX-systeem zorgt ervoor dat het bedrijfspand 
future proof is.” Werner Van Genechten (VGL Elektro)

Wie is wie?

Deholi: Antal Potocan, directeur-bestuurder – www.deholi.be
Buro Breemans Architectuur: Karlien Breemans, architecte-zaakvoerster – www.burobreemans.be
Gijbels Glasindustrie: Eddy Wirix, commercieel afgevaardigde – www.gijbels-glas.be
Grutman Floor Concepts: Jean-Claude Bormans, zaakvoerder – www.grutman-floorconcepts.be
Hercon: Peter Lucas, gedelegeerd bestuurder – www.hercon.be
LoFra Projects: Tim Vandewinkel, general manager – www.bhard.be
Puur Office: Ben Goossens, zaakvoerder – www.puuroffice.be
Stoneable: Jo Driessen, gedelegeerd bestuurder
Stoneable: Kim Hendrikx, gedelegeerd bestuurder
Terpentijn: Gert Panjaar, zaakvoerder – www.terpentijn.be
VGL Elektro: Werner Van Genechten, zaakvoerder – www.vgl-elektro.be

Houten handgreep in glazen ballustrades verwerkt door 
P&G Metaalwerken.

Een blikvanger in het nieuwe gebouw van Deholi is de mooie trap in de in-
komhal. Voor de uitvoering en plaatsing werd een beroep gedaan op P&G  

Metaalwerken uit Heusden-Zolder. “Het was zeker geen alledaagse op-
dracht, maar we hebben het er wel goed vanaf gebracht”, zegt zaak-

voerder Peter Valkeneers.
Wie binnenkomt bij Deholi kan niet naast de grote metalen trap aan 

de overloop kijken. De glazen leuning zorgt voor transparantie, 
die wordt doorgetrokken in de ballustrades op de eerste ver-

dieping. Peter Valkeneers van P&G Metaalwerken voerde het 
order uit.

“ We hebben er in het atelier met een heel team van 
ervaren mensen aan gewerkt”, vertelt hij. “We krij-

gen wel vaker bijzondere opdrachten binnen, en 
beschouwen dat telkens als een mooie uitdaging. 

In dit project moesten we de houten handgreep 
van de leuning verwerken in een uitsparing van 

het glas. Een mooi architecturale blikvanger, 
maar niet zo eenvoudig in uitvoering.”

Eens de constructie in de werkplaats 
was afgewerkt, moest werfleider Marc 

Creemers met zijn team ook de plaat-
sing verzorgen. “Geen sinecure 

omdat de trap uit één geheel be-
stond en loodzwaar was”, her-

innert Peter Valkeneers zich. 
“Toch is dat allemaal vlot 

verlopen. De klant was 
heel tevreden en wij 

hebben er een mooie 
referentie bij.”
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BOUW WERKT MEE AAN VERKEERSVEILIGE 
SCHOOLOMGEVING VIA CHARTER WERFTRANSPORT

REDACTIE

Beste resultaten vinden we in gemeenten met een actief aan-
spreekpunt en overlegde afspraken. Met het nieuwe school-
jaar staat ook een veilige schoolomgeving opnieuw in de be-
langstelling. Terecht. 
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft samen met 
de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) en de bouwsector een online charter 
uitgewerkt waarmee steden en gemeenten het werfverkeer 
in de buurt van scholen in goede banen kunnen leiden. Dit 
“Charter Werftransport” bestaat nu twee jaar. En de evalua-
tie is positief. “Wanneer aannemers en gemeentebesturen in 
onderling overleg duidelijke afspraken maken over het werf-
transport zijn de resultaten het best. Zowel voor de zwakke 
weggebruikers als voor de bouwbedrijven”, zegt Jean-Pierre 
Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. Maar niet 
alleen de bouwsector heeft vrachtwagens op de baan.
Het is sterk aangewezen dat steden en gemeenten ook met 
andere sectoren charters afsluiten om de verkeersveiligheid te  
verhogen.

Het idee achter het Charter Werftransport ontstond in 2016 in 
Kortrijk waar het stadsbestuur en de bouwsector, waaronder 
Bouwunie, duidelijk afspraken rond werfverkeer vastlegden 
in een overeenkomst. Daarbij engageerde de bouwsector zich 
om maximaal rekening te houden met de verkeersveiligheid 
bij bouw- en wegenwerken in woon- en schoolomgevingen.
 
Samen met de andere partners maakte het VSV het Kortrijkse 
initiatief beschikbaar voor alle steden en gemeenten in Vlaan-
deren. Met het Charter Werftransport kunnen lokale over- 
heden samen met de bouwsector bijdragen aan een goed  
bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- 
en wegenwerken. Dat houdt onder meer in dat alle werftrans-
port in de buurt van scholen tijdens de begin- en de einduren 
van de schooldag zoveel mogelijk wordt vermeden en alles-
zins tot het strikte minimum beperkt. En ook dat werftransport 
met tractoren maximaal geweerd wordt uit de bebouwde kom 
en nabij scholen. Transporten moeten waar mogelijk via de 
hoofdwegen gebeuren.
 
Het werfcharter is geen alternatief of supplementair verkeers-
reglement. Het is een herenakkoord en dus niet wettelijk af-
dwingbaar. Maar het doet alle betrokken partijen nadenken 
over de verkeersveiligheid. De ervaring leert ondertussen dat 
dit wel degelijk zijn nut heeft.
 
De 45 gemeenten en steden die het charter ondertekenden, 
hebben een aanspreekpunt waar aannemers, maar ook bouw-
heren, omwonenden en scholen terecht kunnen met vragen. 
Dit aanspreekpunt zoekt ook samen met de aannemers naar 
alternatieve routes voor werftransport. 

Ze vermijden hierbij schoolomgevingen en voor zover moge-
lijk ook schoolroutes met veel kwetsbare weggebruikers.
 Bouwunie betreurt dat het al te vaak het bouwtransport is dat 
geviseerd wordt. Niet alle vrachtwagens die op de baan zijn, 
hebben te maken met de bouwsector. Er zijn ook andere secto-
ren met zwaar vervoer. Daarmee zouden de VSV en de VVSG 
best ook een transportcharter afsluiten, suggereert Bouwunie.
 
“Het Charter Werftransport helpt de lokale overheden en de 
bouwsector ertoe goede afspraken te maken voor een leef-
bare en veilige schoolomgeving. Dit gebeurt in onderling 
overleg tussen gemeentebestuur en bouwbedrijf, via het aan-
spreekpunt. De meest efficiënte charters zijn diegene waar het  
aanspreekpunt actief en constructief meedenkt met de aan- 
nemer”, besluit Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuur-
der van Bouwunie.

…
info : U vindt het charter en het overzicht van de gemeenten die het 
ondertekenden opwww.charterwerftransport.be. Dat zijn er onder-
tussen 45.
 
Een korte getuigenis van een aannemer over zijn concrete ervarin-
gen met het charter vindt u op de Bouwunie-website: https://www.
bouwunie.be/nl/news/Charter-Werftransport-getuigenis
…

TERPenTIJN bvba

Steenweg 3.206 | 3540 Berbroek | 
T. 013/30 46 48 | F. 013/30 46 49

E. info@TERPenTIJN.be | www.TERPenTIJN.be

schilderwerken

soepele
vloeren

behang

IJZERSTERK 
                               MAATWERK

pgmetaalwerken.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

Technologie 
van 

wereldniveau           
projecten 

Zoek je werk
 

in een tof te
am 

bel 011 81 92
 92
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(VER)bouwen doe je met verheyen!  • WWW.VERHEYEN.COM
LOCATIE: TUSSEN M2 EN MAASMECHELEN VILLAGE, NIJVERHEIDSLAAN 24, 3630 MAASMECHELEN

KEUKENS  •  interieur  •  bouwmaterialen  • DOE-HET-ZELF  •  tegelhandel 

“LIMBIM’MERS HELPEN MISVERSTANDEN 
OP DE WERF VOORKOMEN”

REDACTIE

Misverstanden op de werf voorkomen en tijdig opleveren, het 
zijn de klassieke uitdagingen in elk bouwproject. Met de op-
mars van de werkmethodiek BIM passen bouwbedrijven hier 
een mouw aan. Jansen the Building Company gaat volop mee 
in deze beweging. Het richtte een BIM-team op, strikte een 
BIM-manager en trok twee LIMBIM’mers aan. 
De LIMBIM’mers in kwestie werden op 70 dagen tijd opgeleid 
in het kader van het gelijknamige LIMBIM-project… en kon-
den daarna dadelijk aan de slag bij Jansen.

Building Information Modelling (BIM) is een relatief nieuwe – 
maar ondertussen al onmisbare – werkmethodiek in de inter-
nationale bouwsector. Het uitgangspunt is dat alle betrokken 
partijen binnen een bouwproject samenwerken in een over-
zichtelijk 3D-model. De partners dragen voortdurend bij aan 
het plan, zodat je als architect, bouwheer of (onder)aannemer 
altijd verder werkt op een up-to-date versie. Bovendien geeft 
het systeem mogelijke fouten aan wanneer partijen tegenstrij-
dige acties willen opzetten.

Bimmer in 70 dagen
Onder de vlag ‘LIMBIM’ stomen Confederatie Bouw Limburg, 
stad Hasselt, provincie Limburg, POM Limburg, VDAB en  
Cevora werkzoekenden in 70 dagen tijd klaar om als BIM’mer 
aan de slag te gaan. “Vandaag start het derde traject, waar-
bij 15 deelnemers een gratis vorming op maat krijgen”, legt 
Chris Slaets (directeur Confederatie Bouw Limburg) uit. “Het 
leertempo ligt hoog, omdat we beroep doen op experten met 
diepgaande kennis en ervaring.”

Joey bij Jansen
Heel wat ‘afgestudeerden’ uit eerdere trajecten konden na af-
loop van de opleiding dadelijk aan het werk. Jansen the Buil-
ding Company bijvoorbeeld, schotelde Joey Opheide een con-

tract voor: “In het verleden heb ik een opleiding toegepaste 
informatica gevolgd. Daarna draaide ik mee in ons familiebe-
drijf, als dakdekker en in de omkadering. Tijdens LIMBIM vloei-
den die twee passies – informatica en bouw – samen. 
De opleiding geeft mijn carrière een nieuw elan. Binnen Jan-
sen the Building Company kan ik me verder ontwikkelen, om-
dat het bedrijf openstaat voor alles wat er op het vlak van BIM 
gebeurt. Concreet ondersteun ik collega’s die aan de slag gaan 
met Revit en Solibri en help ik de Open BIM werkmethodiek 
uit te werken.”

De geboorte van het BIM-TEAM
Dat Jansen the Building Company de nodige aandacht schenkt 
aan BIM, blijkt uit de aanstelling van een heuse BIM-manager. 
Voor Sien van der Have - de manager in kwestie – is het be-
lang duidelijk: “Door de BIM-principes toe te passen, verkort 
de uitvoeringstermijn en daalt het aantal fouten op de werf. 
We lossen misverstanden op voorhand digitaal op.  
Zo vermijd je conflicten en fouten op de werf. Ons team on-
dersteunt de andere diensten in projecten, vormt een interne 
helpdesk en leidt intern zoveel mogelijk collega’s op.”

Pionier binnen Vlaanderen
Jansen the Building Company behoorde tot het trio dat de 
BIM-werkmethode voor de eerste keer ooit toepaste binnen 
een grootschalig project. “Samen met architectenbureau VK 
A&E en MBG waren we pioniers, met de bouw van het zieken-
huis AZ Sint-Maarten. Intussen pasten we de Open BIM werk-
methodiek onder andere ook toe in projecten voor Gare Ma-
ritime (Tour & Taxis), De Persgroep, TUC Rail en BlueChem”, 
besluit Sien.

…
info : www.confederatiebouwlimburg.be

…

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

Copyright by nature

ISOLA KOOPT COLLEGA UIT PAAL
Isolatiespecialist Isola Belgium uit Tongeren kondigt de over-
name aan van BSX in Paal-Beringen. Daarmee begeeft de fir-
ma van Maarten Bostyn, Kim Strauven en Bjorn Verhoeven 
zich op de markt van HVAC en hernieuwbare energie.

Warmtepompen, ventilatie, zonnepanelen… een aanbod dat 
raakvlakken heeft met de thermische en akoestische isolatie 
die Isola traditioneel produceert en plaatst. Ook in de vloer-
opbouw, zoals de vloerverwarming, heeft het Tongerse bedrijf 
veel ervaring. Leg al deze facetten samen en je krijgt een totaal-
pakket. “De wijze waarop we bouwen en verbouwen verandert 
drastisch”, stelt CEO Kim Strauven. “Je woning, appartement, 
bedrijfsgebouw of project isoleren is niet meer voldoende om 
een comfortabele omgeving te creëren. Verwarmen, koelen en 
ventileren op basis van hernieuwbare energie is een logische 
volgende stap. Die kunnen we door de overname van BSX nu 
aanbieden onder de vleugels van Isola Belgium.” 

De tien personeelsleden van BSX, waaronder de managers 
Kris Smeuninx en Dennis Bosmans, vervoegen de overnemer 
per direct. De naam blijft behouden, maar er komen wel een 
nieuwe baseline en logo.

Structuur
“Als gevolg van de schaalvergroting die Isola nu doet, hebben 
we intern gewerkt aan een structuur om op goede en gezon-
de wijze te kunnen doorgroeien”, vult gedelegeerd bestuurder 
Maarten Bostyn aan. “Kim Strauven, die voorheen operatio-
neel directeur was, wordt benoemd tot CEO van Isola Belgium 
en dochterfirma BSX. Dit biedt mij de ruimte om me verder 
toe te leggen op de strategie en interessante opportuniteiten. 

…
Info: www.isola.be

…
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Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

Belisia Bilzen

Verontreinigde fabrieksgrond 
maakt plaats voor duurzame 
wooncomplexen

Op de plaats waar vroeger de gekende meubelfabriek Belisia 
was gevestigd, staan nu 6 hippe appartementsblokken. In 
opdracht van projectontwikkelaar Vestio tekende Jos Dubois 
van D&D Architecten een eigentijds allegaartje van 79 knusse 
stekjes, middenin een groene oase en toch vlakbij alle facili-
teiten.

Het project in Bilzen was een thuismatch voor Vestio en D&D  
Architecten. Ze gingen er aan de slag in 2016 om dik twee jaar later 
tot de definitieve oplevering over te gaan. De voorgeschiedenis  

 
van het project had heel wat voeten in de aarde. “De locatie 
was een KMO-site waar vele decennia lang de fabriek van Beli-
sia was gevestigd”, weet Ed Somers. “Er werden schoolbanken 
en kantoormeubilair geproduceerd. Na de stopzetting van de  
industriële activiteit, was er alleen nog een showroom. Toen ook 
die te koop kwam, hebben we niet geaarzeld, want de ligging is 
voor veel mensen ideaal. 

De site bevindt zich op wandelafstand van het centrum en 
grenst aan zowel de recreatiezone De Kimpel (zwembad,  
bibliotheek, tenniscomplex, voetbalterreinen,…) als aan heel wat 
groenvoorzieningen, zoals het Park Haffmans en de Katteberg. 
Bovendien liggen het station, een school en het rusthuis op een 
paar honderd meter. Allemaal argumenten om hier appartement 
te bouwen. Al was het eerst de bedoeling om op deze locatie 
ook kantoren en winkels op te trekken, maar die plannen werden 
opgeborgen toen bleek dat er zich mobiliteitsproblemen zouden 
voordoen.”

2
reportage

Vijf van de zes gebouwen hebben verschillende gevelstenen, 
terwijl voor het zesde natuursteen werd gebruikt.
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Stadspark

En dus ging D&D Architecten aan de slag om 6 appartements-
blokken te tekenen. “Het BPA had enkele voorschriften opge-
legd, zoals de beperkte bouwhoogte”, vertelt Jos Dubois. “We 
mochten bovenop het gelijkvloers maximaal 2 verdiepingen, 
plus een dakniveau ontwerpen. Om een zekere schaalgrootte te 
creëren en het terrein optimaal te benutten, dienden we bijge-
volg aparte entiteiten te creëren.” D&D koos voor 6 gebouwen 
met allemaal een andere look & feel. “Er zijn 5 blokken met een 
andere gevelsteen (allemaal van bij Vandersanden), terwijl het 
zesde is afgewerkt met natuursteen”, aldus nog de architect. 
“Wat niet wil zeggen dat het een kakafonie is, want door overal 
ramen en metalen accenten in zwart aluminium te voorzien, krijg 
je toch een mooie eenheid in de architectuur.” 
En er zijn nog wel wat gemeenschappelijke kenmerken tussen 
de 6 buurgebouwen. “Klopt, want ze beschikken allemaal over 
veel glas, hebben een zicht op het speciaal aangelegde stads-
park er omheen, en alle kopers kunnen genieten van grote  

terrassen van 15 tot zelfs 20 vierkante meter. Je merkt dus wel 
dat alle gebouwen van dezelfde hand zijn.”

Te goedkoop?

Vestio had niet veel moeite om de 79 appartementen en 103 
parkeerplaatsen van de hand te doen. “Klopt, als ik zie hoe snel 
het gegaan is, heb ik ze misschien te goedkoop verkocht”, lacht 
Ed Somers. “Nee, alle gekheid op een stokje, de mensen die 
hier nu wonen zijn allemaal uiterst tevreden. Ze wonen er super-
graag en vertellen me dat ze hier elke dag een vakantiegevoel 
hebben. Dat is leuk om te horen en het geeft aan dat we de 
juiste keuze hebben gemaakt om hier extra woongelegenheid 
te creëren.” De meest gehoorde troef voor de bewoners is het 
park dat rondom de woon-entiteiten werd aangelegd. “Met de 
tuin en het park rondom de 6 blokken, krijg je een totaal ander 
gevoel”, weet Ed Somers. “We hebben hiermee in feite een 
nieuw openbaar domein gecreëerd. De postbode komt langs 

één weg naar binnen, wat ook geldt voor de bewoners. Ze die-
nen allemaal dezelfde in- en uitrit te gebruiken, want de rest van 
de site is verkeersvrij gemaakt. Dat maakt het genot van de rust 
in de groene oase nog veel groter.” De mensen die er wonen 
voelen zich verbonden als een soort community, en beschou-
wen het hele project als een eenheid. “Zelfs in het interieur is er 
een rode draad te bespeuren aangezien vele kopers een beroep 
hebben gedaan op de binnenhuisarchitect van Vestio.”

Inbreiding

Als hoofdaannemer werd gekozen voor Dethier uit Alken. “Ook 
zij hebben hier heel goed werk geleverd”, aldus nog de ontwik-
kelaar. “Het zijn uiteraard mensen met kennis van zaken, die zich 
bovendien flexibel opstellen. Niet dat het echt nodig was, want 
de werken zijn nagenoeg vlekkenloos verlopen. Ik herinner me 
alleen dat we op historische grondvervuillng zijn gestoten en dat 
ons een beetje heeft teruggezet in de planning. 

Maar dat werd nadien ruimschoots goedgemaakt.”
Het project valt bovendien op door de duurzaamheid. “Tja, dat 
is tegenwoordig de norm”, repliceert Jos Dubois. “Op een aan-
tal daken hebben we zonnepanelen gelegd en ook de andere 
parameters zorgen ervoor dat we aan alle voorwaarden van een 
zuinig E-peil voldoen. 

Zo krijgen we een volledige opwaardering. Van een industrieel 
vervuilde brown-field gaan we naar een hip inbreidingsproject 
met veel groenvoorzieningen en excellente energiewaarden. 
Een voorbeeld van hoe het overal zou moeten.” l



 - Belisa - 34 - 

Technische fiche
Park Belisia

…
Bouwheer: 

 Group GL; Houthalen, Vestio; Hasselt
 …

Verkoop:
Vestio Hasselt

Architect: 
Drieskens&Dubois architecten; Hasselt

Hoofdaannemer: 
Dethier; Hasselt
Studiebureau: 

BTA ingenieurs; Hasselt
EPB & Veiligheid: 
Steto; Tessenderlo

Studiebureau Riolering + Landmeter: 
Geotec; Bilzen

Tegels, parket: 
Bouwmaterialen Verheyen; Maasmechelen

Bekisting: 
Cometal; Oudsbergen

HVAC/sanitair: 
Peeters & zn.; Bree

Steenstrips/ Gevelstenen Herning, 
Hagen(strip) & Billund: 

Vandersanden Steenfabrieken; Bilzen
Keukens: 

Franssen products; Pelt
Buitenschrijnwerk: 

Ramen Dexters; Kozen
Pleisterwerken buiten + wand + plafonds: 

Wall Systems; Heusden-Zolder
Grondwerken: 

Croes; Geetbets
Prefabbetonelementen/terrasboording: 

Axibeton; Bilzen
Chapewerken:

AP Chapewerken; Bree
Gevelafwerking:

 D&G Suncontrol; Genk
Rookkoepels: 

D-Lux; Sint-Laureins
Paalfunderingen: 
Dupont; ; Hasselt

Herstellingen buitenschrijnwerk: 
Jepa; Hasselt

Pleisterwerken: 
Jos Surinx; Bilzen

Liften:
 Kone Belgium; Lummen
Dorpels en dekstenen: 

Natuursteen Thijs; Bilzen
Binnendeuren: 

Stevens Houttechniek; Sint Truiden
Dakisolatie: 

Eltherm; Berg
Tuinaanleg en daktuinen: 

Groenbedrijf Van Vlierden; Pelt
Dakwerken platte daken en terrassen: 

V & B Dakwerken; Wellen 
Valbeveiliging – Levenslijnen: 

Safety Solutions; Beringen

Een grote volière aan de voorzijde kan gebruikt worden om drones 
te testenDe ligging van het project, vlakbij het station, stadspark, recreatiezone en de 

oprit naar de snelweg, maakt dat Belisia pijlsnel was uitverkocht.
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De grote glaspartijen 
en het zwarte schrijnwerk 
zorgen voor de eenheid 
in de diverse 
wooncomplexen. 

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

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

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

cometal_adv_2018.indd   1 9/10/19   10:35

20160406-Adv-Dethier-Bouwen-aan-Vlaanderen-255x180.indd   1 23/05/2016   19:07:38
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Tekst: Geert Houben | Fotografie MaMu, Dethier

Residentie Alba

Zwartwitte eyecather langs 
de Boerenkrijgsingel

Residentie Alba langs de Boerenkrijgsingel in Hasselt is het 
jongste kant-en-klare visitekaartje van ontwikkelaar Matexi. 
Het complex met een opvallende toren omvat 52 apparte-
menten en vier kantoren. “Wij wilden niet het zoveelste ap-
partementsgebouw met allemaal balkons op een en dezelfde 
manier creëren. Neen aan de non-architectuur. Bedoeling is 
dat het opvalt en in de smaak valt”, stelt architecte Jolien 
Schraepen van MAMU. En dat doet het, want ruim de helft 
van de appartementen is al de deur uit.

Op het verlanglijstje van de ontwikkelaar stond een gebouw dat 
een baken voor Hasselt zou zijn, met een herkenbare identiteit 
en vormgeving. 

“Wij willen op de Grote Ring aanwezig zijn en laten zien hoe wij 
een gebouw implementeren en qua visie omgaan met nieuw-
bouw. Het is een verhaal van verdichting en hoe er slim plus 
creatief mee om te gaan”, verwoordt Gert Petit van Matexi de 
filosofie achter Alba.

3
reportage

Residentie Alba bevat 52 appartementen en vier kantoorgebouwen 
langs de Grote Ring in Hasselt.
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Buren

De buren overtuigen was voor de ontwikkelaar een belangrijke 
stap in het proces. “Wij zijn met de omwonenden gaan praten. 
Wij hechten heel veel belang aan overleg. Het is logisch dat er 
vragen waren bij de buurtbewoners die hier al twintig jaar wonen 
en dan zo’n project als het ware in hun tuin krijgen”, vult Kristof 
Desaer, projectmanager bij Matexi, aan. De ontwikkelaar legde 
bijgevolg alle ideeën op tafel. “Door in dialoog te gaan, ontstond 
er meer appreciatie voor het project. Een buurtbewoner heeft 
zelfs een appartement gekocht. 
Zij zien dat wij hun privacy respecteren en kwalitatief werk af-
leveren. Bovendien is er een mooie groene overgang gemaakt 
tussen de appartementen en de omgeving.”

Wit

“Een buurt bouw je niet alleen”, licht Kristof Desaer projectma-

nager bij Matexi toe. “Met dit project willen we een buurt bou-
wen die inspireert, gezellig en levendig is.” Voor residentie Alba 
ging Matexi in zee met het Hasseltse architectenbureau MAMU. 
“Het laatste wat we wilden, was een massieve blok, maar wel 
iets dat er visueel bovenuit stak. Iets dat qua architectuur een 
meerwaarde aan de omgeving biedt. Dat lijkt ons zeer goed ge-
lukt te zijn. Het is totaal iets anders dan de zoveelste bouw in 
massieve gevelstenen. Over 20 jaar straalt dit gebouw nog altijd 
iets uit. Het is tijdloos”, weet Kristof Desaer. Dat uitzicht behelst 
een witte betonstructuur met een donkere gevelbekleding. De 
verdeling van de appartementen, de indeling van de kantoren en 
zelfs de verdiepingen zijn vanaf de gevel niet te onderscheiden. 
De leefruimtes en terrassen liggen aan de achterzijde, zuidelijk 
georiënteerd met zicht op de gemeenschappelijke tuin. Bijzon-
der is dat de kantoren zich niet enkel uitstrekken over het gelijk-
vloers maar ook op meerdere verdiepingen in het torengebouw 
te vinden zijn. “Het gebouw valt aan de voorkant op, terwijl er 
achteraan rekening is gehouden met privacy en een optimale 
lichtinval. De keuze viel op een hybride gevel. Je mag langs bui-
ten niet kunnen aflezen aan wat er zich langs binnen afspeelt. 
De achter- of binnenkant is dan weer huiselijk en warm. Het was 

voor ons een heel fijn project. Aan het ontwerp dat oorspronke-
lijk op tafel lag, hebben wij niet veel meer moeten sleutelen”, 
schetst architecte Jolien Schraepen. Kristof Desaer wijst graag 
op de voordelen voor de omwonenden. “Met dit project dragen 
we bij aan de identiteit van de buurt en aan de sociale interacties 
tussen buren. De gemeenschappelijke tuin verleent zich tot een 
aangename ontmoetingsplaats, want we stimuleren ook het so-
ciale leven. We brengen daarop de buren in contact, bijvoorbeeld 
door een zomerbarbecue of nieuwjaardrink te organiseren.”

Kranen op palen

Ook bouwbedrijf Dethier uit Alken eiste zijn plek op in het bouw-
team met Matexi en MaMu. “Graag wil ik benadrukken dat ook 
dit een project is waar we vooral met lokale spelers gewerkt 
hebben. Wij gaan voor die lokale verankering”, aldus Kristof 
Desaer. De samenwerking lijkt alvast een match te zijn. “Er is 
goed samengewerkt gedurende de twee jaar dat we aan dit pro-
ject bezig waren. Er was vertrouwen in elkaar. Mogelijk gaan 

wij in de toekomst nog verder met dit bouwteam”, klinkt het 
tevreden. De werf verliep relatief vlot en is binnen de voorop-
gestelde opgeleverd. “In oktober 2017 zijn wij beginnen graven 
om uiteindelijk anderhalf jaar later in mei te landen. Dat wij in 
de ondergrond nagenoeg het volledige perceel volgebouwd 
hebben, maakte het er niet eenvoudiger op. Er zijn immers nog 
100 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien”, telt Dries Dethier. 
Door het terrein nagenoeg volledig te benutten, rees de vraag: 
waar plaatsen we de bouwkranen? “Een kraan in de kelder was 
te weinig en twee teveel. Uiteindelijk hebben wij ze op palen 
gefundeerd aan de zijkant van het gebouw. Bij het uitgraven van 
de kelder zag je de palen staan. Het voordeel was dat alles onder 
een aanneming zat. Op een werf met meerdere partners had dat 
onvermijdelijk tot problemen geleid”, weet Dethier. 

BIM

Hoofdprojectleider Kristof Aerts van Dethier wijst op de moder-
nisering van de bouwsector als een van de redenen waarom de 
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De leefruimtes en terrassen liggen aan de achterzijde, zuidelijk 
georiënteerd met zicht op de gemeenschappelijke tuin. 
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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
Residentie Alba

…
Bouwheer: 

Matexi; Hasselt
…

Architect: 
Mamu Architects; Hasselt

Hoofdaannemer: 
Dethier; Alken

Leveren van gevelelementen en prefab trappen: 
Axibeton; Bilzen
Chapewerken: 

AP Chapewerken; Bree
HVAC/sanitair: 

Active Energy; Molenstede
Gyprocwerken: 

Afwerkingsbedrijf Coenen; Maaseik
Keukens: 

Keukenontwerpers; Hasselt
Leveren van vloer- en terrastegels: 

B&M Tegelimport; Genk
Leveren stortklaar beton: 
B-Mix Beton; Tessenderlo

Grondwerken: 
Baldewijns & Co; Kuringen

Plaatsen van vloer- en terrastegels: 
Beva; Ham

RWA parking: 
Kingspan Light + Air; Melle

Pleisterwerken: 
Damiaens Plafonneer- en Gyprocwerken; Neeroeteren

Kitwerken buitengevel: 
Elastische Voegwerken Joris; Alken

Elektriciteitswerken: 
Elektriciteit Vrancken; Riemst

Binnenschrijnwerk: 
Erlin-Hotec; Genk
Schilderwerken: 

Lenaerts Freddy Alg. Schilderwerken; Zonhoven
Sectionaalpoort:

 Nassau Door; Oudenaarde
Breedvloerplaten + bouwmaterialen: 

Paesen Bouw-Expo; Peer
Gevelbekleding:

 S.G.M.; Meer
Buitenpleister: 

SKJ Construct; Lummen
Buitenschrijnwerk: 

Schiffeleers Glas; Alken
Metalen leuningen:
 Secla; Oudsbergen

Dakdichting platte daken en terrassen:
 V & B Dakwerken; Wellen

Gipsblokken: 
Van De Craen; Arendonk

Groendaken, Buitenaanleg: 
Groenbedrijf Van Vlierden; Neerpelt

Zachte vloeren: 
Vreys Attila – Houtwerken; Berbroek

Binnenafwerking:
 Weygers interieurbouw; Hasselt

werf zonder al te grote problemen verliep. “Wij zijn 
veel bezig met een optimale werkplekorganisatie. 
Daarnaast speelde het BIM-model een heel belangrij-
ke factor. Productie, toelevering en montage konden 
daardoor zeker kort op de bal spelen. Vroeger leverde 
een balkenstructuur zoals bij dit project onvermijde-
lijk problemen op.
Te kort, te lang, te breed, te smak … 
Nu paste gewoonweg elke balk of kolom. Over alle 
zaken is op voorhand heel grondig nagedacht. Zeker 
ook over de skeletopbouw en de plaatsing van het 
beton erom heen. Daar is het meeste denkwerk en 
engineering in gekropen. 90 % van de problemen 
hebben wij op voorhand rond de tafel opgelost”, be-
sluit Aerts. l



 - 48 - 

DE KIEM VOOR DE
PERFECTIE IN GROEN

PLANTEN WIJ DIT 

ZAADJE BINNENKORT 

IN UW TUIN?

perfectie in groen PROJECTAANLEG | GROENDAKEN | GEVELGROEN | ONDERHOUD

VAN VLIERDEN

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

PROJECT + GROEN

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

 groenbedrijfvanvlierden

2019_VVL_AD_B2B_QONTACT_TUIN_DEF.indd   1 21/05/19   13:26

RELAX! EN DENK TWEE KEER NA VOOR JE OP EEN LINK KLIKT.

Hoe kunnen we samen phishing een halt toe roepen?
Steeds meer internetgebruikers weten wat phishing is en kun-
nen valse berichten herkennen. Nochtans klikken nog te veel 
mensen op links in valse berichten en raken ze daardoor bv. 
besmet door een virus.Vaak is men gewoon te snel. Een klik is 
gauw gebeurd. Net daarom is de slogan van deze campagne: 
Relax en denk 2 keer na voor je op een link klikt.

Waarom moeten we ons allen wapenen tegen phishing?
Phishing is nog steeds een groot probleem voor de indivi-
duele internetgebruiker maar ook voor u als bouwbedrijf.  
Phishing wordt door cybercriminelen gebruikt: om identiteits- 
en bankgegevens van individuele gebruikers af te pingelen, 
voor afpersing / bestelen van individuele internetgebruikers 
of bedrijven, om accounts te kunnen hacken, om binnen te  
dringen in systemen en/of om er gegevens te stelen, om mal-
ware te verspreiden, en zelfs voor spionage/sabotage.

Phishing is op dit ogenblik nog steeds de belangrijkste toe-
gangspoort voor kwaadwilligen tot gegevens, accounts en 
systemen. Hoe goed providers of bedrijven phishing ook pro-
beren te stoppen, er belanden nog steeds phishingberichten 
in de inbox van vele gebruikers. Steeds vaker worden deze 
berichten ook per tekstbericht verstuurd of via social media.

In 2018 ontvingen het Centrum voor Cyberveiligheid maar 
liefst 648.522 mails op verdacht@safeonweb.be. 
De doorgestuurde mails werden automatisch gescand door 
hun software. Zo konden ze gemiddeld 4 frauduleuze websites 
per dag laten blokkeren. In totaal werden in 2018 op die manier 
bijna 1500 websites geblokkeerd.

Meer informatie over phishing en hoe u hiervoor tegen  
beschermen? surf naar de websie van Safe on Web

…
Info: campagne.safeonweb.be/nl/phishing

…
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Wie regelmatig op de Grote Ring in Hasselt passeert, heeft 
het ongetwijfeld al opgemerkt. Het nieuwe hoofdkwartier van 
Carglass, is een bijzondere verschijning aan de skyline van 
Hasselt geworden. 

Maar ook over de binnenkant van het gebouw werd tot in het 
kleinste detail nagedacht. Jansen Building Company nam de 
volledige binnenafwerking ter harte. Belangrijk hierbij is dat 
Carglass veel inspraak had vanaf het begin van het bouwpro-
ces. ‘”En dat vinden wij bij Jansen belangrijk want enkel op deze 
manier kan je een interieur creëren dat voldoet aan de wensen 
en noden van de klant”, zegt Nadia Jansen, CEO van Jansen 
Building Company. 

Nadat de vereisten en waarden van het nieuwe gebouw werden 
opgelijst, werd er een ontwerp gemaakt door MaMu Architects. 
Geslaagd? Jazeker! 

De totale afwerking en inrichting werd verzorgd door vakmensen 
van Jansen. Van het vast meubilair, de verhoogde vloeren, de 
tegels, de plafonds, tot de binnentrap in staal met glazen borst-
wering - een absolute eyecatcher. Ook de verplaatsbare wanden 
van Maars Jansen Living Walls, een product van Jansen Building 
Company, werden in het project nauwgezet geïntegreerd. “De 
uitvoering hiervan verliep vlot dankzij de fijne samenwerking met 
Sofie Nijs, interieurarchitect bij MaMu Architects”, zegt Jeroen 
Clissen, projectleider van Jansen Building Company.

Staaltje van goede samenwerking

Het bouwproject zelf is perfect verlopen, een gevolg van een 
goede samenwerking van het bouwteam. “Alle partijen hebben 
zich uitzonderlijk constructief opgesteld” weten Mark Broers, 
projectmanager van bouwheer Futurn en Peter Blokken, project-
leider bij aannemer Mathieu Gijbels. 

Het nieuwe hoofdkwartier van Carglass volledig 
ingericht door Jansen the Building Company!

Technische fiche Carglass
…

Bouwheer:  Carglass; Hasselt
…

Architect:  Mamu architects; Hasselt
Hoofdaannemer: Mathieu Gijbels; Oudsbergen

Binnenafwerking: Jansen Building Company, Zonhoven
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
 Thermoplasten: Plastiservice; Genk 

Montage van staal- en betonconstructies: Berger; Bocholt 
Elektriciteitswerken: AEW; Hasselt 

HVAC: Imtech projects; Alken

“Zo moest er in het bouwverlof doorgewerkt worden en 
ook hier weer hebben de aannemers hun beste beentje 
voorgezet”.

“Jansen Building Company heeft er alles aan gedaan om 
de zeer strakke timing op een constructieve manier aan te 
pakken. Het eindresultaat mag gezien worden en de sa-
menwerking tussen ontwerper en aannemer verliep op een 
vlotte en correcte manier”, zegt Kato Van Nerum, architect 
bij MaMu Architects.

Jansen Building Company
Eikenenweg 58 bus 1/2
3520 Zonhoven

www.jansenbuilding.com
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NELISSEN STEENFABRIEKEN IS HOTSPOT VOOR 
BOUWPROFESSIONALS

REDACTIE

VOOR HET EERST DEZE EEUW 
NIET OP BATIBOUW 

In 2020 bestaat Nelissen Steenfabrieken 99 jaar. ‘Voor het 
eerst deze eeuw gaan we niet naar Batibouw. Ons verhaal 
van innovatie, co-creatie en duurzaamheid komt beter tot zijn 
recht in onze fonkelnieuwe gebouwen in Lanaken-Kesselt’, 
stelt CEO Carlos Jorissen. ‘In maart 2020, rond de periode van 
Batibouw, ontvangen we alle professionele klanten met de 
nodige toeters en bellen in onze multimediale showroom aan 
de Kiezelweg.’

‘Reeds sinds mensenheugenis zijn we trouwe exposanten op 
Batibouw. We zijn Batibouw dan ook heel dankbaar voor het 
podium dat ze ons jarenlang geboden hebben. We vonden 
echter dat we onze professionele klanten in 2020 beter konden 
informeren in onze eigen thuishaven voorzien van alle audiovi-
suele middelen, alle materialen, alle cateringfaciliteiten en een 
ruime parking net voor de deur. Dit is gewoon comfortabeler.’

‘Innovatie, co-creatie en duurzaamheid zijn de sleutelbegrip-
pen van ons bedrijf. Daar willen we tijdens de professionele 
dag die we in maart 2020 organiseren, dan ook heel sterk op 
inzetten. Ons ultramodern nieuw gebouw is dan ook de ideale 

plek om samen te innoveren en te co-creëren en zo te komen 
tot duurzame oplossingen.

Onze 170 collega’s die dagelijks samen met ons hun steentje 
bijdragen tot de verdere groei en bloei van dit bedrijf staan 
klaar om onze klanten met raad en daad bij te staan. Samen 
willen we bouwen aan het nieuwe bouwen. We are ready to 
face the future.’

Over Nelissen Steenfabrieken
Nelissen Steenfabrieken werd opgericht in 1921. Vier jaar gele-
den nam de vierde generatie het bedrijf over. Carlos Jorissen, 
Joeri Gevers en Burt Nelissen hebben een ambitieus investe-
ringsplan van 35 miljoen euro opgesteld. Met de opening van 
een state-of-the-art-kantoorgebouw waarbinnen zich een ex-
perimentele showroom vol met digitale snufjes bevindt, treedt 
Nelissen Steenfabrieken in 2019 resoluut op het voorplan als 
dé voorloper in de baksteenbranche.

De 170 medewerkers produceren jaarlijks 185 miljoen stenen 
voor de binnen- en buitenlandse markt.

…
info : Roberta.melis@nelissen.be

…

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: Geert Hauben | Fotografie Mark Scheepers / Alf Mertens

Officenter leuven

Officenter verdubbelt aantal 
werkplaatsen in Leuven

Op 12 september zwaaiden de deuren van het vernieuwde 
business- en coworkingcentrum Officenter in Leuven open. 
De Lommelse aannemer en specialist in industriële gebou-
wen,  Derdaele+, vergrootte het complex met liefst 2.000 m² 
aan extra kantoorruimte. Het aantal werkplaatsen steeg daar-
mee van 90 naar 200 stuks.

Officenter, opgericht in 2010 door Christa Jouck en Koen 
Batsleer, blijft groeien als kool. Eerder dit jaar opende in Aalst 
al de achtste vestiging van de Limburgse ondernemers. In  
Leuven was het succes ook al enige tijd te merken aan de 100 % 
bezetting, de overvolle vergaderzalen en de lange wachtlijsten. 

Daarom werd de knoop doorgehakt om op de bestaande site 
een extra vleugel bij te bouwen. Ook kreeg de onthaalruimte en 
bistro een complete make-over. Er was een investering van circa 
drie miljoen euro mee gemoeid.

Strakke planning

Voor de nieuwbouw ging Christa Jouck in zee met Derdaele+. 
“Op aanraden van een van haar aandeelhouders heeft ze contact 
met ons opgenomen”, schetst CEO Thomas Monnens. “De sa-
menwerking is opvallend vlot verlopen. Er was onmiddellijk een 
klik van vertrouwen. 
Dat voelde je meteen”, vult zaakvoeder Patric Derdaele aan. 
De oorspronkelijke planning liep enige vertraging op door een  
vergunningsprobleem. Nochtans was de grootste vereiste om 
de nieuwbouw zo snel mogelijk te realiseren. “Vandaar dat de 
keuze viel op een staalskeletbouw met betonnen panelen”, 
weet Monnens.

4
reportage

Omdat het project snel vooruit moest gaan, werd geopteerd 
voor metaalskeletbouw.
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Hinder beperken

In februari ging de spade voor het eerst in de grond. “Op 14 juli 
hebben wij het gebouw al kunnen opleveren. Het is een mooie 
combinatie van staal en beton. Gerealiseerd op een toch wel 
heel korte termijn. Probeer dat maar eens te doen met metsel-
werk. Dat lukt nooit”, verzekert Patric Derdaele die eraan toe-
voegt dat dit niet hun moeilijkste werf ooit was. De grootste 
moeilijkheid bestond erin de hinder te beperken voor de mensen 
die al aan de slag waren in het Officenter. “Daarvoor hebben 
wij verschillende maatregelen genomen omdat wij de parking 
moesten afsluiten.
Dit is opgelost door met onder meer wegplaten een extra verhar-
ding aan te brengen. Cruciaal om het geheel vlot te laten verlo-
pen, was om alles goed af te stemmen met de onderaannemers 
van ons en van Officenter. Dat is goed gelukt. De nieuwbouw is 
relatief eenvoudig: rechttoe, rechtaan. Een rechte blok van 12 
meter breed en 60 meter diep. Al bij al doken er op enkele kleine 
oponthoudjes na gelukkig maar weinig moeilijkheden op”, weet 
Monnens.

Referenties

Toch was het voor Derdaele+ niet het eerste het beste project. 
“Wij zetten vooral industriële gebouwen neer. Dit was geen hal, 
maar een kantoorcomplex wat toch voor een extra uitdaging 
zorgde”, schetst Thomans Monnens een van de troeven van 
Derdaele+. 
De Lommelaren kunnen intussen een mooie lijst met re-
ferenties voorleggen. “Denk dat aan Hotel Corbie, de  
Decathlon, Basic Fit en Axion op de Ring van Lommel en  
Citroën-concessie in Geel. Nagenoeg alles doen we in eigen  
beheer. We hebben een 50-tal werknemers en doen zoveel  
mogelijk zelf: vanaf de grondwerken, de funderingen, de metaal-
werken en het lakken. 
Dat moet ook wel als we een korte doorlooptijd en topkwaliteit 
willen garanderen. De totaalaanpak laat ons toe om korter op de 
bal te spelen.” Derdaele+ doet dat met een zeer modern machi-
nepark. “Wij hebben een 50-tal machines voor grond-, riolerings- 
en montagewerken. 

Daarnaast zijn er nog de graafmachines, hoogtewerkers, dumpers,  
opliggers en kipwagens”, aldus Monnens.

Bij Officenter in Leuven kunnen ze er intussen van mee- 
spreken. “Het was de eerste nieuwbouw die Christa Jouck 
plaatste. Hopelijk kunnen wij in de toekomst nog wat voor elkaar 
betekenen”, besluit Derdaele. Met de nieuwe realisaties in Aalst 
en Leuven huisvest Officenter nu in totaal zo’n 750 ondernemin-
gen met ruim 1.500 medewerkers op een oppervlakte van meer 
dan 28.000 m².  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
Officenter Leuven

…
Bouwheer: 

Officenter Holding; Hasselt
…

Architect: 
Derdaele+; Lommel

Meubelen: 
Belisia; Bilzen

Buitenschrijnwerk: 
R&M Van den Boer; Lommel

 Volledige binnenafwerking: 
Weygers Totale Projectinrichting; Hasselt

Deuren: 
Porta Nova; Hasselt

Schilderwerken: 
Vak & Deco; Halen

Liften: 
Otis Belgium; Groot-Bijgaarden

Buitenaanleg: 
Maklibo; Mol

Asfaltwerken: 
Beylemans; Mol

Glazen balustrades: 
Atelier Inter Design; Bocholt

Vloer- en chapewerken: 
A-Z Design; Halen

De nieuwe vleugel bestaat uit een geslaagde mix van staal en 
beton.
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office - meeting - coworking

®

1 kantoor huren -> op 8 locaties werken  -> www.officenter.eu
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Balendijk 231  -  3920 Lommel  -  T. 011 55 25 80  -  info@rmvandenboer.be

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

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

Vakmanschap op basis van kwaliteitsproducten



 - 64 -  - 65 - 

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.

   
 

HET MEWA-SYSTEEM VOOR HERBRUIKBARE POETSDOEKEN 
VOOR FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN

REDACTIE

De meest duurzame manier om het milieu te 
beschermen is afval vermijden en spullen ge-
zamenlijk gebruiken.

Textielsharing is een vorm van actieve milieubescherming. 
MEWA-textielmanagement kiest voor herbruikbaarheid. 
Daarmee maakt u uw fabriek of werkplaats heel eenvoudig 
milieuvriendelijk.
Dat zorgt niet alleen voor een fijn gevoel, maar maakt uw 
bedrijf ook aantrekkelijker voor zowel werknemers als klan-
ten. Daarnaast biedt het MEWA-systeem voor poetsdoeken 
ook andere voordelen: een exacte budgettering, bijkomende  
veiligheid en uiteraard snel en grondig gereinigde machines, 
gereedschappen en vloeren.

Wegwerpbekers uit polylactide, die na gebruik ontbinden  
in koolstof en water, gymschoenen uit synthetische spinnen-
draad waarvan na een aantal jaar enkel nog de zool overblijft. 
Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar en gesleu-
teld aan nieuwe producten die biologisch afbreekbaar zijn. 
Dat is erg belangrijk en draagt bij aan de bescherming van 
het milieu. Het MEWA-systeem voor poetsdoeken is nog effi-
ciënter, aangezien het vroeger in de keten zit: MEWA-klanten  
produceren immers geen afval meer, maar huren de sterk  
absorberende doeken. MEWA haalt die op afgesproken tijd-
stippen op, wast ze, zorgt voor een strenge kwaliteitscontrole 
en levert daarna weer schone doeken. 

Dat is handig, maakt een exacte kostenberekening mogelijk 
en bespaart tijd, omdat er altijd schone doeken beschikbaar 
zijn. Daardoor kunnen werknemers zich toeleggen op hun ta-
ken, in plaats van doeken volgens de wettelijke voorschriften 
te moeten ophalen en wegbrengen. Ze delen simpelweg de 
MEWA-poetsdoeken: ze gebruiken ze, zonder ze zelf te  
beheren.

Waarom zouden ze ook? 
Door enkel te gebruiken zonder zelf te bezitten, hebben bedrij-
ven een grotere flexibiliteit. Het aantal en de soort poetsdoe-
ken (er zijn er vier verschillende, afhankelijk van het gebruik) 
kunnen altijd worden aangepast aan de huidige behoeften 
van een bedrijf. Het Duitse MEWA is dus een echte partner, 
met 111 jaar vakkennis waarop u kunt rekenen. Het slimme 
deelsysteem voor poetsdoeken helpt bedrijven in heel Europa 
verder. Ieder jaar wast MEWA meer dan een miljard poetsdoe-
ken voor 188 000 klanten. Olie en vetten worden uit de doe-
ken gefilterd en worden hergebruikt voor de verwarming van 
de was- en droogstraten. Dat is goed voor 80 procent van het 
energieverbruik en bespaart jaarlijks 7 miljoen liter stookolie. 

Door een voortdurend verbeterende techniek kan MEWA het 
waterverbruik ook steeds verder terugdringen. Vandaag is dat 
al met 50 procent gedaald. De wasmiddelen die MEWA ge-
bruikt, zijn biologisch afbreekbaar en worden in een zo laag 
mogelijke dosering ingezet. Natuurlijke hulpbronnen sparen 
en afval vermijden, is volgens MEWA de meest duurzame ma-
nier om het milieu te beschermen.

MEWA Textil-Management
MEWA voorziet ondernemingen over heel Europa vanuit 45 
vestigingen van beroeps- en veiligheidskleding, poetsdoeken, 
olieopvang- en voetmatten, evenals wastafels voor onder- 
delenreiniging in full-service. Aanvullend kunnen ook artikels 
besteld worden in de MEWA merkencatalogus voor werk) 
veiligheid. Ongeveer 5.600 medewerkers bedienen meer dan 
188.000 klanten uit de industrie, handel, ambachten en gas-
tronomie. In 2018 realiseerde de MEWA Groep een omzet van 
704 miljoen euro.

…
info : betty.deboeck@vprconsult.be

…
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Tekst: Kurt Meers | Fotografie: Liesbeth Driessen

Applicatiecentrum Beton en Bouw

Unieke infrastructuur om 
innovaties in bouw te testen

Hoe sterk is een betonnen balk? Hoeveel druk kan een met-
selwerkmuur verdragen? En wat is het effect van extreme 
weersomstandigheden op innovatieve bouwmaterialen? 
Dat zijn allemaal vragen die beantwoord worden in het 
nagelnieuwe Applicatiecentrum Beton en Bouw, dat op 22 
oktober in Diepenbeek officieel de deuren heeft geopend. 
Bouwen aan Limburg mocht er al een kijkje gaan nemen… 

“Er waren drie voorname redenen om dit centrum te bouwen”, 
zegt prof. dr. ing. Bram Vandoren, professor in de Onderzoeks-
groep Bouwkunde aan de UHasselt. “In de eerste plaats hadden 
wij voordien een heel beperkte infrastructuur om onderzoek te 
doen. 

Ten tweede was er nergens in Limburg een centrum waar be-
drijven terecht konden om bepaalde materialen te testen. Zeker 
niet op ware grootte. Tot slot was er nood aan moderne accom-
modatie om leerlingen warm te maken voor STEM-richtingen en 
technische beroepen in de bouwsector.”

5
reportage

Omdat beton synoniem staat voor grauw en grijs, voegden de 
architecten een speels en kleurrijk accent toe aan de voorzijde.
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Grindfonds

En zo ging het idee rijpen om een gloednieuw, eigen centrum te 
bouwen. Een kruispunt dus van academisch onderzoek en con-
crete bouwtechnische ontwikkelingen van de industrie. 
Op de Bouwcampus in Diepenbeek, naast de kantoren van 
Confederatie Bouw Limburg, was het Limburgse provinciebe-
stuur graag bereid om hier een perceel voor vrij te maken. Het 
project werd bovendien financieel haalbaar dankzij de middelen 
van het Grindfonds. 

Om het concept van het Applicatiecentrum Beton en Bouw  
(afgekort als ACB²) te bepalen, trokken prof. dr. ir. Herve  
Degee en Bram Vandoren op onderzoek uit. Ze bezochten  
diverse faciliteiten op andere locaties in binnen- en buitenland, en  
gingen praten met de Limburgse bouwbedrijven om hun be-
hoeften juist te kunnen inschatten. “Onder meer Ludo Panis van 
Ebema en Stef Maas van FEBE hebben ons veel input gegeven”, 
aldus nog Bram Vandoren. “Zo stond het al vroeg vast dat we 
een grote, centrale hal zouden nodig hebben. Die moest worden 
uitgerust met een geperforeerde proefvloer (ankerpunten om de 

halve meter) en twee grote reactiemuren, zodat grote elemen-
ten in hun geheel konden verankerd worden om allerlei testen 
te doorstaan. En dat is meteen het unieke aan dit centrum: de 
reactiewanden zijn ijzersterk en 7 meter hoog, zodat volledige 
constructiewanden en andere grote bouwkundige stukken op 
ware grootte kunnen getest worden.” Voorwaarde om deze 
gevaartes naar binnen te halen, zijn 2 grote rolbruggen van elk 
20 ton. In een elektronisch captatiecenter, toch wel één van de 
blikvangers van het hele project, worden alle parameters van de 
tests opgeslagen en verwerkt tot overzichtelijke rapporten.

Betonrot

Het nieuwe gebouw biedt plaats voor nog andere soorten van 
studies. “Zo zullen we in het labo ook elementen testen uit 
innovatieve materialen”, zegt Rik Steensels, navorser van de  
Onderzoeksgroep. “We zoeken bijvoorbeeld een antwoord op 
de vraag of gerecycleerd betonpuin even duurzaam is als nieuwe 
materialen. Of we creëren artificieel betonrot en gaan de im-
pact daarvan na. Voor dat niveau van onderzoek zullen er telkens  

andere labo-opstellingen worden gemaakt.”
Het nieuwe Applicatiecentrum Beton en Bouw beschikt boven-
dien (op de verdieping) over een aantal kantoren, flexibele werk-
plekken. Vergaderen mogen ze bij de buren van Confederatie 
Bouw Limburg. “De units op de verdieping zijn zo opgebouwd 
dat ze makkelijk kunnen plaatsmaken voor eventuele uitbreidin-
gen als die nodig mochten blijken.”

Bijzonderheden

Toch wel opmerkelijk in het nieuwe project zijn de holle ach-
terwand van de reactiemuren en en de innovatieve constructie 
van de rolbruggen.. “En de diagonale kolom voor de stabiliteit”, 
voegt Rik Steensels toe. 
“Dat zie je elders niet zo vaak.” Een ander innovatieve toepas-
sing is de onderkeldering. “Daardoor kunnen we de elementen 
op de proefvloer langs onder bevestigen, wat veel meer moge-
lijkheden geeft.”
Opvallend voor bezoekers: de enorme poort en de rode luifel aan 

de straatzijde van het nieuwe gebouw. 
“De poort is inderdaad speciaal omdat er grote constructie-ele-
menten moeten aangevoerd worden. Ze mag bovendien geen 
effect veroorzaken op de omstandigheden die we binnen in de 
testomgeving creëren. Vandaar het bijzondere ontwerp.” De lui-
fel is een kleurrijk accent dat dienst doet als zonwering. 

“Er is veel lichtinval via het glas, en de luifel houdt de warmte 
perfect buiten”, zegt Bram Vandoren. “Het beton houdt vervol-
gens de koelte goed bij, zodat hier altijd een aangename tempe-
ratuur heerst. Verwarmen doen we met straalpanelen tegen het 
plafond.” Wie tot slot met een drone het nieuwe complex gaat 
inspecteren, zal het groendak en de zonnepanelen kunnen zien. 
Kortom, een vernieuwend initiatief dat de Limburgse bouwsec-
tor nog vele diensten zal bewijzen. 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
Applicatiecentrum Beton en 

Bouw UHasselt
…

Bouwheer: 
 UHasselt

… 
Architect: 

TV BEL-Dhoore Vanweert Architecten; Hasselt
Hoofdaannemer: 

Bouwbedrijf Eiffage Reynders; Houthalen
Studiebureau Stabiliteit: 

UTIL structuurstudies; Schaarbeek
Studiebureau speciale technieken:

 Deltha Engineering; Diepenbeek
Bouwmaterialen:
 Wijckmans; Ham

Gepolierde beton: 
Frank Vastmans betonvloeren; Bree

Holle wanden: 
Prefaxis; Zonnebeke

Funderingstechnieken: 
Dupont; Hasselt 
Grondwerken: 

Croes; Geetbets
Grondwaterverlaging: 
Aqua Vrijsen; Houthalen

Regenwaterputten: 
Awouters Beton; Houthalen

Prefab beton: 
Architon; Dessel

HVAC, sanitair en technische gassen: 
LKB; Zonhoven

RF verluchtingsroosters: 
RF Technologies; Oosterzele

Elektriciteit: 
Hermans; Houthalen

Lift: 
Kone Belgium; Woluwe-Saint-Lambert

Beton: 
Everaerts; Lummen 

Betonnen prefabelementen: 
Ergon; Lier

Hellingsbeton: 
Van de Craen; Arendonk 

Kraanpoort: 
Assa Abloy Entrance Systems Belux; Melle

Rolbrug-kraanbaan: 
Demag; Antwerpen

Staalconstructie: 
Jeco; Bree

Binnenplaatafwerkingen:
 Kempische Interieurbouw; Lommel

Binnenschrijnwerk: 
Vangrieken; Heusden-Zolder

Schilderwerken: 
ASLV; As

Gordijngevels: 
Hermans J & Co; Tienen

Polycarbonaat gevelsluiting: 
Habemo; As 

De zonwering zorgt ervoor dat 
het zelfs op warme zomerdagen 

heel koel blijft in de grote hal.
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De nauwkeurig gepositioneerde 
gaten in wand en vloer laten 

toe dat de test-elementen
stevig gefixeerd kunnen 

worden.

vervolg :
Technische fiche

Applicatiecentrum Beton en 
Bouw UHasselt

…
PVC gevelbekleding: 

RSD; Peer
Wandbekleding: 

Posa vloer- en tegelwerken; Ham
Stalen binnenschrijnwerk: 

KMW; Hechtel 
Timmerwerken:

 Thijs Vincent; Dilsen
Boringen: 

Langers Kris; Maaseik
Groendak: 

Ibic; Aartselaar 
Platte dakdichting: 

Hendrickx Gebr.; Overpelt 
Valbeveiliging – Levenslijnen + Kooiladders: 

Safety Solutions; Beringen

“Geen industriehal zoals alle andere”
…
Het applicatiecentrum in Diepenbeek is voor hoofdaannemer Rey-
nders een unieke referentie geworden. ”We steken het niet onder 
stoelen of banken dat dit project bouwtechnisch een heel huzaren-
stuk was”, zegt werfleider Yannick Daamen. “De speciale voorzie-
ningen in het gebouw vereisten heel wat flexibiliteit en inventivite-
it, zowel van ons als van de bouwheer en de architect.”

“Nee, dit is absoluut geen industriehal zoals alle andere”, legt Yan-
nick Daamen uit. “Dat komt vooral omdat de diverse onderdelen om  
bouwtechnische experimenten uit te voeren, aan heel specifieke tech-
nische vereisten moeten voldoen. Ik denk aan de 70cm dikke proefvlo-
er en 120cm dikke proefwanden, waarin ruimschoots 80 ton wapening  
in aanwezig is. Of aan de voorgespannen wapeningsstrengen om de ben-
odigde krachtverdeling te verzorgen, aan de onderkeldering, of aan de eis 
om in een raster van 50x50 cm in totaal 799 metalen buisjes voor de vloer 
en 286 voor de wand door te voeren.”

“Door het samenbrengen van de juiste partijen en het nodige denkwerk 
intern, hebben we voor een geslaagd resultaat kunnen zorgen”, stelt de 
werfleider. “Deze referentie in samenwerking met de UHasselt zullen 
we bij Reynders nog lang meedragen als voorbeeld van uitmuntendheid 
in dergelijke speciale gebouwen.”

MEER DAN 100 JAAR VAKMANSCHAP 
EN KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK.

Een familiale bedrijfscultuur onder 
de vleugels van één van de grootste 
internationale bouwgroepen ter wereld.
Reynders is uw vaste partner voor uw  
bouwprojecten.

Uilenspiegel, Hasselt – Ivo Vercammen Woonprojecten – PCP architecten

Trichterpoort, Hasselt – Bouwrenovatie NV – A2O architecten

Centrum Zuid 2049
3530 Houthalen
011 60 56 56
info.reynders@eiffage.com
www.reynders.be

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
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MEER DAN 100 JAAR VAKMANSCHAP 
EN KWALITEIT ONDER ÉÉN DAK.

Een familiale bedrijfscultuur onder 
de vleugels van één van de grootste 
internationale bouwgroepen ter wereld.
Reynders is uw vaste partner voor uw  
bouwprojecten.
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Trichterpoort, Hasselt – Bouwrenovatie NV – A2O architecten

Centrum Zuid 2049
3530 Houthalen
011 60 56 56
info.reynders@eiffage.com
www.reynders.be

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

Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

T 089/76.44.26
F 089/76.38.66

info@4d-tegels.be
www.4d-tegels.be
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Tekst: NMG  | Fotografie Frank Gielen

Wijckmans is specialist 
in betonputten

De normen voor (nieuw)bouw worden steeds strenger. Ook 
op vlak van nutsvoorzieningen. Zo zijn een regenwaterput, 
septische put en infiltratieput in de meeste gevallen al ver-
plicht. Wijckmans speelt hier graag op in en vervaardigt daar-
om betonnen putten in alle soorten en formaten. Met beton 
van eigen makelij en ondertussen meer dan 100 jaar ervaring.

Wijckmans staat al meer dan 100 jaar en vier generaties lang 
voor betrouwbare bouwmaterialen. Met klanten over heel het 
land is het bedrijf een van de vijf leidende Belgische familiale 
bouwmaterialenhandels. Door de eigen betoncentrale komen de 
materialen van bij de bron. Vers gestort en met kennis van zaken 
afgewerkt tot betonnen putten. 

Of om direct te gebruiken als stortbeton natuurlijk. De eigen 
transportdienst brengt het stortklaar beton graag tot op de werf.

Kwaliteitsvolle betonputten

Van regenwaterputten tot septische putten en van kleinschalige 
waterzuiveringsinstallaties tot controleputten: de productie van 
betonputten is één van de specialiteiten van Wijckmans. Op de 
eigen site vervaardigt het team namelijk putten tot 20.000 liter 
in voegloos beton. Daarnaast zitten alle toebehoren in hun gam-
ma. Van pompen en filters tot deksels, Wijckmans bouwt alles 
tijdens de productie naar wens in. Het resultaat? De klant krijgt 
een kant-en-klare betonput voor elk project.

6
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
Wijckmans betoncentrale

…
Bouwheer: 

 Wijckmans; Ham
…

Architect: 
ATLR; Beverlo

Hoofdaannemer: 
Willy Naessens; Tessenderlo

Paalfunderingen: 
Dupont; Hasselt
Stellingbouw: 
Aas; Herentals

De klant 
krijgt een kant-en-klare 

betonput voor
 elk project.
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Regenwaterinfiltratie en -recuperatie

Bij heel wat (nieuw)bouwprojecten is regenwaterinfiltratie ver-
plicht. Dat kan met waterdoorlatende materialen in de buiten-
aanleg, bijvoorbeeld dolomiet, grind of tegels, maar ook met 
stoeptegels of kasseien die het water gedeeltelijk laten infiltre-
ren via de voegen. Soms is de bovengrondse infiltratie echter 
onvoldoende. 
Dan is een ondergronds infiltratiesysteem nodig. De infiltratie-
putten van Wijckmans zijn een prima oplossing in dat geval.  
Ze zijn namelijk niet meer weg te denken uit elk hedendaags 
woonproject. Door te kiezen voor een regenwaterput spa-
ren gezinnen kostbaar drinkwater uit én besparen ze op het  
gezinsbudget. Voor onder meer het toilet, de wasmachine  
en het schoonmaken van het huis is regenwater een prima  
alternatief. Zeker wanneer je weet dat een gezin per dag  
gemiddeld 100 liter drinkwater verbruikt. 

 

State of the art fabriek

Door de grotere vraag naar oplossingen voor waterrecuperatie 
en –infiltratie steeg de nood aan een nieuwe fabriek. Wijckmans 
legt de focus op het milieubewustzijn van de klant en geeft zelf 
het goede voorbeeld tijdens de productie. Alle grondstoffen voor 
de nieuwe fabriek worden aangevoerd via het kanaal. 
Een ecologisch alternatief, als je weet dat een binnenschip per 
tonkilometer slechts een kwart CO2 uitstoot van een vracht- 
wagen. Een serie waterputten – uiteraard door Wijckmans zelf 
gemaakt – vangt tot 220.000 liter hemelwater op om in te zet-

ten tijdens het productieproces. Het gezuiverde materiaal en het 
water worden aan het einde van de productie gerecupereerd en 
opnieuw ingezet. Daarnaast zijn er nog zonnepanelen die zorgen 
voor groene stroom. Wijckmans brengt dus in de praktijk wat ze 
dagelijks tonen en leveren bij hun klanten.  l

Zwartenhoekstraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen) 
t 
f

e

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

www.wijckmans.be

ONZE BETONCENTRALE  
IS OPERATIONEEL.

Bij Wijckmans is beton geen 
product, maar een service. 
Door onze eigen betoncentrale 
komen alle materialen van bij de 
bron. Vers gestort of afgewerkt 
tot betonnen putten. Of om als 
stortbeton te gebruiken natuurlijk. 
Geleverd tot op de werf.

Vraag meteen een offerte aan  
via info@wijckmans.be! 

Alle werkdagen van 6u30 tot 18u00
en zaterdag van 9u00 tot 12u00 (geen stortbeton).

OPENINGSUREN:  

Wijckmans_AD_2019_LimburgBouwt_28augustus2019_195x130.indd   1 23/08/2019   13:37:22
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GEZONDE LUCHT IN KLASLOKALEN:
PXL EXPERIMENTEERT MET MACHINE LEARNING

REDACTIE

Gezonde lucht in klaslokalen: het is niet altijd even evident. 
Hogeschool PXL experimenteert met machine learningom de 
ventilatie van zijn aula’s in Diepenbeek automatisch aan te 
sturen. Met meer en meer succes...

CO2 oh nee
Of het nu in het lager, middelbaar of hoger onderwijs is: zodra 
iedereen weer op de schoolbanken zit, klagen jongeren over 
muffe, slecht verluchte klaslokalen. Niet zelden wordt de (niet 
al te strenge) CO2-maximumnorm van 1000 parts per million 
(ppm) in klaslokalen overschreden en beginnen de klachten. 
Hoofdpijn, vermoeidheid, concentratiestoornissen: een hoog 
CO2-gehalte werkt allesbehalve prestatiebevorderend.

De ramen openzetten? Ja, dat is een optie. Maar lang niet al-
tijd: in de winter kan het eventjes (totdat de leerlingen bij het 
raam acute bevriezingsverschijnselen vertonen), bij regenach-
tig of winderig weer is het minder evident en of leerlingen de 
les van hun leerkracht nog kunnen volgen met de extra buiten-
geluiden, is maar zeer de vraag.

Ventileren: van curatief naar preventief, 
van achternahollen naar ‘smart’
Binnen Hogeschool PXL bevatten heel wat aula’s en leslokalen 
een ventilatiesysteem, maar ook dat op zich is geen garantie 
voor gezonde klaslucht de hele dag lang. Als een ventilatie-in-
stallatie gestuurd wordt op basis van het huidige CO2-niveau 
(zoals dat door de bank genomen het geval is), dan krijg je elk 
lesuur zowat hetzelfde patroon. Bij de start van de les is alles 
nog in orde, maar nog geen tien minuten later is de CO2-con-
centratie door het aantal aanwezige personen dermate geste-
gen dat zelfs een ventilatie op vol vermogen (100%) die con-
centratie niet tijdig naar omlaag krijgt. Tegen dat de ventilatie 
echt effect heeft, is de les afgelopen.

Grotere ventilatie-unit gebruiken? Kan altijd natuurlijk, maar 
die maakt meer lawaai en stoort de lessen wellicht nog meer 
dan wanneer je het raam openzet.

Nee, een betere oplossing is de ventilatie automatisch, ‘smart’ 
en just-in-time te sturen, niet alleen op basis van het huidige 
gemeten CO2-niveau, maar rekening houdend met extra para-
meters. Niet langer curatief ventileren wanneer het eigenlijk al 
half te laat is, maar preventief...

‘Smart’ ventileren met machine learning
Reden genoeg voor Hogeschool PXL om binnen het multidis-
ciplinaire speerpuntonderzoeksproject Smart Factory 4.0 een 
casestudy van een ‘smart classroom’ te integreren.

Daarin gingen we na hoe we de ventilatie in aula F108 in Die-
penbeek automatisch konden aansturen met behulp van ma-
chine learning, een tak van de artificiële intelligentie waarbij 
een computer zelf – zonder expliciete instructies – op basis 

van patronen in data algoritmes en statistische voorspellende 
modellen ontwikkelt die (in dit geval) de gewenste ventilatie 
opleveren.

Anderhalf jaar lang werd een hele rits data bijgehouden en 
werden via Azure Machine Learning verschillende parameters 
onderzocht en verschillende voorspellende modellen ontwik-
keld. Het model dat momenteel gebruikt wordt, voorspelt de 
CO2-waarde over één uur en over twee uur en begint al pre-
ventief te ventileren. Om de 10 minuten stuurt het systeem 
zich bij.

Daar waar de ventilatie vroeger alleen rekening hield met de 
huidige CO2-waarde, wordt er nu expliciet rekening gehouden 
met de volgende parameters:
•  de huidige CO2-waarde (ppm);
•  een schatting van het aantal aanwezige studenten op basis  
 van het lessenrooster;
•  de binnentemperatuur van het lokaal;
•  de buitentemperatuur;
•  de ventilatiestand;
•  de vochtigheid.

Het computermodel gebruikt deze parameters om twee 
CO2-waardes te voorspellen – die over één uur en over 
twee uur – en gebruikt die waardes samen met de huidige 
CO2-waarde om de ventilatie aan (en bij) te sturen.
Het model wordt beter en beter, maar heeft nog finetuning 
nodig. Vanaf midden september komen er met de start van 
het nieuwe academiejaar nieuwe data bij, die het voorspellen-
de model nog accurater zullen maken. In de toekomst wil de 
campus van PXL-Green & Tech meer en meer lokalen op deze 
manier ‘smart’ ventileren.

…
info : www.pxl.be
…

80% van de 
Vlaamse bedrijven 
ligt op minder dan 

10 km van een altijd 
filevrije waterweg. 

Profiteer ervan!

Vlot 
transport 
voor elke 

vracht
containers, bulk, 

palletten …

Als uw betrouwbare partner voor een slim, veelzijdig en 
welvarend waterwegennetwerk gaat De Vlaamse Waterweg nv 
volle vaart vooruit om transport via het water te stimuleren en 
het vrachtverkeer in Vlaanderen vlotter én voordeliger te laten 
verlopen.

DE WATERSNELWEG:  
ELKE VRACHT WELKOM 

Een 
bruisende, 

dynamische 
sector tot 
uw dienst

Voor meer informatie bel 
naar +32 (0)11 29 84 00 of 
mail info@vlaamsewaterweg.be

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

2019-0962 DVW ad_220x297+4.indd   1 3/10/19   15:52
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Een goed jaar geleden opende Martins Rentmeesterij op  
Alden Biesen een hotel met 70 kamers, het allereerste in Bilzen.  
Vandaag komt er een tweede bij: Beila. Het telt 10 kamers. 
Hierdoor stijgt het aantal hotelkamers in Bilzen in één jaar tijd van 
0 naar 80. Beila verwijst naar de oudste benaming van Bilzen. 
Beila betekent woud. Alleen, het hotel ligt niet in een bos maar 
pal in het centrum van de Demerstad.  Het hotel in het han-
delscentrum is trendy ingericht. “Stay trendy is ons motto. Het 
is ook een hotel met een beetje een hoek af”, stellen Carlo  
Bogaerts (56) en z(n zoon Bram (28) die het familiehotel gaat 
uitbaten. 

Kunst

“We hebben toch wel wat speciallekes”, vervolgen vader en 
zoon. “In de bar en ontbijtruimte hebben we een lange maar kale 
witte muur van 25 meter. Het is de bedoeling om daar werken 
van kunstenaars op te hangen. Om de twee maanden toont een 
andere kunstenaar z’n creaties.” De leerlingen van de Kunstkoe-

pel (de vroegere kunstacademie van de stad) mogen de spits 
afbijten. “Op hotel komt een bonte groep van mensen, en die 
grote verscheidenheid tonen de leerlingen met levensgrote  
portretten op houtskoolpapier”, lieten Guy Motten en Jenske 
Eeersels, twee leraren van de Kunstkoepel, horen.

Japanse toiletten

Voor de binnentuin werd Carlo Bogaerts geïnspireerd door een 
appelsienenboom uit Israël.
“Zo brengen we méér beleving in het hotel”, vult Bram Bogaerts 
aan. “Wat betreft het interieur hebben we veel met staal ge-
werkt: een kunstzinnige maar stalen trap en stalen hekwerken. 
En de kasten op de kamer zijn met een stalen frame gemaakt. Er 
valt veel licht van buiten het hotel binnen. In het hotel is er een 
contrast tussen wit en zwart.” Carlo Bogaerts deed voor de in-
richting van hotel Beila ook inspiratie op tijdens de buitenlandse 
reizen die hij met z’n echtgenote maakte. “Op elke kamer heb-
ben we een Japans toilet geïnstalleerd”, legt Carlo Bogaaerts 

Hotel Beila
Stay trendy is ons motto!

Technische fiche
Hotel Beila; Bilzen

…
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 

uit. “Open je de deur dan gaat het deksel van het toilet au-
tomatisch omhoog. De bril verwarmt vanzelf. En ’s avonds 
is het toilet met led verlicht. Toiletpapier is niet meer nodig. 
Een druk op een knop en water sproeit omhoog in de pot. 
We zijn het enige hotel in Limburg met Japanse toiletten.”

De look

In de bar staan twee dode bomen die er levend uitzien 
vanwege de kunstblaadjes die er in komen te hangen. De 
kamers hebben geen naam. “Ze zijn praktisch allemaal  
modern ingericht. Het hotel heeft ook wel een industriële 
look. Met een knipoog worden flessen water in een kunst-
zinnig rek geplaatst. “Ze moeten de indruk geven dat het 
flessen wijn zijn”, verduidelijkt Bram Bogaerts. 

Meer info op www.hotelbeila.be. 
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Bureau Notermans: 
de innovatie partner 
in vastgoedbeheer

Onderhoud, herstelling en vervanging zijn zware 
kostenposten voor vastgoedeigenaars. 
Daarom is het interessant om de technische 
toestand van een onroerend goed te kennen en 
weten wat de kosten zijn die op termijn moeten 
worden ingecalculeerd om een maximaal ge-
bruiksgenot te hebben tegen een minimale kost.

Een conditiestaatmeting – volgens de norm NEN 
2767 – past perfect in het kader van een actief 
vastgoedbeheer.

Eerste fase: inspecteren op basis van 3 parame-
ters: ernstgraad, intensiteit en omvang. 
Hierna volgt nog een interpretatie op basis van het 
risico. Optioneel kan ervoor gekozen worden om 
de onderhouds- en reparatiekosten te plannen 
op lange termijn via een Meerjarenonderhouds-
plan

Bureau Notermans inspecteert zowel woningen, 
bedrijfsvastgoed, appartementsblokken, over-
heidsgebouwen als infrastructuur.

+32 (0)12 74 54 93
Sint-Truidersteenweg 474B, 3840 Borgloon
info@bureaunotermans.be

notermans_1/2pag..indd   1 9/10/19   11:13

Warme zomers met hittegolven zullen naar alle waarschijn-
lijkheid een normaal fenomeen worden. Voor onze steeds 
beter geïsoleerde woningen heeft dat een belangrijk gevolg, 
want ze blijven de warmte binnen houden, zoals koffie of thee 
in een thermosfles warm kan blijven. Dat is nu al de realiteit 
bij nieuwbouw, en dat zal het worden bij bestaande wonin-
gen die ingrijpend worden nageïsoleerd. De ramen open- of 
de ventilatie aanzetten zal niet volstaan om de hitte buiten te 
krijgen, want die zit opgeslagen in de muren en vloeren. 

Wat wel soelaas kan bieden, is een systeem om een huis 
structureel te koelen. Een warmtepomp is daarvoor verras-
send genoeg misschien wel de verstandigste keuze, stelt het 
consortium InfoWarmtePomp.be, een initiatief van de belang-
rijkste Belgische producenten en verdelers van warmtepom-
pen.

CO2 oh nee
Om energie te besparen en het comfort in de winter te verho-
gen, worden onze woningen steeds beter geïsoleerd en lucht-
dicht gemaakt. In combinatie met de klimaatopwarming zorgt 
dat in de zomer helaas voor steeds meer risico op oververhit-
ting. Wat kan je daaraan doen?

Voorkomen is beter dan genezen
Uiteraard moet je eerst proberen oververhitting te voorkomen. 
Bij nieuwbouw heb je daarvoor een aantal mogelijkheden, bij 
een bestaande woning is het wat moeilijker. Waar mogelijk 
kan je gebruik maken van de natuurlijke schaduw door beplan-
tingen, en/of je kan buitenzonwering of zonwerend glas laten 
aanbrengen. ’s Nachts, zodra de temperatuur buiten lager is 
dan binnen, kan natuurlijke of gestuurde ventilatie voor enige 
verfrissing zorgen, maar aangezien de warmte in de binnen-
wanden en vloeren opgeslagen zit, kan vaak niet alle warmte 
worden afgevoerd. Toch niet met uitsluitend natuurlijke oplos-
singen. 

Koel met een warmtepomp  
Warmtepompen dienen – zoals de naam het zegt – in de eer-
ste plaats om gebouwen te verwarmen of van sanitair warm 
water te voorzien, maar de meeste installaties kunnen ook ge-
bruikt worden om een woning te koelen. Koeling door warm-
tepompen kan op twee manieren gebeuren: passief en actief.

Passief koelen
Bij een grond-waterwarmtepomp (geothermische warmte-
pomp) wordt de koele temperatuur van de grond (gemiddeld 
+/- 12 °C) aangewend om water met een temperatuur van 20 
°C door de leidingen van de vloerverwarming te laten circu-
leren. In de leefruimte geeft de frisse vloer een aangenaam 
gevoel. Omdat de compressor niet werkt, wordt dit ‘passief’ 
koelen genoemd, soms ook free of natural cooling. De kost 

blijft beperkt tot het stroomverbruik van de circulatiepomp en 
de bronpomp. 

Een bijkomend voordeel van passief koelen is dat de bodem, 
nadat die in winter werd afgekoeld om de woning te verwar-
men, wordt opgewarmd. Zodoende wordt de bron opgewaar-
deerd voor een efficiëntere werking in de winter.  
Dit systeem kan wegens de omvang van de installatiewerken 
alleen worden toegepast bij nieuwbouw en bijzonder grondi-
ge renovaties. 

Actief koelen
Lucht-water- en lucht-luchtwarmtepompen maken gebruik 
van actieve koeling. In dit geval wordt bijvoorbeeld het water 
in de vloerverwarming afgekoeld, of wordt er afgekoelde lucht 
de woning ingeblazen. De gewenste temperatuur in huis kan 
worden vastgelegd, tot minimaal 18 °C. Hoe lager de gewenste 
temperatuur, hoe hoger het energieverbruik van het systeem.

Bekijk (samen met je installateur) het energielabel van de warmte-
pomp

In het kader van de Europese Ecodesign- en Energielabe-
ling-richtlijn bestaat er al sinds 2015 een labelplicht voor 
warmtepompen. Dat label is vergelijkbaar met de labels van 
huishoudelijke apparaten zoals koelkasten en vaatwassers.

Het seizoensgebonden rendement van een warmtepomp in 
verwarmingsmodus wordt uitgedrukt in een SCOP-waarde 
(Seasonal Coefficient of Performance). Voor de koelingsmo-
dus bestaat er voor passieve koeling en lucht-waterwarmte-
pompen geen officieel label. Van lucht-luchtwarmtepompen in 
koeling wordt de seizoensgebonden energie-efficiëntie weer-
gegeven door de SEER-waarde (Seasonal Energy Efficiency 
Ratio). Hoe hoger de SEER-waarde, hoe zuiniger de warmte-
pomp.

Op het energielabel van een lucht-luchtwarmtepomp staat 
eveneens vermeld hoeveel kwh (in een standaard jaar) de 
warmtepomp verbruikt in koeling en in verwarming. Een 
warmtepomp die koelt en verwarmt zal op jaarbasis gemid-
deld 15% meer verbruiken dan een warmtepomp die enkel 
verwarmt. 

Wat kost het?
Het antwoord hangt uiteraard af van de weersomstandighe-
den en het type warmtepomp. Bij passief koelen is de kost 
beperkt. Een seizoen actief koelen met een lucht-luchtwarmte-
pomp met label SEER A+++ kost ongeveer 1 euro per m² , en 
1.30 euro per m2 met een lucht-luchtwarmtepomp met label 
SEER A++.

MILIEUVRIENDELIJK VERWARMEN EN OOK NOG ZUINIG 
KOELEN? WELKOM IN DE WONDERE WERELD 
VAN DE WARMTEPOMP!

REDACTIE Dit betekent dat de kost op jaarbasis om een gemiddelde 
woonkamer van 8 op 4 m te koelen maximaal 35 euro be-
draagt. Een slaapkamer van 4 op 4 m koelen kost per jaar nau-
welijks 20 euro.  Voor die bedragen wil je toch niet in een hete 
woonkamer zitten of er ‘s nachts wakker liggen?

Alles over warmtepompen 
Wil je meer weten over warmtepompen en een antwoord 
krijgen op vragen als “Waarom zou ik een warmtepomp in-
stalleren?”, “Welke soorten warmtepompen bestaan er?”, 
“Waarvoor kan ik een warmtepomp gebruiken?”, “Hoe werkt 
een warmtepomp precies?” en “Op welke premies kan ik een 
beroep doen?”, dan kan je voor een niet-merkgebonden ant-
woord terecht op www.InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk 
initiatief van tal van Belgische producenten en verdelers van 
warmtepompen (leden van ATTB, de Belgische sectorassoci-
atie voor thermische technieken van warmtepompen en alter-
natieve systemen en WPAC, de beroepsfederatie van warmte-
pompleveranciers).

…
www.InfoWarmtePomp.be
…
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Met een stevige reputatie op het vlak van eender welk bouwproject weet 

Stadsbader steeds een doordachte oplossing volgens de wensen van de 

klant uit te werken. Zelfs een totaal-aanpak onder de vorm van Design 

& Build, al dan niet met LEED- of BREEAM-certificering is mogelijk.

www.stadsbader.com

RESIDENTIEEL INDUSTRIE

UTILITEIT PUBLIEK-PRIVATE  
SAMENWERKINGEN

Westoever Harelbeke Aldi Turnhout

Bosveld Machelen
Zwembad Oostende

* Actievoorwaarden op go.federale.be/build-safe-confed. ** Aanbod geldig t.e.m. 31/03/2020 of zolang de voorraad strekt 
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 - Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen. Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: 
BE19 3100 7685 5412 - RPR Brussel. BTW BE 0407.963.786

-10%* OP UW VERZEKERINGSPAKKET

Ontdek Build-Safe en uw voordeel op 
go.federale.be/build-safe-confed

Nu exclusief CADEAU voor u, als lid van  
de Confederatie Bouw: een werfradio!**

Met Build-Safe geniet u van een flexibel verzekeringspakket 
op maat! En -10% op uw polissen! En als lid van de Confederatie  
Bouw krijgt u daar nu een exclusief cadeau bovenop: 
een stevige werfradio!**

VOOR EEN BESCHERMING OP MAAT

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Buildsafe 220 x 297.indd   3 11/10/2019   10:09:48

Om de administratieve rompslomp bij bouwbedrijven tegen 
te gaan, heeft sectorfederatie Bouwunie Limburg zopas een 
samenwerking afgesloten met iAssist bouw, een Limburgs 
bedrijf met specialisatie in het ontlasten van bouwbedrijven 
in hun papierwerk.

De administratieve last is in de bouw de afgelopen jaren alleen 
maar toegenomen”, stelt directeur Davy Maesen. “Zeker voor 
heel wat zelfstandigen zonder personeel en kleinere bouwbe-
drijven is het bijhouden van hun administratie een ware last. 
Vandaar dat we een oplossing aanreiken in de vorm van een 
samenwerking met iAssist bouw, de jonge onderneming van 
Marion Sterckx.”

“We voeren taken uit als facturen en offertes opmaken, aan-
koopfacturen betalen en eventueel inboeken, bestellingen 
plaatsen, klantenopvolging, niet-prioritaire mails beantwoor-
den, contacten met sociaal secretariaat, planningen maken, 
vergunningen aanvragen, enzovoort”, vertelt de zaakvoerder 
van iAssist. “Het is onze missie om de ondernemers zodanig 
te ondersteunen dat zij zich beter kunnen focussen op hun 
core business en we de faillissementscijfers kunnen terug-
schroeven.”

…
info: www.bouwunie.be

…

BOUWUNIE HELPT LEDEN TE ONTLASTEN

REDACTIE
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Wie in Turnhout en ver daarbuiten naar de naam vraagt van 
één van de misschien wel meest besproken distributiecentra 
van België, heeft een grote kans dat hij het nieuwe project 
van Aldi als antwoord te horen krijgt. Niet abnormaal, gezien 
de grootsheid en de uitzonderlijke duurzaamheidsscore van 
het distributiecentrum. Het nieuwbouwvolume kwam onder 
meer tot stand dankzij Stadsbader, dat zorgde voor de prefab 
betonstructuur en -wanden.

‘Outstanding’ BREEAM-score

 ‘Groots en erg duurzaam’, zo omschrijft Frank Vissers, mana-
ging director van Aldi Turnhout, het nieuwe gebouw. Een uit-
spraak die nog voorzichtig is uitgedrukt, wetende dat het gaat 
om het duurzaamste distributiecentrum van België en het tot 
de absolute top 5 van de wereld behoord. Ruim 4.000 zonne-

panelen zorgen immers jaarlijks voor ongeveer 1 miljoen kWh 
aan “groene” stroom, wat overeenkomt met het jaarverbruik 
van 285 gezinnen. Maar ook in duurzame bouwmaterialen, een 
groenzone en een recyclage-eiland werd fors geïnvesteerd. Dit 
en nog vele andere initiatieven resulteerden in een ‘outstanding’ 
BREEAM-score.

Oppervlakte van acht voetbalvelden

Met een oppervlakte van 41.000 m2 - het equivalent van acht 
voetbalvelden - laat de site in Turnhout met voorsprong het 
‘oude’ verdeelcentrum in Rijkevorsel achter zich, dat ongeveer 
de helft kleiner was. Verse producten zullen er onder meer ge-
stockeerd worden in een koelruimte van 4.700 m², die later over 
ongeveer 60 winkels van de keten in de regio Antwerpen ver-
deeld zullen worden.

Stadsbader bouwt mee aan 
duurzaamste distributiecentrum van België

www.stadsbader.com

Prefab betonelementen van Stadsbader

De volledige structuur van het distributiecentrum bestaat uit een 
betonskelet, waarbij gekozen werd voor Stadsbader als partij 
voor de levering en montage van dit skelet, alsook voor de engi-
neering. Daarnaast voorzag Stadsbader in zo’n 10.000 m2 prefab 
betonelementen met diktes variërend van 14 tot 44 cm, en voor 
diverse toepassingen: binnen- of buitenwand, brandwand … 

Samen met de overige nevenaannemers bracht Stadsbader  
dit huzarenstukje onder de coördinatie van het architecten- en 
studiebureau tot een goed einde, met een bouwtijd van net 
geen jaar.

Eerste prijs

De realisatie geniet met recht en reden al van dag 1 van uitge-
breide media-aandacht en zal ongetwijfeld nog lang hoge ogen 
doen opgooien, zoals de eerste prijs tijdens de Transport & Lo-
gistics Awards 2019 dat aantoont.
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REDACTIE

Fotografie Maastricht - Alf Mertens

maastricht in de steigers - deel 1

Steigers
in de

Fred Sijben
Directeur Projecten en 
Vastgoed Gemeente Maastricht. 

Erwin Gerardu : 
Comminicatie Adviseur 
Shinxkwartiet/Belvédère.
Gemeente Maastricht 

De stad Maastricht is volop in beweging. 

Dat is te zien in allerlei ontwikkelingen, onder meer in diverse 
majeure bouwprojecten. Limburg Bouwt belicht in deze editie 

en de volgende edities een aantal van die projecten. 
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Project Belvédère, 
Maastricht

 “Van industriestad naar 
kennisstad”
Met in het achterhoofd een forse bevolkingstoename werd 
rond de eeuwwisseling in Maastricht het stadsvernieuwings-
project Belvédère gelanceerd. In zijn oorspronkelijke opzet 
liep het project, door de economische crisis, echter spaak. 
Vanaf 2013 zijn de plannen weer opgepakt, met een heel an-
dere insteek.

In 2002 was de prognose dat Maastricht zou doorgroeien naar 
een inwonersaantal van 140.000 à 150.000. Met als gevolg dat 
er tussen de 4.000 en 5.000 woningen moesten worden bijge-

bouwd. Die woningen waren een belangrijk onderdeel van het 
stadsvernieuwingsproject Belvédère. De wereldwijde economi-
sche crisis gooide roet in het eten. En flink ook, vertellen Fred 
Sijben, directeur vastgoed, en communicatieadviseur Erwin Ge-
rardu van de gemeente Maastricht. “Het plan was om op een-
zelfde manier te werk te gaan als bij Céramique, alleen omvang-
rijker. Er verbonden zich twee grote private investeerders aan 
het project en daar werd voortvarend aan begonnen. Met zoals 
gezegd de crisis als obstakel. Op den duur zijn de ontwikkelaars 
uitgetreden en er is meer dan 70 miljoen euro afgewaardeerd.”

Sfeerbeelden

Sijben geeft aan dat in 2013 definitief is gebroken met het verle-

den. Het project werd met een heel andere insteek nieuw leven 
ingeblazen. Belvédère, met onder meer het inmiddels gereali-
seerde Frontenpark en het Sphinxkwartier, zou worden getrans-
formeerd tot een moderne, bruisende stadswijk maken met een 
24 uurs kennis- en cultuureconomie.
 “Onder de naam ‘Het antwoord van de Sphinx’ werd er een 
geheel nieuwe visie vastgesteld, op basis van een realistische 
uitvoeringsstrategie. Ook werd afgesproken om niet van een 
tot in de details vastgelegde blauwdruk uit te gaan, geen eind-
beeld vast te stellen, maar sfeerbeelden te creëren en alleen 
randvoorwaarden vast te stellen.” Hij legt uit dat werd besloten 
het gebied stap voor stap in te vullen en daarbij ook de infra-
structuur – aansluiting A2 en verleggen Noorderbrug – aan te 
passen. Het inmiddels gerealiseerde frontenpark – met daarin 
restanten van de Maastrichtse vestingwerken – zorgt voor het 

groene aspect van het project. Het Sphinxkwartier rondom het 
Eiffelgebouw, de Timmerfabriek en het Landbouwbelang krijgt 
door de uiteenlopende functies een heel divers karakter.

Lef

In 2014 werd begonnen met de transformatie van het Sphinxge-
bied – de plek waar lange tijd de fabrieken en andere gebouwen 
van keramisch fabrikant Sphinx stonden. Daar vestigde zich in 
het oude hoofdkantoor in 2014 UNU-Merit, het gezamenlijke 
onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht en de United 
Nations University. Belangrijk was de komst van bioscoop Pa-
thé, stelt Erwin Gerardu. “Dat was de eerste commerciële partij 
die in het gebied durfde te investeren. 
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Daardoor volgden ook anderen.” Lef toonde ook de gemeente-
raad van Maastricht door te besluiten in het Eiffelgebouw, een 
voormalige Sphinx-fabriek, te investeren, vult Fred Sijben aan. 
“Er lagen allerlei ideeën voor de invulling ervan, maar weinig 
daarvan waren realistisch. De gemeenteraad nam toen de beslis-
sing sowieso het casco van het monumentale gebouw te willen 
herstellen.  Daardoor werd een belangrijke barrière weggeno-
men. Bovendien toonde gemeente zo vertrouwen in het project 
en dat stimuleerde andere partijen.”

Symbool

Het Sphinxgebied, geven beide heren aan, staat misschien wel 
het best symbool voor de verandering die Maastricht doormaakt. 

“Na de komst van de Universiteit Maastricht midden jaren ze-
ventig – een zegen voor de stad in een tijd van economische 
recessie – is Maastricht steeds meer van industriestad naar ken-
nisstad getransformeerd. Die ontwikkeling krijgt met Belvédère 
en het Sphinxkwartier een nieuwe impuls.” Ze maken duidelijk 
dat het Eiffelgebouw inmiddels is opgeknapt waarbij het veel van 
zijn oude uitstraling heeft behouden. Binnen is een mix van func-
ties ondergebracht zoals The Student Hotel, lofts, kantoorunits 
en een rooftopbar. Ook na de ingebruikname van het Eiffelge-
bouw gaan de ontwikkelingen gewoon door, zegt Gerardu. 
“Woonwinkel Loods 5 heeft zich eveneens in het gebied geves-
tigd. Dat was een ook een behoorlijke uitdaging, een winkel in 
een uit diverse bouwdelen bestaand monumentaal gebouw. Dat 
was flink puzzelen. Er zijn verder appartementen gerealiseerd, in 
de Andrieskapel heeft zich een kunstenaar gevestigd en onlangs 
hebben we De Muziekgieterij, een poppodium geopend in de 

oude timmerfabriek van Sphinx.  Dat heeft twee zalen, de kleine 
ligt in het monument, de grote is nieuwbouw maar wel afge-
stemd op de authentieke uitstraling van het oude fabrieksge-
bouw. Koffiebranderij Maison Blanche Dael gaat zich binnenkort 
ook op die plek vestigen.”

Waardevolle aanvulling

Aan het eind van het gesprek maakt Fred Sijben duidelijk dat 
toen de plannen voor het Sphinxkwartier werden gemaakt, er 
een zorgvuldige selectie van de belangrijkste monumenten is 
gemaakt. “Die blijven behouden. Maar je kunt niet alles laten 
staan. Zo komen er in het gebied 400 woningen in het zuidelijk 
deel van de binnenplaats. 

De eerste zijn in 2020 gereed. Het gaat om een heel divers aan-
bod, zowel koop als huur, grondgebonden en appartementen. 
Op die manier zullen er de komende jaren nog de nodige ont-
wikkelingen in dat gebied zijn. Ontwikkelingen die – dat is al 
te merken – de Boschstraat een bruisend karakter geven. Die 
straat fungeert meer en meer als verbinding tussen binnenstad 
en Sphinxkwartier.
Wat de eerstvolgende ontwikkelingen betreft zijn we bijvoor-
beeld bezig met het gebouw van Landbouwbelang en een fa-
brieksterrein bij het Bassin, langs de Maas. Er liggen nog veel 
mooie mogelijkheden om flink uit te pakken, om Maastricht 
nieuwe impulsen te geven. 
Op die mogelijkheden moeten we inspelen, maar wel met veel 
zorgvuldigheid. Alles wat we doen moet een waardevolle aan-
vulling voor de stad zijn.”l

Foto :  Sphinx zuid
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In de Maastrichtse binnenstad, in de wijk Statenkwartier ver-
rijst Lindenkruis, een buurt met een divers en hoogwaardig 
woningaanbod voor uiteenlopende doelgroepen. Het karak-
ter van de Lindenkruis, zeggen directeur Piet Joosten en ad-
viseur Gregor de Kort, is stijlvol, ingetogen en duurzaam en 
sluit prima aan bij de omgeving. Na afronding van de huidige 
fase, volgt nog de kers op de taart, fase vier.

Lindenkruis maakt deel uit van het omvangrijke Maastrichtse 
stadsvernieuwingsproject Belvédère. Dat in 2002 opgestarte 
project kreeg door de financiële crisis (zie ook elders in dit blad, 
red.) in 2013 een heel ander karakter, vertelt Piet Joosten. 

“De economische crisis zorgde voor een heel andere benade-
ring van Belvédère. De oorspronkelijke beleggers stapten uit het 
plan; anderen, zoals wij, zetten na overleg met de gemeente 
juist door, samen met partners als bouwbedrijf Hurks, woning-
corporatie Maasvallei en belegger Stienstra. We hebben welis-
waar onze nek uitgestoken, maar durfden dat omdat we geloven 
in de locatie. Met als doel een mooie, nieuwe parel toevoegen 
aan de Maastrichtse binnenstad. 

Verborgen plekje

Die parel is dus Lindenkruis, geeft hij aan, een buurt bestaan-
de uit ruim 200 woningen, zowel koop, middenhuur als sociale 
huur; grondgebonden woningen en appartementen. Een woon-
omgeving met een uitstraling die past bij het Statenkwartier en 
bij het karakter van Maastricht. “We hebben de Belgische ste-
denbouwkundige Bob Van Reeth een plan laten uitwerken met 
Maastricht met z’n pleintjes en hoven als belangrijk uitgangs-
punt. Dat heeft geleid tot een plan met centraal daarin een hof 
dat toegankelijk is door middel van poorten. Daardoor krijgt het 
iets geborgens. Het lijkt bijna op een verborgen plekje, iets dat 
je moet ontdekken. 

Ook de rest van het plan bestaat uit hoven, pleintjes en veel 
groen.” Gregor de Kort vult aan dat er veel aandacht is besteed 
aan de kwaliteit van de buitenruimte. “Ondergronds is een par-

“Ook met Lindenkruis 
toont Maastricht 
zich op z’n best”

keergarage met 148 parkeerplaatsen. Daardoor kun je het bo-
vengronds autoluw houden.” Hij wijst vervolgens op de uitstra-
ling van de woningen. Noemt de onderscheidende architectuur. 
“De uitstraling past bij het Statenkwartier, maar wel op een heel 
eigen manier. Er is gebruikt gemaakt van natuurlijke materialen 
zoals hardsteen in straten en gevels, er is een eigen baksteen 
voor dit project ontworpen en ook het zinkwerk draagt bij aan 
een geheel eigen stijl.”

Lindenkruis is gasloos, zegt hij, wat onder meer wordt bereikt 
door de woningen aan te sluiten op restwarmte van papierprodu-
cent Sappi, optimale isolatie en het gebruik van zonnepanelen. 
“Die weer op een subtiele manier in de daken zijn geïntegreerd.”

Markant

Lindenkruis wordt gebouwd op de plek waar vroeger de Maas-
trichtse nutsbedrijven stonden. Volgens Piet Joosten was de 
locatie ook in de oorspronkelijke plannen voor Belvédère be-
stemd als woonomgeving. “De ligging is natuurlijk perfect, in 
de binnenstad, op een paar minuten afstand van de Markt en 
het Vrijthof.” 

Hij vertelt dat in de omgeving enkele vroegere, karakteristieke 
gebouwen zijn blijven staan die nu op hun eigen manier de unie-
ke uitstraling van Lindenkruis versterken. 
“Als voorbeeld noem ik de oude brandweerkazerne met zijn Piet Joosten directeur RO groep
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 markante toren waar nu een restaurant en creatieve onderne-
mers zijn gehuisvest. Zo hebben we op diverse manieren op 
een toepasselijke manier van bestaande elementen gebruik ge-
maakt.” Die doordachte aanpak met veel oog voor stijl en sfeer 
heeft geleid tot een woonplek met allure, geeft Joosten aan. 

En dat is in de afgelopen tijd steeds meer zichtbaar geworden, 
zegt hij. “Je kunt het op papier zetten, er enthousiast over ver-
tellen, maar de mensen willen het zien, ervaren. 

Dat is anders dan jaren geleden en daar lag ook een van onze 
grootste uitdagingen. Jaren geleden begon je met bouwen wan-
neer je een bepaald percentage van de woningen had verkocht. 
Dat percentage ligt nu veel lager. Toch moet je op enig moment 
beginnen. We hadden er bij dit project alle vertrouwen in dat de 
belangstelling vanzelf zou komen. En dat is gebleken. Wat be-
vestigt dat we met de juiste ideeën aan de slag zijn gegaan. Lin-
denkruis is dan ook een van die bijzondere plekjes waar Maas-
tricht zich op z’n best toont.”

Zoals gezegd wordt nu gebouwd aan fase 3 van Lindenkruis. 
Die wordt in het voorjaar van 2020 opgeleverd. Dan is het pro-
ject zo goed als afgerond. Zo goed als, bevestigen Joosten en  
De Kort met een glimlach. “Daarna volgt de kers op de taart: 

zes prachtige, levensloopbestendige stadsvilla’s met patiotuin. 
Die zijn heel ruim van opzet en onder meer voorzien van een lift. 

Ook de uitstraling van deze woningen is weer nét even anders 
dan de rest van Lindenkruis. Dat zie je onder meer terug in het 
strakke ontwerp en in de detaillering. De bouw start medio vol-
gend jaar en zal ongeveer een jaar later worden afgerond. Daar-
mee ronden we ook Lindenkruis mooi af. Een project waaraan 
we van begin tot eind met veel liefde en passie hebben ge-
werkt.”l

Wilhelminasingel 58
Postbus 3086,  6202 NB Maastricht
043 350 00 50

Torenallee 20, 561 BC Eindhoven
040-2438341 

www.rogroep.nl
info@rogroep.nl
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Fotografie Maastricht - Alf Mertens

maastricht in de 
steigers - deel 2

Steigers
in de

Carlos Apers : 
Stedenbouwkundige Gemeente Maastricht.

PROJECT TAPIJN
Studenten in plaats van soldaten.

 
De voormalige Tapijnkazerne in Maastricht wordt getransformeerd

tot onderkomen voor diverse faculteiten van de Universiteit Maastricht.
De gemeente Maastricht heeft daaromheen een Engelse landschapstuin ontwikkeld

hetgeen resulteert in een unieke leer en leefomgeving.
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Beeldmateriaal Liag Architecten

Studenten in 
plaats van soldaten 

transformatie Tapijnkazerne naar 
U-Maastricht

Waar tot de jaren negentig soldaten marcheerden, nemen nu 
studenten hun intrek. De diverse monumentale gebouwen 
van de voormalige Tapijnkazerne in Maastricht wordt ge-
transformeerd tot onderkomen voor diverse faculteiten van 
de Universiteit Maastricht. De gemeente Maastricht heeft 
daaromheen een stadspark ontwikkeld, een project dat bijna 
is afgerond.

 
De Tapijnkazerne ligt aan de zuidzijde van het Maastrichtse 
stadscentrum, nabij de rivier de Jeker, op een plek waar tot 1867 
vestingwerken van Maastricht stonden. Begin twintigste eeuw 
werd er buitengebied geannexeerd en in het tweede decennium 
van die eeuw werd de oorspronkelijke Tapijnkazerne gebouwd. 
Die groeide in de loop der jaren, zeker na de Tweede Wereldoor-
log, doordat er gebouwen werden bijgebouwd.

 In de latere jaren was AFCENT er gehuisvest en daarna werden 
de missies naar Afghanistan er voorbereid. In de jaren negentig 
kwamen de gebouwen leeg te staan en was er een aantal jaren 
niet duidelijk wat een nieuwe bestemming zou worden, vertellen 
directeur projecten en vastgoed Fred Sijben en stedenbouwkun-
dig ontwerper Carlos Apers van de gemeente Maastricht.

Meer zichtbaar

Sijben: “De gemeente had interesse de grond over te nemen 
voor uitbreiding van het stadspark, maar kon de prijs die Do-
meinen voor het totaal vroeg niet betalen. Ook de Universiteit 
Maastricht was geïnteresseerd. De universiteit zit weliswaar in 
diverse panden in de binnenstad, maar te onzichtbaar, in intro-
verte gebouwen zoals voormalige kloosters. De instelling wilde 
zich juist nadrukkelijker tonen en dus meer zichtbaar worden in 
de Maastrichtse samenleving.” Ook de universiteit kon echter 
de vraagprijs niet direct betalen, geeft Sijben aan. Hij legt uit dat 
vervolgens de Provincie Limburg in beeld kwam. “Daar waren 
de financiële middelen om de gewenste transformatie voor te 
financieren wel voorhanden. Waarop de beslissing werd geno-
men dat de provincie de panden zou kopen en dat de UM die 

stapsgewijs zou overnemen. Wij als gemeente kwamen in bezit 
van het omliggende terrein. Met als doel dat als stadspark in te 
richten, als verbindende schakel tussen  de al bestaande stads-
parken. Zodat er een bijzondere ontmoetingsplek ontstaat.”

Jury

Besloten werd om de monumentale kazernepanden – inmid-
dels meer dan 100 jaar oud – te behouden. Die worden mo-
menteel zo veel mogelijk in de authentieke stijl opgeknapt. Die 
panden krijgen een ondergrondse verbinding zodat ze op niet 
direct zichtbare wijze feitelijk als één gebouw gaan fungeren 
(meer hierover in het artikel van Mertens Bouwbedrijf elders 
in dit blad, red.). In fase 2 wordt eveneens een nieuw gebouw 
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gerealiseerd. Apers vertelt dat op de aanbesteding zo’n vijftig 
reacties kwamen. Die werden beoordeeld door een jury waarin 
onder meer de gemeente, provincie en universiteit zitting had-
den. “Tussen die vijftig ideeën zaten vijf goede. Daarvan hebben 
we er drie geselecteerd om verder uit te werken. Uiteindelijk is 
gekozen voor het ontwerp van LIAG Architecten. 

Zij kwamen als enige met het idee de gebouwen ondergronds te 
verbinden en er zo één gebouw van te maken, een wens van de 
universiteit. Om er voor te zorgen dat er toch daglicht in de on-
dergrondse verbindingen valt, is ervoor gekozen het omliggende 
gebied te laten glooien.” Hij merkt op dat in de initiële plannen 
de bij de kazerne horende bunker in het park verwerkt zou wor-
den. “Omdat die niet verwijderd kon worden. Maar uiteindelijk 
kon de aannemer het object binnen een maand slopen.”

Engelse landschapstuin

Waar de werkzaamheden aan de gebouwen nog in volle gang 
zijn – fase 1 is nagenoeg klaar, fase 2 start begin volgend jaar 
– daar is de realisatie van het stadspark nagenoeg afgerond. Sij-
ben en Apers vertellen wat er zoal is gedaan. “Door het park 
zijn een fietsroute en wandelroute aangelegd die beide zijn aan-
gesloten op de bestaande netwerken. Na overleg met diverse 
partijen en tevens na inspraakrondes met burgers werd al snel 
duidelijk dat er een voorkeur was voor een Engelse landschaps-
tuin. Daar hebben we bij de inrichting van het park rekening mee 
gehouden. Het meubilair en de kunstobjecten zijn functioneel, 
met een tijdloze uitstraling. Waar mogelijk hebben we materi-
aal van eerder verwijderde objecten hergebruikt. Verder is het 
al bestaande dierenparkje behouden; dat hebben we in overleg 

met Gaia Kerkrade wel wat anders ingericht, zodat er wat meer 
schuilplekken voor de dieren zijn. Ook de al bestaande volière 
hebben we gehandhaafd. De oorspronkelijke duiventil boven-
op is niet gereconstrueerd” Ze vertellen vervolgens dat aan de 
nabij gelegen Prins Bisschopsingel twee nieuwe ov-haltes zijn 
gerealiseerd. Het park heeft een fietsenstalling en tevens twee 
zogenaamde parkeerkoffers, maar die laatste worden op termijn 
weer verwijderd. “Voor een zo goed mogelijke bereikbaarheid 
is bovendien een onderdoorgang onder de singel  wenselijk.”

Aan de stadskant staan het nieuwe en oude stadpark nadrukke-
lijk met elkaar in verbinding, maar met het buitengebied is die 
verbinding er niet. Nog niet, merkt Fred Sijben op. 
“Daar wordt wel over nagedacht.” Hij vertelt dat waar het park 
grenst aan de rivier de Jeker eveneens naar een goede invulling 

is gekeken. “We hebben uiteindelijk besloten geen hekken te 
plaatsen, maar wel enkele ingrepen gedaan met het oog op de 
veiligheid van de bezoekers.” De inrichting van het park, besluit 
Sijben, is nagenoeg klaar. Nog een klein deel moet worden in-
gevuld. “Dat is rondom de nieuwbouw in fase 2. Is die afgerond 
dan worden park en gebouwen samen opgeleverd. Maar de rest 
van het park kan gewoon worden gebruikt. En dat gebeurt al 
volop.” l
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Restauratie

Naast het aanbrengen van de ondergrondse verbinding be-
staan de werkzaamheden van Mertens uit het opknappen en 
aanpassen van de drie monumentale gebouwen in fase 1. 
Zo worden er onder meer putten en schachten voor liften en 
trappen aangebracht, worden er wanden verwijderd en wor-
den oorspronkelijke elementen zo veel mogelijk gerestau-
reerd. “Dat gebeurt in overleg met de restauratie-architect, 
de gemeente Maastricht en natuurlijk de UM”, legt Smeets 
uit. Hij geeft aan dat er nieuwe putten zijn gerealiseerd, 
mede bedoeld om de bestaande constructie op te vangen. 
“Verder hebben we goed bekeken wat behouden moest blij-
ven. Onder meer de aanblik van de gebouwen. We hebben 
de gevels gerenoveerd door op basis van laboratoriumon-
derzoek de samenstelling van de stenen en mortel te achter-
halen. Het metsel- en voegwerk is hersteld met een specifiek 
samengestelde mortel met toevoeging van tras.” De dakkap-
pen, vervolgt hij, waren grotendeels – zo’n 90 procent – in 
goede staat. De overige 10 procent is hersteld, verstevigd of 
vervangen. Voor de plaatsing van de luchtbehandelingskas-
ten op de zolders zijn de kappen ook nog tijdelijk geopend. 
Ook een deel van de dakpannen moest worden vervangen. 
“Daarvoor zijn oude pannen van eerder gesloopte gebou-
wen op het kazerne terrein gebruikt. Verder is eveneens het 
zinkwerk vernieuwd.” 

10 kilometer stopverf

Veel aandacht was er voor de buitenkozijnen, merkt Rob 
Driessen op. Die moesten eveneens hun authentieke uitstra-
ling behouden. “Dat hield onder meer in dat we alle 5.800 
ruitjes en 10 kilometer stopverf  hebben vervangen met het 
authentieke enkele glas; slechte houten delen hebben we 
hersteld of vervangen. De kleur van de kozijnen is eveneens 
zoals die vroeger was. Daar is voorafgaand uitgebreid on-
derzoek naar gedaan door medewerkers van Stichting Res-
tauratie Atelier Limburg (SRAL) en de restauratie-architect 
van Liag.” Om te zorgen voor een aangenaam binnenkli-
maat, zegt Driessen, is er achter de gevels een geïsoleerde 
voorzetwand geplaatst voorzien van geïsoleerde aluminium 
voorzetramen. Hij maakt duidelijk dat in de interieurs van de 
oude gebouwen nieuwe elementen zijn aangebracht om ze 
zo af te stemmen op hun nieuwe functie als onderwijsomge-

ving. “Het verzoek van welstand was om dat zodanig te doen 
dat die nieuwe elementen in de toekomst altijd weer gemak-
kelijk kunnen worden verwijderd zonder de oude bouwdelen 
aan te tasten”

Smeets en Driessen stellen dan eensluidend dat het om een 
bijzonder en onderscheidend project gaat. “Zoals zo veel van 
onze projecten. Hier dragen we bij aan het creëren van een 
bijzonder stukje Maastricht, een inspirerende leeromgeving 
in een sfeervol stadspark. En dat in een historische omge-
ving.” Ze zijn zeer te spreken over de voortgang en de goede 
samenwerking met de diverse partners. “Mede dankzij de 
lean benadering. We verwachten eind dit jaar klaar te zijn, 
waarna we vol verwachting uitkijken om te beginnen aan 
fase 2.” Daarin, maakt het tweetal tot besluit duidelijk, zal de 
ondergrondse verbinding worden uitgebreid naar de naast-
gelegen monumentale panden en een nieuw te bouwen ge-
bouw dat de komende tijd verder zal worden uitgewerkt.

Technische fiche
Universiteit Maastricht

…
Opdrachtgevers: 

 Universiteit Maastricht, gemeente Maastricht
… 

Architect: 
LIAG architecten en bouwadviseurs

Constructies: 
Bouwadviesbureau van der Ven Ridderkerk

Advies bouwfysica en geluid: 
DGMR Arnhem 

Directievoering:
Exaedes Bouwrealisten Roermond

W-Installaties: 
Kemtec, Budel
E-installaties: 

Schekman, Nijmegen

Een bijzonder stukje Maastricht moet het worden, de voormalige Tapijnkazerne, een plek waar studenten en inwoners elkaar 
ontmoeten. Met die achterliggende gedachte wordt in opdracht van de Universiteit Maastricht (gebouwen), gemeente Maas-
tricht (stadspark) en met steun van de provincie Limburg het gebied herontwikkeld. Mertens Bouwbedrijf knapt de oorspron-
kelijke gebouwen niet alleen op, maar heeft ze ook ondergronds verbonden met een ‘plint’.

TRANSFORMATIE NAAR INSPIRERENDE 
LEEROMGEVING IN SFEERVOL STADSPARK

De werkzaamheden aan de voormalige kazernegebouwen – 
waarin zich diverse faculteiten van de Universiteit Maastricht 
(UM) zullen vestigen – worden in twee fases uitgevoerd. Fase 
1 is momenteel in uitvoering, fase 2 is nog in ontwikkeling 
en zal waarschijnlijk ook door Mertens worden uitgevoerd. 
Directeur Eric Smeets en projectleider Rob Driessen vertel-
len over wat er in de eerste fase zoal wordt gedaan en waar 
de bijzonderheden zitten. “In de eerste fase verbinden we 
drie oorspronkelijke, meer dan 100 jaar oude monumentale 
gebouwen. Dat gebeurt ondergronds. 

Dat ontwerp van Erik Schotte van Liag Architecten en 
bouwadviseurs  is het meest efficiënt en je behoudt daar-
mee de authentieke aanblik. Daarnaast worden de gebou-
wen gerenoveerd en voorzien van liftinstallaties. Oorspron-
kelijke onderdelen worden gerestaureerd en behouden hun 
karakter; bij nieuwere onderdelen is bekeken wat de beste 
oplossing is. In de nieuwe kelderwanden zijn bovendien ga-
ten aangebracht om zo straks de doorgang naar fase 2 te 
kunnen realiseren.” Voor het complete plan, geeft het twee-
tal aan, heeft de UM een hoog ambitieniveau neergelegd 
door te kiezen voor zowel Breeam als Well.
 Hiermee, zeggen ze, wordt duidelijk aangegeven dat de UM 
werk maakt van het milieu, de omgeving en het welzijn van 
de gebruikers van het plan. 

Kelderbak

Voorafgaand aan de uitvoering was een uitgebreide voor-
bereidingsperiode waarbij alle partijen waren betrokken. 
Eric Smeets: “We hebben tijdens die voorbereiding de 
LEA®N-gedachte gehanteerd waarbij we de planning geza-
menlijk opzetten en bewaken. Tijdens de uitvoering is er ie-
dere dag even overleg tussen de partijen over de stand van 
zaken, dat werkt goed. Je hebt korte lijnen en kunt meteen 
ingrijpen als iets niet goed loopt. Daardoor gaat zo min mo-
gelijk tijd verloren en blijft de sfeer uitstekend.” Het project 
kent een aantal bijzondere uitdagingen, geeft Rob Driessen 
aan. Als een van de grootste noemt hij de vier inpandige 
trappenhuizen/liftschachten en het afgraven van de kelder-
bak voor de ondergrondse verbinding, pal naast de oude ge-
bouwen. “Die kelderbak is 4,5 meter diep. Dat heeft invloed 
op de fundering van de bestaande gebouwen. Dat hebben 
we opgevangen met een hulpconstructie met Berliner wan-
den. Vervolgens hebben we de situatie continu gemonitord 
om bij te kunnen sturen bij eventuele zettingen van de oude 
funderingen. Verder hebben we door grondsaneringen en 
archeologisch onderzoek een aantal weken stagnatie opge-
lopen. Daarnaast hebben de aanwezigheid van zwaluwen, 
vleermuizen en een vos om een afwijkende uitvoering en 
aanvullende maatregelen gevraagd.”
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TRANSFORMATIE NAAR INSPIRERENDE 
LEEROMGEVING IN SFEERVOL STADSPARK

REDACTIE

 
Een bijzonder stukje Maastricht moet het worden, de voor-
malige Tapijnkazerne, een plek waar studenten en inwoners 
elkaar ontmoeten. Met die achterliggende gedachte wordt 
in opdracht van de Universiteit Maastricht (gebouwen), ge-
meente Maastricht (stadspark) en met steun van de provin-
cie Limburg het gebied herontwikkeld. Mertens Bouwbedrijf 
knapt de oorspronkelijke gebouwen niet alleen op, maar heeft 
ze ook ondergronds verbonden met een ‘plint’.

Het was even slikken voor architecten die gisteren de reporta-
ge op het VRT-nieuws zagen. Daarin stelde de voorzitter van de 
Orde van Architecten dat meer dan de helft van renovaties ei-
genlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn, om zo aanspraak 
te maken op het verlaagde btw-tarief van 6% i.p.v. de 21% bij 
nieuwbouw. De Orde baseert zich hiervoor op het buikgevoel 
van de voorzitter. Op de website van de VRT spreekt men van 
een “wijdverspreid misbruik” en citeert men “smoezen” uit 
anonieme telefoongesprekken met architecten. “Frauduleuze 
gevallen” zouden via “verklikking” aan het licht komen.
 
Nog volgens de reportage zijn de regels onduidelijk en voor 
interpretatie vatbaar.
NAV en Bouwunie merken op dat een verduidelijking van de 
regels om van 6% btw te genieten teruggevonden kan wor-
den op de website van de FOD Financiën. In geval van twijfel 
dient er contact opgenomen te worden met de lokale btw-ad-
ministratie. NAV spreekt ook tegen dat architecten betrokken 
zouden zijn bij het grootschalig organiseren van misbruik en 
betreurt dat de voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde 
van Architecten deze stelling mee voedt. Architecten staan 
hun bouwheren steeds zo goed mogelijk bij zodat zij correct 
hun btw-aangifte kunnen indienen.
 
Ook Bouwunie is niet tevreden met de framing dat de helft van 
de renoveerders fraudeurs zouden zijn. “Aannemers zullen 
niet zomaar meestappen in fictieve renovaties. Op basis van 
de btw-wetgeving is de aannemer mede aansprakelijk voor 
het toepassen van het juiste btw-tarief”, zegt gedelegeerd be-
stuurder  Jean-Pierre Waeytens.
 
Uitbreiding 6%-regel?

Vandaag kan men in 32 Belgische steden ook van de 6%-re-
gel gebruik maken indien men een woning sloopt en opnieuw 
opbouwt. NAV en Bouwunie zijn er voorstander van om deze 
regel uit te breiden naar het volledige Belgische grondgebied. 
CD&V Kamerlid Leen Dierick heeft hiervoor overigens onlangs 
het voorstel van Griet Smaers (CD&V) opnieuw ingediend in 
de Kamer. Ook in de vorige legislatuur waren er in dat verband 
al voorstellen, maar het is Europa dat het licht op groen moet 
zetten.

 
Overigens is nieuwbouw in sommige gevallen, maar niet al-
tijd de beste keuze. De Vlaamse regering streeft omwille van 
de klimaatdoelstellingen trouwens naar een veel hoger reno-
vatieritme dan vandaag. “Wij geven als raad om bij elk aan 
te kopen pand door een architect een haalbaarheidsstudie te 
laten maken die een antwoord geeft op de vraag welk scena-
rio het beste is: renoveren of slopen en heropbouwen”, aldus 
NAV-voorzitter Kati Lamens. “Het renovatie-advies van een 
architect kan daarbij zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouw-
heer wenst: van een consult van een paar uur tot een doorge-
dreven projectbegeleiding van A tot Z.”
Op www.renovatieadvies.be vinden bouwheren alvast archi-
tecten die deze diensten aanbieden.

…
 www.nav.be 

 www.bouwunie.be
 …

Goed communiceren is een onmisbaar aspect van 
zaken doen. Uw  acties, uw aanbod, uw nieuwsbrief, 
uw evenementen, ...  Het vraagt allemaal veel tijd, zo-
wel in voorbereiding als in uitvoering.  Maar hoe be-
reikt uw boodschap uw doelgroep? Uw klanten willen 
u vinden op een manier die voor hen vanzelfsprekend 
en gemakkelijk is. 

Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Een website is vandaag niet meer voldoende om uw 
(potentiële) klanten te bereiken. Bedrijven profileren 
zich vandaag succesvol via meerdere kanalen online 
zoals hun website(s), hun social media (Facebook, 
Twitter, Linkedin, YouTube, Pinterest), Google Mijn 
Bedrijf en e-mailings in de vorm van nieuwsbrieven.

Het is echter niet vanzelfsprekend om dit als onder-
nemer te doen. Het kost veel tijd, kennis en geld om 
dit op de juiste manier aan te pakken. Daar hebben 
wij iets op bedacht. Wij helpen u met het opzetten 
van een eenvoudige structuur om uw boodschap via 
al uw kanalen automatisch de wereld in te sturen.  Zo 
bent u overal UP-TO-DATE via 1 aangeefluik.  

Beter gezien & gevonden worden dankzij Google

H. van Veldekesingel 150, 3500 Hasselt
Kloosterstraat 20, 3620 Lanaken

Gelissendomein 8, 6229 GJ Maastricht

Tel. +32 (0)11 87 08 35 - info@uptodatewebdesign.be

Een Smart-Site wordt volledig gemaakt met behulp van 
Google diensten en vervangt een bestaande (verouderde) 
website. U kan via een app op uw smartphone nieuwe 
berichten plaatsen die dan met 1 druk op de knop auto-
matisch gepost worden op al uw social media, Google 
Mijn Bedrijf en een geautomatiseerde nieuwsbrief.

Een Smart-Blog vervangt feitelijk de nieuwspagina van 
uw bestaande (moderne) website en zorgt er voor dat uw 
zoekresultaten rechtstreeks via Google-diensten verlo-
pen. U kan via een app op uw smartphone nieuwe berich-
ten plaatsen die dan met 1 druk op de knop automatisch 
gepost worden op al uw social media, Google Mijn Bedrijf 
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zaken doen. Uw  acties, uw aanbod, uw nieuwsbrief, 
uw evenementen, ...  Het vraagt allemaal veel tijd, zo-
wel in voorbereiding als in uitvoering.  Maar hoe be-
reikt uw boodschap uw doelgroep? Uw klanten willen 
u vinden op een manier die voor hen vanzelfsprekend 
en gemakkelijk is. 

Wat betekent dat voor u als ondernemer?

Een website is vandaag niet meer voldoende om uw 
(potentiële) klanten te bereiken. Bedrijven profileren 
zich vandaag succesvol via meerdere kanalen online 
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Bedrijf en e-mailings in de vorm van nieuwsbrieven.

Het is echter niet vanzelfsprekend om dit als onder-
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Een plafond heeft onvermijdelijk een immense invloed op de sfeer en uitstraling van een ruimte. 
Afhankelijk van het ontwerp vervult het plafond nu eens een eerder esthetische rol, dan weer 
een meer technische rol. Door de geperforeerde SoundDesign Cleaneo platen te creëren, 
heeft Knauf al deze verschillende aspecten weten te integreren in één en hetzelfde systeem. De 
uitstekende akoestische kwaliteiten en de talloze esthetische mogelijkheden van de SoundDesign 
platen zorgen voor een toenemend succes bij architecten. 

Ontdek het gamma van geperforeerde akoestische plafonds.

SoundDesign Cleaneo
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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

CERINA MARCHETTA IS JONGE 
VLAAMSE AANNEMER VAN HET JAAR

REDACTIE

Cerina Marchetta van het gelijknamige familiale bouwbe-
drijf uit Genk, is dinsdagavond in Brussel verkozen tot Jon-
ge Vlaamse Aannemer van het Jaar. Het is -na Vicky Dethier 
vorig jaar- de tweede keer dat een Limburgse vrouw de titel 
krijgt. Cerina Marchetta, die werd voorgedragen door Confe-
deratie Bouw Limburg, versloeg in de finale de kandidaten 
van de andere Vlaamse provincies.

Samen met Claudia, Gianni en Cerina Marchetta staat onder-
tussen de tweede generatie van de familie aan het roer. Meer 
dan 30 jaar en enkele duizenden woningen later, houden ook 
zij vast aan de familiale en persoonlijke aanpak die oprichters 
Franco en Emilio Marchetta destijds introduceerden. 
Cerina zet dagelijks in op innovatieve projectontwikkeling: 
“Nieuwe markten en segmenten aanboren, zoeken naar nieu-
we kansen,… Het nemen van risico’s houdt ons scherp”, zegt 
ze. “Innovatie in nieuwe technieken en diversificatie in villa-
bouw, woningbouw en projectontwikkeling helpen het order-
boekje goed gevuld te houden.”

Cerina Marchetta is tevens bestuurder binnen Jong CBL, het 
netwerk van en voor jonge geëngageerde ondernemers in de 
bouw. Daar zet de Genkse de strategische prioriteiten van het 
netwerk om in alles wat communicatie en marketing betreft. 
Kortom: een verdiende winnaar!
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Parket is dood, leve parket!

Wie denkt aan een warm en gezellig interieur, 
vereenzelvigt dat vaak met een houten vloer. 
Dat blijkt tegenwoordig minder snel waar. 
Het natuurproduct staat onder druk – prijsdruk 
volgens sommigen – aangezien pvc en tegel-
prints in houtmotief floreren. Al biedt de kracht 
van innovatie wel nog toekomstperspectief 
voor écht hout in het interieur. 
Dat stellen alleszins de specialisten uit de sector 
die met ons aan tafel schoven voor een ronde-
tafelgesprek over parket.

Vittorio Simoni is lyrisch als hij de mogelijkheden en de evolutie 
van parket de afgelopen 40 jaar schetst. “In de jaren ’80 had 
je de keuze tussen een stenen en een houten vloer. Koos je 
voor hout, dan bepaalde de houtsoort de kleur van de parket en 
sprak je met een vakman over kaders, Hongaars punt of visgraat-
motief. Maar dan kwam op een gegeven moment het legklaar 

parket. Dat maakte de parketwereld toegankelijker voor doe-het-
zelvers en would-be vaklui. Vervolgens verdween hout even van 
het voorplan en nu voel ik weer een remonte. Tegelijkertijd zijn 
ook de kleurmogelijkheden voor hout sterk uitgebreid.
In mijn beginjaren als ontwerper moest je het doen met het  
natuurlijke product en dan maar hopen dat het verouderde zoals 
je het voor ogen had. Nu heb je als ontwerper de vrije keuze in 
de kleurafwerking van het parket. Dat biedt een hele waaier aan 
nieuwe mogelijkheden. Tot slot zie ik in parket meer dan alleen 
een vloerafwerking. In de BouwArena bijvoorbeeld heb ik het 
gebruikt om wanden af te werken en om deuren te maken.”  
Koen Willems zegt dat de kleurenvrijheid heel ver gaat: “Soms 
heb ik het gevoel dat ik de enige ben op de wereld die daarin 
meegaat.”

In tegenstelling tot de opleving die de interieurontwerper in ons 
land ervaart, zien de Nederlandse gesprekspartners een ander 

1
dossier

Tekst: Erik Cajot  | Fotografie: Alf Mertens

_____________

Stavros Kontogiannis (Bostik): “Kunst is de juiste lijm te 
kiezen in functie van de vloer en de technieken.”

_____________

Sinds 1955.  Specialist in 9mm parket en meerlagig parket.

Classic Line, traditioneel 9mm massief parket in Franse eik en exotische houtsoorten, geselecteerd 
volgens strenge normen.
Master Line, voorverlijmde 9mm open boek parket, uniek product gekend voor zijn verhoogde  
stabiliteit en speciaal design.
Top Line, meerlagig parket 13 of 18mm met massieve toplaag en Russische berken multiplex.

Verdeling België:  
Holz Bois • Bosdel 41 • B-3600 Genk • T 0032 89 32 95 80 • info@holzbois.be • www.habo.be

Ad Limburg bouwt Habo 2019  297_220.indd   1 13/10/2019   18:07
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marktbeeld. Robert Smeets is van oordeel dat de Nederlandse 
woningeigenaren tijdens de crisis de vinger op de knip hielden 
en een goedkope vloeroplossing kozen. “Die worden nu stilaan 
vervangen door houten vloeren. 
Dat economisch gegeven speelt nu in ons voordeel. In België 

en Duitsland is die terugval er niet echt geweest.” Fred Bel ziet 
de houtverkoop bij sommige dealers in Nederland tot 70% lager 
liggen. Hij wijst onder meer naar pvc als de verantwoordelijke. 
“Toegegeven, de vloer oogt mooi, is onderhoudsvriendelijk, … 
maar het is toch nog geen echt parket.” Marc Fastré ziet het 
met pvc zo’n vaart nog niet lopen. “Dat is een tijdelijk gegeven. 
Hout zal altijd blijven. Er zijn inderdaad ups en downs in de vraag 
naar parket, maar ik zie het nooit volledig verdwijnen.” Vittorio 
Simoni beaamt: “Veel van de dingen die ontwerpers voor ogen 
hebben, zijn alleen mogelijk met massieve parket, bijvoorbeeld 
een houten trap die overgaat in een houten vloer met dezelfde 
uitstraling. We moeten die niche blijven opzoeken.” 
Stavros Kontogiannis ziet het einde van LVT’s (pvc design 
stroken) toch nog niet meteen in zicht. “Ik stel vast dat grote  
bedrijven nu volop investeren in de productie van LVT-vloeren. Ze 
komen met oplossingen die zwevend gelegd kunnen worden en 
die akoestische voordelen bieden die laminaat niet biedt. Boven-
dien is de vierkante meterprijs gunstig en moet de ondergrond 
niet voorbereid worden. En sommige fabrikanten garanderen 
dan ook nog eens waterdichtheid.” Dat zijn heel wat troeven. 
Volgens de gesprekspartners gaan die niet ten koste van parket, 
maar veeleer van laminaat.

Hout = emotie

Kijken we terug naar hout, dan ziet Jos Derks een revival van het 
visgraatmotief en Hongaars punt. “Het gaat dan om de grotere 
formaten. Wij bieden tegenwoordig ook panelen waarin deze 
motieven zijn voorgevormd. Die legklare panelen met tand-en-
groef zijn eenvoudig te plaatsen. Voor de eindconsument maakt 
het geen verschil of die motieven nu uit planken of panelen zijn, 
het moet er gewoon goed uitzien.” Stefaan Luyckx bevestigt 
vanuit zijn exportervaring dat het visgraatmotief in Nederland 
populairder is dan in eigen land. “Het is er al snel 50% van de 
markt.” Voor Shaun Rowbotham is parket ongeacht het patroon 
de ideale vloer. Je verkoopt en bouwt er emoties rond. Wanneer 
je in het high end segment werkt, komen de architecten met ei-
gen ideeën voor designs. Dan speelt prijs niet echt een rol meer, 

de klant wil dat totaalbeeld dat-ie voor ogen heeft.”
Volgens Sascha Ben Mechri zal iemand die parket wil, nooit voor 
pvc of een ander product kiezen. “Hout is het beste materiaal. 
Met het juiste product is alles mogelijk. Tot voor enkele jaren 
was er wel de overrompeling van onze markt door goedkoop 
Chinees parket. Maar dat ligt achter ons.” Bovendien is 80% van 
de kopers in het hogere segment bereid de prijs voor parket en 
de daarop toegepaste speciale effecten te betalen. Voor hen is 
het design het issue. Wanneer we de mogelijkheden van kleur 
en emotie van parket goed promoten, dan heeft parket zeker 
een toekomst.” 

_____________

Stefaan Luyckx (Habo Parket): “Tropische houtsoorten 
hebben veel terrein verloren. Een trendy architect past 
ze nog wel eens toe, maar het overgrote deel van de 

markt is voor eik.”
_____________

_____________

Jos Derks (Hertog Vloeren): “Voor de eindklant maakt het 
niet uit of de houten vloer uit planken of panelen is opge-

bouwd. Als het er maar goed uit ziet.”
_____________

_____________

Olivier Piton (Piton Parketvloeren): “Wil je als parketteur 
overleven, dan moet je niches opzoeken. Wij leggen ons 

bijvoorbeeld toe op de renovatie van parketvloeren.”
_____________

Koen Willems beaamt: “In de haven van Shanghai ligt 2,5 mil-
joen m³ Franse eik niets te doen omwille van de dalende vraag 
naar Chinees importmateriaal.”

Gezocht: vaklui

Een mooi design vraagt vakmanschap om te realiseren. Aan ta-
fel is iedereen het er roerend over eens dat vakmanschap stil-
aan verloren gaat. Koen Willems wil daar niet zomaar aan voorbij 
gaan. “Door de opkomst van legklaar parket, is het eenvoudiger 
geworden om een parketvloer te plaatsen. 

Dat heeft zijn invloed op de kennis bij de jonge mensen die in 
het vak stromen. 95% van die jonge garde heeft alleen maar 
legklaar parket leren plaatsen. Iemand die kan meten, zagen en 
lijmen kan zich zo profileren als parketplaatser. Maar daarmee 
weet hij nog niet hoe een visgraatmotief te plaatsen.” Hij heeft 
zeker geen notie van het metier, zoals het restaureren van een 
oude, houten plankenvloer. “Wij restaureren nog veel vloeren. 
De helft van de parketteurs kan dat niet. Wij hebben die kennis 
wel nog. Ik ben blij dat m’n vader me die tip op het hart heeft 
gedrukt. Het is soms hard labeur en ondankbaar werk, maar het 
geeft je wel bestaansrecht in een bepaalde niche,” stelt Olivier 
Piton.” Collega Marc Fastré pikt in: “Restauratie is zwaar werk 
en nog echt ambachtelijk. Je moet weten hoe je zo’n renovatie 
moet aanpakken. Wanneer er bijvoorbeeld een schouw is uitge-
broken, vraagt het inzicht en productkennis om te weten hoe je 
die leemte moet invullen om een uniforme uitstraling te krijgen. 
Daarvoor bellen wij naar Koen.”

Opleiden doe je zelf

Vittorio Simoni is van oordeel dat vakkennis ook bij de ontwer-
per aanwezig moet zijn. “Ik zag in een Oostenrijks hotel een 
zwarte parketvloer in de Stübe. Daar kwamen dan iedere dag de 
skiërs met hun skilaarzen over. Onvoorstelbaar. Ik ben er zeker 
van dat die vloer nu al vervangen is. Zulke fouten mag je als 
ontwerper niet maken. En het is ook aan de stielman om hem 
daarin te begeleiden. Maar op school krijgen de nieuwkomers 
die achtergrond en inzichten niet mee. 
Ik heb zelf jaren voor de klas gestaan in het hoger onderwijs. 
De architecten in spe kregen daar niet veel meer te zien dan 
een doos met de verschillende houtsoorten. Ik heb dat probe-
ren open te breken door mensen uit het beroepsveld uit te no-
digen en door m’n studenten mee te nemen naar een atelier 
en ze de machines van dichtbij te laten zien. Maar gebeurt dat 
overal?” “De link tussen de drie O’s (overheid, onderwijs en on-
dernemingen) zit niet meer goed,” meent Robert Smeets. “De  
Nederlandse overheid slaagt er niet meer in om via zijn brug-
functie die wisselwerking tussen de twee andere O’s te  

stimuleren. Ze heeft de plank dus mis geslagen. Ik vermoed 
dat het hier in België net zo is. Die wisselwerking is nochtans 
geen utopie. Ik heb in Canada een geslaagd voorbeeld mogen 
ervaren.” Volgens Olivier Piton en Marc Fastré moet je als par-
ketteur zelf instaan voor de opleiding. “Al doende leer je. De 

1. Vittorio Simoni
2. Sascha Ben Mechri
3. Shaun Rowbotham

4. Fred Bel
5. Marc Fastré

6. Koen Willems
7. Stavros Kontogiannis

8. Jos Derks

1. 2.

4.

5. 6.

3.

7. 8._____________

Fred Bel (Lofra Projects): “De houtverkoop in Nederland zit 
nog altijd in een diep dal.”

_____________
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jongens die bij ons starten, kennen vaak het verschil tussen 
beuk en eik nog niet. Wanneer ze openstaan voor het beroep, 
er passie voor hebben, dan pikken ze het snel op. We proberen 
onze nieuwkomers zoveel mogelijk bij te brengen op de werk-
vloer. Soms gebeurt dat in samenwerking met fabrikanten van 
lijm of afwerkingsproducten.” Een zekere realiteitszin blijft dan 
nog belangrijker. Een parketplaatser zal volgens Olivier Piton 
niet rijk worden van op z’n knieën te zitten. “Ik heb een school-
verlater gehad met veel potentieel. Maar na anderhalf jaar zat 
hij plotsklaps 50 dagen op rij thuis met de ene kwaal na de an-
dere. Na een gesprek kwam de aap uit de mouw: hij verdiende 
toch maar weinig. Dan stopt het.”

Creatief inzicht

We hadden het al over stielkennis. Maar een echte vakman 
biedt meer, hij heeft ook creatief inzicht. 
Vittorio Simoni roemt dat inzicht van vakmensen. “Ik ontwierp 
ooit een leefruimte waar een tapijt van 5 bij 6m werd gelegd 
op een parketvloer. De aangestelde parketteur stelde voor on-
der het tapijt geen parket, maar een multiplex te gebruiken. Zo 
was er wel budgettaire ruimte voor het beoogde oude recupe-
ratieparket rond het tapijt. Met van die spitsvondigheid kom 
je samen verder.” Olivier Piton kwam het wel eens tegen dat 
de opdrachtgever vroeg het parket niet te verlijmen. “Dan kon 
hij de vloer meenemen mocht hij ooit verhuizen.” Marc Fastré 
werkt al wel eens samen met een trappenbouwer wanneer 
hij een betonnen trap moet bekleden en er ook een trapboom 
geplaatst moet worden. “Wij zorgen dan dat de trappenbou-
wer de juiste kleurmiddelen heeft en zo krijgen we samen een 
uniform en mooi eindresultaat.” Olivier Piton schuurt legklare 
vloeren al wel eens noodgedwongen op omdat ze niet vlak ge-
noeg zijn af fabriek. Volgens Koen Willems moet ook de archi-
tect dat praktisch inzicht hebben. “Hij moet vooraf aan details 
denken zoals wat er gebeurt met een gekleurde vloer in een 
restaurant wanneer de klanten daar een paar keer met hun 
stoelen over geschoven hebben.”

De evolutie in de mogelijkheden van parket – bijvoorbeeld met 
kleur – vragen een betere wisselwerking, ook met het nieuwe 
vakmanschap zoals de verffabrikant. “De gekleurde vloeren 
bieden ongeziene mogelijkheden, maar het is niet altijd haal-
baar om de vloer op de werf te kleuren. Soms is het aange-
wezen de vloer in het atelier al te behandelen Dat moet vooraf 
goed bekeken en besproken worden, eventueel ook met de 
kleurleverancier,” stellen Vittorio Simoni en Koen Willems.
Gregory Trauwaert en Olivier Piton wijzen op de wijzigen-
de evolutie in de bescherming van de vloer. “Waar olie en-
kele jaren geleden incontournable leek, zien we vandaag 
dat er opnieuw meer vernis wordt toegepast. Er is zelfs 
al vernis met de uitstraling van olie en het onderhouds-
gemak van vernis. Het beste van twee werelden…” Sta-
vros Kontogiannis wijst in deze context op het belang van 
goed advies van de lijmleverancier. “Er zijn verschillende  

_____________

Vittorio Simoni (Simoni Architecten): “Mensen moeten
 begrijpen dat parket een natuurproduct is. 

Enig productinzicht is wel op z’n plaats als je zo’n mooie 
en veelzijdige oplossing kiest.”

_____________

_____________

Marc Fastré (Fastré Parketvloeren): “Als parketteur moet je 
zelf instaan voor de opleiding van nieuwe medewerkers. Al 

doende leer je het meest.”
_____________

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.

4.3.

8.

1. Stefaan Luykx
2. Robert Smeets

3. Gregory Trauwaert
4. Olivier Piton
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soorten parketlijm, voor elk type vloer een gepaste oplossing.  
Vroeger had je alleen de harde lijmen – zoals de 2-componenten-
lijm en de lijm op alcoholbasis – die laten niet toe dat het hout kan 
werken. De tegenhanger zijn de elastische lijmen, maar die kan 
het hout teveel bewegingsvrijheid geven. Daar heeft ons sector 

nu een antwoord op met de stijve elastische lijmen. Deze hybri-
de lijm geeft parket net voldoende ruimte op te werken, zonder 
het risico dat de dekvloer losgetrokken wordt. De kunst is nu 
op basis van de vloer en de technieken de juiste lijm te kiezen.” 
Stavros Kontogiannis wijst in deze context op het belang van 
goed advies van de lijmleverancier. “Er zijn verschillende soorten 
parketlijm, voor elk type vloer een gepaste oplossing. Vroeger 
had je alleen de harde lijmen – zoals de 2-componentenlijm en de 
lijm op alcoholbasis – die laten niet toe dat het hout kan werken. 
De tegenhanger zijn de elastische lijmen, maar die kan het hout 
teveel bewegingsvrijheid geven. Daar heeft ons sector nu een 
antwoord op met de stijve elastische lijmen. Deze hybride lijm 
geeft parket net voldoende ruimte op te werken, zonder het risi-
co dat de dekvloer losgetrokken wordt. De kunst is nu op basis 
van de vloer en de technieken de juiste lijm te kiezen.”

Lokaal vs tropisch hout

Volgens de gesprekspartners is het groeiende belang van de 
kleur- en beschermingsmogelijkheden vrij logisch. De houtmarkt 
verengt immers. “Er komt nog een moment dat je als crimineel 
bestempeld wordt wanneer je nog een tropische houtsoort ge-
bruikt,” schertst Koen Willems. Zowel fabrikanten als plaatsers 
bevestigen dat eik vandaag ruim 95% van de parketmarkt uit-

maakt, zowel in België als in Nederland. “Het gevraagde volume 
in tropisch hout is te klein om je als fabrikant nog echt op toe 
te leggen. Al merk ik wel dat trendy architecten soms toch nog 
voor tropisch hout kiezen om een specifiek effect te bereiken,” 
zegt Stefaan Luykx. Marc Fastré toont alvast geen tropische 
vloeren meer in zijn showroom. “Er is geen vraag naar.” “Jonge 
klanten kijken meer door een ecologisch bril. Een plank uit China 

is daarom not done omwille van de ecologische voetafdruk van 
het zeetransport. Ik vraag me alleen af of ze in de analyse van 
legklaar parket ook zo ver nadenken. Wat met de lijm, bijvoor-
beeld?” vult Olivier Piton aan.

Onderhoud als service

Een van de redenen van de populariteit van pvc-vloeren is het on-
derhoudsgemak. Hoe zit dat met parket en wat doet de markt er 
vandaag al rond? “De jonge generaties weten niet meer hoe ze 
een onderhoudsproduct op hout moeten toepassen. Ze hebben 
bovendien allemaal wel een oom of tante die beter weet hoe het 
moet of niet moet. Met als gevolg dat er heel wat verkeerde in-
put en praktijken zijn. Dat leidt dan weer tot angst voor een kwa-
litatief product dat eigenlijk niet veel duurder is dan een tegel,” 

_____________

Koen Willems (Williams & Koch Europe): “Een architect die 
met parket werkt, moet productkennis en praktisch inzicht 

hebben. Zo niet, loop je het risico dat het op een fiasco 
uitdraait.”

_____________

_____________

Gregory Trauwaert (Blanchon): “De mogelijkheden om een 
vloer te beschermen blijven evolueren. Vandaag wint vernis 

opnieuw terrein op olie dankzij z’n voordelen.”
_____________

_____________

Robert Smeets (Hertog Vloeren): “De overheid vervult zijn 
brugfunctie tussen onderwijs en ondernemingen niet meer 

goed, waardoor de kennisoverdracht niet meer goed zit. 
Dat laat zich voelen in de vakkwaliteit van de instromende 

jongeren.”
_____________

Wie is wie?

Stavros Kontogiannis (Bostik)
Jos Derks (Hertog Vloeren)
Stefaan Luyckx (Habo Parket)
Olivier Piton (Piton Parketvloeren)
Fred Bel (Lofra Projects)
Sascha Ben Mechri (Hertog Vloeren)
Shaun Rowbotham (Hertog Vloeren)
Robert Smeets (Hertog Vloeren)
Koen Willems (Williams & Koch Europe)
Gregory Trauwaert (Blanchon)
Marc Fastré (Fastré Parketvloeren)
Vittorio Simoni (Simoni Architecten)

_____________

Shaun Rowbotham (Hertog Vloeren): “Met parket bouw je 
emoties. In het hogere segment is de prijs ondergeschikt aan 
het design waar de klant of architect zijn oog op liet vallen.”

_____________

meent Koen Willems. Vittorio Simoni is kordaat: “Mensen moe-
ten begrijpen dat parket een natuurproduct is. Als je spaghettieet 
met een wit hemd aan, doe je dat ook voorzichtig. Doe je dat 
niet, heb je een rood gespikkeld hemd. Zo moet je ook geen 

wijn over hout uitgieten. We moeten terug naar de basis. Enige 
productkennis is wel op zijn plaats.” Vanuit die productkennis 
wijst Stefaan Luykx op kennis van de relatieve luchtvochtigheid 
wanneer er massief parket is toegepast. “Het handhaven van de 
relatieve luchtvochtigheid is een essentieel element van goed 
onderhoud. In de winter zijn luchtbevochtigers noodzakelijk om 
naden en scheuren in het parket te voorkomen. Naden zijn tijde-
lijk, scheuren onherstelbaar en bijgevolg is het dan te laat. Tijdig 
luchtbevochtiging inschakelen is de eigen verantwoordelijk van 
de geïnformeerde consument.”
Marc Fastré oppert dat je de klant ook kunt ontzorgen in het 
onderhoud. “We hebben met verschillende particuliere klanten 

een onderhoudscontract. Daar gaan we vier keer per jaar langs 
voor een grondige reiniging van het parket, op de juiste manier 
en met de juiste producten. Die mensen hebben weliswaar een 
poetsvrouw, maar die weet toch ook niet hoe ze zo’n parketvloer 
correct moet onderhouden. Dat is overigens een klus op zich. Als 
zo’n parket goed geplaatst is en met regelmaat goed onderhou-
den wordt, heb je een vloer voor het leven.” l
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Hertog Vloeren: een ultieme basis voor stevig succes 

Hertog vloeren is een familiebedrijf met een grote naam. Shaun Rowbotham startte Hertog in 2002 en is nog steeds eigenaar. 
Zijn vloeren treft u thuis onder andere aan bij Piet Boon, Madonna en Marco van Basten, maar ook in hotels in Londen (Hilton, 
The Led), Parijs (Flanelles) en Californië (Disneyland).  product in combinatie met de levering en de plaatsing.

VAN VLOEREN BIJ MADONNA TOT DISNEYLAND CALIFORNIË

Tekst: Bert Salden  - Foto’s : Alf Mertens

Shaun groeide thuis in Engeland op in de houten-vloeren-
branche. Hij zit al ruim veertig jaar in het vak. Hij eet, drinkt 
en slaapt hout. “Ik wilde het beter doen dan mijn toenmalige 
leveranciers. Beter qua materialen, kwaliteit en service. En 
ik wilde trendsettend zijn in nieuwe vloeren en vloerontwer-
pen. Dat is allemaal gelukt. Ik houd voortdurend in de gaten 
waar de markt naar toe gaat en loop daarop vooruit.”
De eigenaar-producent vertelt zijn verhaal in het hart van zijn 
bedrijf, gevestigd in Bunde, vlakbij Maastricht. Een prima 
locatie, waarvanuit hij de Nederlandse en Belgische markt 
goed kan bedienen, al exporteert Hertog Vloeren inmiddels 
wereldwijd.

Eikenhout

“Mijn basis is Europees eiken, vooral uit Frankrijk en Duits-
land. Het is afkomstig van oogsten uit bossen en plantages 
waar meteen nieuwe bomen worden geplant. Vervolgens 
 

wordt het meestal als duoplank verlijmd, om werking van 
het hout tot een minimum te beperken.”

Tot zover de standaard procedure. “Daarna komt ons maat-
werk. We geven elke vloer zijn eigen kleur en ontwerp. We 
roken, verouderen, creëren prints in het hout en kleuren en 
oliën het. Zeg maar wat u wenst: ossenbloedrood? 
Jeansblauw? Een Versaillespatroon? Het kan allemaal. 
Tegenwoordig leveren we ook steeds meer hout als wandbe-
kleding. Een nieuwe trend.”

Het ontwerp wordt doorgaans in overleg met de architect 
gecreëerd. “We maken er vervolgens een monster van, dat 
we naar de relatie sturen. Ook voor bekleding van trappen of 
wanden is hetzelfde materiaal mogelijk.
We leveren binnen drie tot zes weken het exacte aantal ge-
vraagde vierkante meters en bijbehorende producten en be-
geleiden desgewenst de plaatsing van de vloeren.”

Meedenken 

De samenwerking van een creatief architect en een 
vakman in houten vloeren levert maatoplossingen. 
“Piet Boon wilde bijvoorbeeld een vloer met een  
laddermotief. Wit. Dat maakten wij, alleen lieten we 
de randen niet recht aflopen maar schuin. Daarmee 
voorkom je lastig schoon te maken naden. Design, 
onderhoud en techniek gaan zo hand in hand. De Piet 
Boon Collectie is overigens een groot succes.”

Alles kan bij de vakmensen van Hertog vloeren. “Het 
is wel handig als je ons al in de bouwfase of nog liever 
tijdens de planning betrekt bij jouw project. Wil je bij-
voorbeeld LED-verlichting aanbrengen in de houten 
vloer of trap, dan kunnen we rekening houden met 
elkaar en bouwtechnieken op elkaar afstemmen.” 

Meerstraat 20, 
NL 6241 ND Bunde,
 +31 43 365 59 71 

www.hertog.com

Houten horecavloer 

Eet- en speciaalbierencafë De Gouverneur in Maastricht is 
een druk bezocht horecabedrijf. De vloer heeft heel wat te 
verduren. Eigenaar Roel Smeets: “We zijn elke dag geopend 
vanaf 10.00 uur, op vrijdag zelfs vanaf 8.30 uur. 
Gasten stappen binnen door weer en wind, met natte of be-
sneeuwde schoenen. En je voorkomt hier niet dat bier af en 
toe de vloer raakt. Onze vloer moet bovendien gemakkelijk 
schoon te maken zijn, elke vroege ochtend voordat we open 
gaan. We dweilen de vloer en strijken deze soms na met 
houtvoeding. Meer onderhoud is niet nodig voor onze Her-
tog vloer.  De vloer is perfect verlijmd waardoor hij stevig is 
en er na vijf jaar nog als nieuw bij ligt.”  

 

 foto : van links naar rechts : Shaun Rowbotham, Robert-Francis Smeets, 

Sascha Ben Mechri en  Jos Derks
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Een toppositie verwerven in de concurrentie met de internati-
onale markt van beurs- en congrescentra, dat is het doel van 
de vernieuwing en uitbreiding van MECC Maastricht. Over 
enkele jaren moet er in Maastricht een ontmoetingscentrum 
met volop beleving staan. Hoofdaannemer Mertens Bouwbe-
drijf ligt op schema.

MECC Maastricht wordt een op internationaal niveau onder-
scheidend beurs- en congresgebouw dat zich kan meten met 
soortgelijke locaties in Kopenhagen, Dublin en Lissabon, zo stel-
de directeur Rob van de Wiel eerder. Een kleine teleurstelling, 
overigens niet van bouwkundige aard, in dat traject was natuur-
lijk het mislopen van het Eurovisie Songfestival. Maar verder zijn 
er vanuit Maastricht vooral positieve, optimistische geluiden te 
horen. Ook van hoofdaannemer Mertens Bouwbedrijf.

Directeur Eric Smeets roemde in een eerder interview al de ge-
weldige teamspirit die aanwezig is bij de betrokken partijen. Hij 
noemde het een geweldige opdracht, precies het soort project 
waar ze bij het in Weert gevestigde bouwbedrijf voor warm-
lopen. Een van de grote uitdagingen is, vertelt hij, het feit dat 
MECC Maastricht gewoon in bedrijf blijft. “De evenementen 
gaan gewoon door. Daar is ons plan van aanpak op afgestemd. 
Maar behalve met de geplande evenementen hebben we ook 
te maken met het gegeven dat MECC Maastricht 6 wild cards 
heeft voor niet-geplande evenementen. De komst van de elfde 
van de elfde is er daar een van.” Bovendien is er een duidelijke 
eerste deadline, geeft hij aan. “Dat is de TEFAF in 2020, dan 
moet de tweede fase klaar zijn, het vernieuwen van de passage. 
Daar zijn we nu mee bezig – momenteel is dat sloopwerk en het 
voorbereiden van de ombouw. De eerste fase, het opknappen 
van de Expofoyer is inmiddels afgerond. Fase 3 en 4 zullen door 
elkaar lopen. De TEFAF in 2021 is dan een volgend richtpunt. 
Dan moet het gehele project zijn afgerond.”

Smeets vertelt dan in het kort wat er zoals bij MECC Maastricht 
is gebeurd en nog staat te gebeuren (een uitgebreid verslag staat 
in de vorige editie van Limburg Bouwt, red.). Zo wordt in fase 3 
en 4 het Brightlands Meeting Point gerealiseerd, een belangrijke 
uitbreiding van de Expofoyer, de vergader- en congresfaciliteiten 
en de horeca aan het Forumplein. Daarnaast is er de vernieuwing 
van het congrescentrum met de twee auditoria en de revitalise-
ring van de Forumpassage en de entreezone. “Al die tijd draait 
het MECC door. Daar moeten we zoals gezegd op allerlei manie-
ren rekening mee houden. Wat veiligheid betreft, met de rou-
ting, de installaties en noem maar op. Gezien de samenwerking 
en de wijze waarop alles tot nog toe verloopt zijn dat uitdagingen 
waar we met een gerust hart op in kunnen spelen.” l

De TEFAF als tussenhalte en eindhalte

Directeur Eric Smeets van 
Mertens Bouwbedrijf B.V. 
uit Weert

Technische fiche
MECC Maastricht

…
Bouwheer: 

 Gemeente Maastricht
… 

Hoofdaannemer:
Mertens Bouwbedrijf 

Architect: 
architectenbureau cepezed b.v.

Installaties: 
Spie

Constructie: 
IMD

Eric Smeets directeur Mertens bouwbedrijf.

 

Uitbreiding en vernieuwing 
MECC Maastricht
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Bij de vernieuwing en uitbreiding van MECC Maastricht is Spie uit Elsloo verantwoordelijk voor alle installaties. Om een  
totaalpakket van hoge kwaliteit te bieden werken diverse bedrijfsonderdelen van Spie Nederland samen. 

“BIJZONDERE PROJECTEN DOEN WE VAAK, 
MAAR NIET VAN DEZE OMVANG”

Naast de samenwerking tussen de diverse bedrijfsonder-
delen is ook de samenwerking met Mertens Bouwbedrijf 
bijzonder nauw, maken business unit manager Edwin van 
der Knijff en projectdirecteur Mat Kuipers duidelijk. “Zie het 
als een partnerschap waarin zij verantwoordelijk zijn voor 
de bouwkundige aspecten en wij voor alles op installatie-
gebied. We trekken al vanaf de aanbestedingsprocedure sa-
men op. Hebben op basis daarvan een plan van aanpak op 
maat opgezet en zijn vervolgens conform de lean methodiek 
aan de slag gegaan.”

Vrijwel alle disciplines die Spie in huis heeft komen terug in 
het gebouw van het MECC Maastricht, merkt Kuipers op. Hij 
noemt het om meerdere reden een bijzonder project. “Die 
doen we overigens wel vaker, bijzondere projecten, maar 
niet van deze omvang. Bovendien zitten er wel een aantal 
onderdelen in waar we heel specifieke oplossingen voor 
moeten bedenken. Zoals de led-strips in de glazen gevels. 
En het up-to-date regelen van het klimaat.” 
Verder, zegt hij, moet er veel worden vervangen in het 30 
jaar oude MECC-gebouw. “We vervangen onder meer de 
luchtbehandelingsinstallatie, brengen nieuwe verlichting 
aan, een nieuw brandmeldsysteem en sprinklerinstallatie 
en nieuwe noodverlichting. De datasystemen worden afge-

stemd op de eisen van deze tijd en zo zijn er nog tal van an-
dere werkzaamheden. Dat vraagt een goede coördinatie en 
afstemming, iets wat we in het voortraject met alle partijen 
al goed hebben voorbereid.”

Het project is verdeeld in vier fasen waarvan de eerste in-
middels is afgerond. Een extra uitdaging noemt Edwin van 
der Knijff dat het MECC gewoon open blijft. “Sterker nog, 
ze hebben zes wild cards om niet geplande evenementen te 
mogen organiseren. Dat betekent voor ons veel oog hebben 
voor de veiligheid van de bezoekers en medewerkers van 
het MECC-gebouw, zorgen dat we overlast op bepaalde mo-
menten beperken en alles zo veel mogelijk netjes en schoon 
houden. We hebben verder twee harde deadlines: voor de 
TEFAF in 2020 moet fase 2, het gebied rondom auditorium 
en expohal waar we nu bezig zijn, zijn afgerond.

 Voor de TEFAF in 2021 moet het hele project klaar zijn.” On-
verwachte zaken zijn er eveneens, maken Kuipers en Van der 
Knijff duidelijk. “Het gebouw is 30 jaar oud; niet alles is goed 
in kaart gebracht. KPN heeft bijvoorbeeld in de beginperiode 
zenders in het gebouw aangebracht. Ter plekke bekijken we 
wat we ermee doen. Zo zijn er vaker situaties waar we pas op 
het moment dat we er bij uitkomen een beslissing over kun-

nen nemen. Eigenlijk 
ligt dat in het verleng-
de van de voorberei-
ding. We bespreken die  
onverwachte details 
vanuit diverse oogpun-
ten zodat we welover-
wogen beslissingen 
kunnen nemen.”

Op budgettair niveau zijn er eveneens regelmatig dis-
cussies, zegt het tweetal. “Vanuit onze kennis en erva-
ring leveren we daar uiteraard een bijdrage aan. Om 
zo tot de meest efficiënte oplossingen te komen. De 
samenwerking verloopt uitstekend, je merkt dat alle 
partijen oog voor elkaar hebben, iets voor elkaar over 
hebben. Dat geldt voor onze bedrijfsonderdelen, iets 
wat we ‘One Spie’ noemen. En diezelfde goede ver-
standhouding hebben we met Mertens. Dat is dage-
lijks op de werkvloer terug te zien.” 

Sanderboutlaan 8a
NL-6181 DN Elsloo

www.spie-nl.com/contact
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Breitwaterstraat 52, 3630 Maasmechelen  

  

+32 (0)89 79 06 35  I  www.grobelco.eu

Uw partner in...
Grond- & wegenwerken

Betonwerken & betoncentrale
Handel in granulaten 

Containerverhuur
Recycling

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
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Tekst: Erik Cajot | Fotografie: Karolien Coenen in opdracht van Architectuur Depot.

Vrijthof in Eisden 

Vrijthof in Eisden omgetoverd 
tot modern dorpsplein
Honderd jaar geleden telde Eisden een 700-tal bewoners en 
bedroeg de oppervlakte van het dorpsplein een kwart van 
het huidige Vrijthof. Een halve eeuw nadat in 1906 aan het 
dorp een koolmijnconcessie werd toegekend, was het inwo-
nersaantal meer dan vertienvoudigd. 

Omdat er nood was aan meer ruimte voor de wekelijkse 
markt, werd het plein destijds vergroot. De laatste 50 jaar is 
het grootste plein van kleinstedelijk gebied Maasmechelen 
onaangeroerd gebleven. In 2011 kreeg Architectuur Depot 
groen licht om een ontwerp en een draagvlak uit te werken 
voor de herinrichting.

 

Integraal toegankelijk

“Een van de belangrijkste verbeterpunten was een vlottere af-
wikkeling van het verkeer”, vertelt Frank Jaspers, architect-be-
stuurder van Architectuur Depot. Deze architectenassociatie 
voor hedendaagse architectuur maakt deel uit van Depot des 
Arts, een uniek bedrijvencentrum voor creatieve dienstverleners 
dat staat voor een multidisciplinaire totaalaanpak op het vlak van 
vormgeving, bouwadvies en servicedesign. “We hebben het 
gevaarlijke kruispunt weggewerkt door middel van een bajo-
netaansluiting. De doorgaande weg over het plein is een stuk 
zuidelijker gelegd, waardoor er ook meer voetgangersruimte en 
een grotere zone voor de horecapanden en handelszaken aan 
de noordkant is vrijgekomen. Die zone kan buiten de uren van 

7
reportage
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de wekelijkse markt worden benut als terras of parkeerplaats 
voor kortparkeerders.” Op het plein is de auto een soort van 
gast. Zoneringen, zaagsneden in het beton en twee verschil-
lende oppervlakteafwerkingen organiseren het parkeren. “Er is 
veel aandacht gegaan naar integrale toegankelijkheid. Zo is voor 
de kerkgangers een hellingbaan aangelegd, zijn er parkeerplaat-
sen voor mindervaliden voorzien en is het hele plein zo goed als 
drempelloos.”

Fontein met 14 koppen

Centraal op het Vrijthof linkt een grote grondfontein de twee 
meest prominente gebouwen aan de rand: de kerk en het oude 
gemeentehuis. De 14 fonteinkoppen zijn verzonken in de beton-
verharding. “Ruim 40 procent van het Limburgse water komt uit 
Eisden, ons water mag dan ook in the picture staan. De fontein 
wordt ’s avonds aangelicht met ledverlichting en creëert een 
speels waterballet. De stralen hebben verschillende hoogten en 
meerdere kleuren. Het water is herbruikbaar omdat het via put-
ten terug in een vergaarbak vloeit”, legt Frank Jaspers uit.

1,5 miljoen euro

In totaal is ongeveer 8800 vierkante meter heraangelegd: 5028 
vierkante meter in beton, 3280 vierkante meter in klinkerverhar-
ding en 440 vierkante meter in dolomiet. Frank Jaspers: “De 
werken zijn begin maart 2018 gestart en op 16 februari dit jaar 
vond de officiële heropening plaats. In slechts 12 maanden werd 
het Vrijthof omgetoverd tot een modern dorpsplein. Totale kost-
prijs voor de gemeente Maasmechelen en Fluvius: 1,5 miljoen 
euro exclusief btw. In het kader van de heraanleg van de riolering 
is De Watergroep medeopdrachtgever geworden, waardoor er 
een subsidie van 500.000 euro is verleend. Bovendien heeft De 
Watergroep deels geparticipeerd in de aanleg van de fontein.”

Beton en verhardingen

Aannemer Grobelco uit Maasmechelen heeft het project in 
zijn totaliteit gerealiseerd. “Eerst hebben we het voormalige 
dorpsplein opgebroken en de oude riolering vervangen door 
een nieuw gescheiden rioolstelsel”, beschrijft zaakvoerder Luc  

Didden. “Het vernieuwde plein is volledig aangelegd in uitge-
wassen beton en verhardingen rondom. Onze vakmannen heb-
ben ook 17 bomen aangeplant op de flanken, waar ze de oude 
pleingevels sieren.”

Archeologische vondsten

Bij de aanleg van het Vrijthof werden meerdere archeologische 
vondsten gedaan. “Die maakten deze werf best wel speciaal”, 
vervolgt Luc Didden. “Zo zijn er restanten van Romeinse en 
vroegmiddeleeuwse oorsprong blootgelegd waaronder een oud 
wegtracé, een zijarm van de Maas, een vermoedelijke waterput 
en funderingen van oude gebouwen. Onze samenwerking met 
het gemeentebestuur – in het bijzonder met Pierre Wijnen, Dirk 
Hamers en Jelka Rogiers – was optimaal. We zaten op één lijn in 
het gemeenschappelijk overleg, dat altijd aangenaam en correct 
is verlopen. Grobelco is voornamelijk gespecialiseerd in wegen-
bouw, betonwerken en de handel in granulaten en beschikt over 
een professionele betoncentrale. Het project Vrijthof paste dan 
ook in ons straatje.”

Stairway to heaven

De bestrating van het nieuwe Vrijthof is uitgevoerd in de duur-
zame betonstraatsteen Naturock. Voor de fabricatie gebruikt 
producent Ebema natuursteengranulaten, die door een speci-
fiek uitwasprocédé volledig tot hun recht komen. Meteen na 
de productie wordt de sierdeklaag gewaterstraald waardoor de 
cementsluier verdwijnt. Dit geeft de Naturock een ruwere uit-
straling met kleurvaste schakeringen. Het Vrijthof is aangelegd 
met de waalformaten 20 x 5 x 8 in de kleuren Grey en Brown. 
De trappen zijn uitgevoerd in Naturock Megatrap van 100 x 18 
x 50 en 50 x 18 x 50 centimeter in donkerbruin, zowel met uit-
sparing en ledverlichting als met uitsparing en afdekkap. “Vooral 
onze trappen zijn uniek in dit project”, klinkt het bij Ebema in 
Zutendaal. 

“Ze werden omgebouwd om er ledverlichting in te integreren, 
waardoor op het dorpsplein extra sfeer wordt gecreëerd. Daar-
naast hebben we trappen voorzien die de afwerking van de led-
verlichting ook kunnen verbergen, wat zorgt voor een esthetisch 
geheel.”
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In dit lab 
borrelt beton-
vernieuwing …
Er bestaat een plek waar vernieuwende betonoplossingen 

tot leven komen. Ontwerpen die buitenruimtes mooier, 

veiliger, duurzamer én functioneler maken. Die vorm geven 

aan de levende stad van morgen. Het CreativeLab van 

Ebema: dé startplek voor maatwerk in beton.

Een creatief lab vol inspiratie

Een multikleur in beton die nog niet bestond kwam tot 

stand samen met de gemeente Putte en hun studiebureau. 

Voor het ziekenhuis in Mechelen creëerden we meubels 

in prefabbeton. Nieuwe waterdoorlatende betontegels 

ontwikkelden we voor Thorpark in Genk. Allemaal ideeën 

die vorm kregen in het CreativeLab van Ebema in Zutendaal. 

Hier inspireren we u met een breed spectrum aan kleuren, 

formaten, texturen, vormen en afwerkingen. Hier kaatsen 

onze experts ideeën met u. Hier zetten we uw wilde plannen 

om in concrete oplossingen.

Hebt u een idee of wilt u eens een kijkje komen nemen?

Neem contact met ons op voor een afspraak in het Creative 

Lab. Ontdek onze granulatenmuur, wissel ideeën uit met 

onze experts en verbaas ons met uw wildste plannen. 

Of steek een CoCreatie-proces in gang dat resulteert in 

grensverleggend maatwerk in beton. Krijg inzage in ons 

productieproces en ons kwaliteitsstreven, en ontdek de vele 

mogelijkheden die er zijn. Open uw geest en laat ons jou 

inspireren. Want mooie, veilige en functionele buitenruimtes 

mogen gerust visionair zijn …

Voor meer info 
www.ebema.com | sales@ebema.be

Het CreativeLab van 
Ebema: dé startplek 
voor maatwerk in 
beton.

18_EBEM_15663 Advertentie CreativeLab.indd   1 14/11/2018   17:04

Meer gebruikscomfort

Profilbanden van Ebema aan de bushalte op het plein garande-
ren een toegankelijk en vlot openbaar vervoer. Deze gepaten-
teerde boordstenen beantwoorden aan de noden van moderne 
laagvloerbussen. Het aangepaste aanrijprofiel in de hoogte én 
de breedte en de optimale geleiding bij het aanrijden van de op-
stapplaats verhogen het gebruikscomfort voor mindervaliden en 
kinderen. De gladde structuur van de Profilband spaart boven-
dien de banden. Door de specifieke vormgeving en het kwalita-
tieve beton zijn ze ook langdurig bestand tegen intensief gebruik, 
eventuele botsingen en extreme weersomstandigheden. l

Technische fiche
Vrijthof Eisden

…
Bouwheer: 

 Gemeente Maasmechelen
… 

Architect: 
Architectuur Depot; Eisden

Aanleg plein: 
Ebema; Zutendaal

Grobelco; Maasmechelen
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GEKA KEUKENS
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Weg naar Meeuwen 34 
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

Particulier & Projectontwikkeling

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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PERSONEELSVRAAG, DE PRAKTIJK 
EN MODERNE TECHNOLOGIEËN.

opleiding

CIV MAAK/SMART INDUSTRIE

Ondernemers en onderwijs dichter bij elkaar brengen. Met als resultaat gerichter geschoolde medewerkers met meer kennis van 
de laatste technologieën. Dat is één van de doelen van het onlangs opgestarte CIV Maak | Smart Industrie.

Niet alleen landelijk maar ook in onze regio speelt de maakindustrie een grote rol. Van de beroepsbevolking werkt 17 Procent bij een 
bedrijf in deze branche. De veelal kleinere bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en jagen andere sectoren aan. Zes bedrijven 
behoren zelfs tot de top-25 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Toch weten veel mensen niet hoe hoogstaand de maakindu-
strie is. “Eigenlijk is dat logisch. De technologische vernieuwingen in de maakindustrie gaan zo snel dat iedereen moeite heeft die bij te 
houden”, vertelt Han van Helmond, als programmamanager betrokken bij het door ROC Gilde Opleidingen opgezette CIV Maak/Smart 
Industrie, in het kort CIV Maak.

Veelzijdigheid

Hij legt uit dat enkele jaren geleden door het Ministerie van Onderwijs het initiatief is genomen om het onderwijs te faciliteren bij het 
ontwikkelen van CIV’s, Centra voor Innovatief Vakmanschap. Een van de belangrijkste aspecten waar naar wordt gekeken is de sa-

menwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, waarbij de 
gemeenten en provincies een ondersteunende rol vertolken. 
“Juist nu, in een tijd waar ontwikkelingen elkaar snel vol-
gen en we te maken hebben met de veelzijdigheid van de 
maakindustrie, willen we beroepsopleidingen blijvend laten 
aansluiten bij de toekomstige werkomgeving. Om dat voor 
elkaar te krijgen komt het CIV Maak met een uniek onderwij-
sprogramma, hybride onderwijs.
Studenten volgen de basisopleiding binnen de onderwijs-
muren, maar de praktijk bij hun toekomstige werkgevers in 
het bedrijf. Begeleidt door docenten en werknemers van dat 
bedrijf. De ondernemers in Noord- en Midden Limburg heb-
ben hoge verwachtingen. Het is een belangrijke stap om de 
concurrentiekracht, innovatief vermogen en economische 
weerbaarheid van Noord- en Midden Limburg te versterken. 
Toekomstige medewerkers opleiden met de juiste vaardig-
heden en kennis van de nieuwste technologieën. Op dit vlak 
moeten we het echt beter gaan doen. De bedrijven hebben 
volop werk en vragen om veel goed gekwalificeerde men-
sen.”

Aantrekkelijk

De hierboven geschetste problematiek speelt al langer, zegt 
Van Helmond. “We pakken die problematiek aan met ande-
re onderwijsvormen en door mensen te laten beleven dat 
werken in de maakindustrie zeer aantrekkelijk is. Vanwege 
de carrièremogelijkheden en omdat ze kunnen werken bij 
bedrijven waar technologische vernieuwingen aan de orde 
van de dag zijn. 
Daar is ruimte om te onderzoeken, samen tot oplossingen te 
komen en mooie producten te bedenken en te maken. Die 
gaan de hele wereld over.” Inmiddels zijn er al drie centra 
in de regio actief. Voor de installatiebranche, logistiek en de 
gebouwde omgeving. CIV Maak is de jongste loot aan de 
boom, maakt Van Helmond duidelijk. 

Kennisdeling

Het praktijkgerichte karakter van deze CIV is belangrijk, maakt Van Helmond duidelijk. “Zoals gezegd, het 
is van belang dat jongeren die met een opleiding bezig zijn hun kennis direct in de praktijk kunnen inzetten. 
Hierdoor ontstaat kennisdeling. Oudere medewerkers die deze jongeren begeleiden hebben een schat aan 
ervaring en brengen dit over op de jeugd. De jongeren brengen kennis van nieuwe ontwikkelingen in en delen 
dit met de ouderen. Dat laatste is belangrijk voor bedrijven om bij te blijven. Robotica, automatisering, smart 
industrie, dataverwerking, er zijn zo veel ontwikkelingen en die gaan vaak zo snel dat bedrijven dreigen een 
achterstand op te lopen. En dat geldt ook voor het onderwijs. Door meer samen te gaan werken willen we de 
aanwezige kennis en vernieuwingen ontsluiten met als resultaat goed gekwalificeerd personeel.”

Doorlopende leerlijn

Dat speelt op mbo-niveau, zegt Van Helmond, maar eveneens op hbo-niveau, al gebeurt het daar vanuit een 
andere benadering onder de naam Centre of Excellence (zie elders in dit blad). “Tussen het mbo en hbo ont-
staan doorlopende leerlijnen. Gilde Opleidingen en Fontys zijn hier samen aan het werken aan onderwijsont-
wikkeling. Zo kunnen jongeren die nu niveau 4 van het mbo volgen hun vaardigheden optimaal ontwikkelen 
en soepel doorstromen naar het hbo.” Hij maakt duidelijk dat zowel het CIV als Centre of Excellence mede 
bedoeld zijn om jongeren kennis te laten maken met nieuwe technologieën. 

Vergrijzing

Hij wijst dan op de prognose van het CBS dat er in deze regio over 10 jaar zo’n 28 procent minder leerlingen 
zullen zijn. “Dat maakt het nog lastiger om de vergrijzing op te vangen. We zullen dus samen met het bedrijfs-
leven alle zeilen moeten bijzetten om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel in deze sector 
te hebben. Met het onlangs gestarte CIV Maak hebben we nu een middel om stappen vooruit te maken. 
Daarbij zijn een aantal zaken van wezenlijk belang. 

Dat is allereerst het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en het op die manier 
creëren van contextrijke leeromgevingen. Bovendien, ik heb het al eerder genoemd, is het zaak de techno-
logische kennis, nodig om te innoveren, te updaten. Bij grote bedrijven gaat dat wat makkelijker, die hebben 
daar allerlei mogelijkheden toe. Maar in deze regio zit vooral het mkb en daar is het voortdurend verdiepen en 
investeren in nieuwe technologieën niet vanzelfsprekend. Door samen te werken in het CIV Maak, en door 
vanuit de keten te denken en handelen, gaan we daar verbetering in krijgen.”

…
info : info :  www.gildeopleidingen.nl

tekst :  Bert Salden
…
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LECTORAAT SMART MANUFACTURING
“PRAKTIJKGERICHT INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BEDENKEN”

FONTYS IN VENLO INTRODUCEERT

Robotica, steeds geavanceerdere automatisering, smart data en smart industrie, de wereld van de techniek draait door en aan 
onderwijs en ondernemers om daar in mee te gaan en bij te blijven. Fontys in Venlo doet dat onder meer met een lectoraat Smart 
Industrie.

opleiding

De samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in Noord-Limburg verliep lange tijd moeizaam. Maar beide partijen hebben, zeker 
in de sectoren waar het lastig is voldoende en gericht geschoold personeel te vinden, gemerkt dat ze elkaar nodig hebben. Dus is er al 
jaren sprake van een toenadering. Die wordt ook steeds concreter in allerlei initiatieven. Het mbo kent bijvoorbeeld de Centra voor In-
novatief Vakmanschap, de CIV’s (zie elders in dit blad) en Fontys in Venlo introduceerde onder meer het lectoraat Smart Manufacturing. 
Directeur Hans Aarts van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo geeft uitleg.

Innovatieve projecten

Hij vertelt dat het lectoraat een gezamenlijk initiatief is van Fontys in Venlo en in Eindhoven, vanuit een uitwisselingssituatie. “Voor dat 
lectoraat is inmiddels een lector benoemd, Hans Krikhaar, die in mei van dit jaar zijn inaugurele rede heeft gehouden. Hij is zowel in 
Eindhoven als in Venlo werkzaam en heeft daarnaast volop ervaring in het bedrijfsleven, onder andere bij Philips en ASML. Bedoeling is 
dat er onder zijn supervisie allerlei innovatieve projecten van de grond komen waarbij studenten samenwerken met mensen uit het be-
drijfsleven en waarbij inzet van de nieuwste technologieën een belangrijk onderdeel is.” Hoe gaat dat in zijn werk? “Veel bedrijven zitten 
met vragen en zoeken naar adequate oplossingen. Die kunnen ze bij ons neerleggen. We bekijken vervolgens hoe hun productieproces 
verloopt, analyseren de problematiek en gaan dan gezamenlijk op zoek naar een gerichte innovatieve oplossing.”

Beter voorbereid

Het bedrijf, zegt Aarts, heeft als voordeel dat ze een beroep kunnen doen op de bij Fontys aanwezige kennis, de studenten hebben 
als voordeel dat ze praktijkgericht te werk kunnen gaan. “Hun kennis wordt vertaald naar de praktijk, zo leren ze een werkomgeving 
kennen.” Volgens Aarts zou het voor bedrijven ook goed zijn om studenten daarnaast bijbanen aan te bieden. “Om dezelfde redenen 
feitelijk. Studenten brengen kennis en nieuwe inzichten in, het bedrijf zorgt voor de praktijkomgeving. Zeker gezien de krapte in de ar-
beidsmarkt in de maakindustrie is het voor ondernemers juist belangrijk om potentiële medewerkers al in een vroeg stadium te leren en 
ze met de praktijk te laten kennismaken. Dan stappen ze later veel beter voorbereid een bedrijf binnen.” Daarnaast, geeft hij aan, leert 
Fontys door samen te werken met bedrijven de spelers in de maakindustrie in de regio Venlo steeds beter kennen. “Waardoor we ook 
als verbindende factor voor die bedrijven kunnen fungeren.”

Hans Aarts

Doorlopende leerlijn

Aarts noemt vervolgens allerlei ontwikkelingen die momenteel ook in de maakindustrie plaatsvinden, zoals 
het inzetten van smart data, vergaande automatisering en robotisering. “Dat gaat steeds sneller. Veel bedrij-
ven in Noord-Limburg, waar de maakindustrie sterk is vertegenwoordigd, zijn echter mkb; die missen de slag-
kracht en omvang om nieuwe technologieën en processen door te voeren. Lopen daardoor een achterstand 
op. Wij kunnen met onze studenten er aan bijdragen dat die achterstand wordt ingelopen of in ieder geval 
niet te groot wordt.” Hij geeft dan aan dat er behalve met bedrijven bijvoorbeeld ook met ROC Gilde nauw 
wordt samengewerkt. “Wat wij met Smart Manufacturing op hbo beogen, hebben zij met hun CIV’s voor 
ogen: onderwijs en ondernemers samenbrengen, ervaring aan kennis koppelen.” Die samenwerking heeft 
inmiddels ook geleid tot het opzetten van een doorlopende leerlijn, zegt Aarts. “Mbo’ers met die ambitie 
moeten makkelijker kunnen doorstromen naar het hbo. Bovendien zijn we bezig met het ontwikkelen van een 
tussenniveau, mbo plus-4. Dat is voor studenten die net boven mbo-niveau en net onder hbo-niveau zitten. 
Ook die willen we graag behouden en een passende opleiding bieden.”

Tweede lector

Tot slot geeft Aarts aan dat er momenteel wordt verkend of er voor het lectoraat Smart Manufacturing de 
mogelijkheid is om naast Hans Krikhaar een tweede lector aan te trekken. “Daar is een subsidieregeling voor, 
maar dan moet uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Dat hebben we onderzocht en 
aan die voorwaarden voldoen we. Dus hebben we een uitgewerkte subsidie-aanvraag ingediend. Binnenkort 
horen we of die succesvol is.” Op de vraag wat de tweede lector zoal gaat doen antwoordt Aarts dat hij of 
zij zich gaat bezig houden met bio inspired systems development. “Dat houdt in dat we zaken uit de biologie 
willen toepassen in onze maatschappij. Denk aan kunstmatige intelligentie, denk aan hoe efficiënt bepaalde 
dieren bepaalde dingen doen. Als de aanvraag slaagt, zetten we weer een volgende stap in de ontwikkeling 
van innovatieve technologieën en daar profiteren niet alleen onze studenten maar ook het bedrijfsleven van.”

…
info : www.fontys.nl

…

Hans Krikhaar
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MAAKINDUSTRIE EN ONDERWIJS ZETTEN KOERS NAAR MEER 
PRAKTIJKGERICHT LEREN

Net als in veel andere sectoren heeft de maakindustrie te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen jongeren lang 
niet altijd met de juiste vaardigheden uit onderwijs een bedrijf binnen. Reden voor een aantal bedrijven uit de Limburgse maakin-
dustrie daar samen met ROC Gilde iets aan te doen. Abrahams Metaalbewerking uit Weert is een van die bedrijven.

opleiding

Het is een jubileumjaar voor Abrahams Metaalbewerking, begint directeur Richard Cornet zijn verhaal. Opgericht in 1994 dus wordt dit 
jaar het 25-jarig bestaan gevierd. Het bedrijf is gespecialiseerd in verspanen, het draaien en frezen en eventueel mechanisch assemble-
ren van producten voor een uiteenlopend klantenbestand. “Denk aan producenten van trapliften, pollers en snelpoorten, voor bedrijven 
in de ventilatietechniek en bijvoorbeeld mechanieken voor speciaal taxivervoer. Meestal betreft het eindgebruikers. Die zijn in een cirkel 
van zo’n 200 kilometer rondom ons gevestigd. Zowel in Nederland als in Duitsland en België. Nee dat levert geen specifieke problemen 
op wat verschillen in regelgeving betreft. Dat geldt voor ons niet zo.”

Juiste vaardigheden

Momenteel werken er 15 medewerkers bij Abrahams. Net als bij veel soortgelijke bedrijven is het lastig goed personeel te vinden, 
maakt Cornet duidelijk. “Onder meer vanwege de bekende krapte op de arbeidsmarkt. Dat lossen we deels op door te robotiseren. 
Maar dat is niet voldoende. Want ook voor het bedienen van de machines heb je weer mensen nodig. Weliswaar met een andere achter-
grond. Maar die zijn er ook te weinig.” Komt nog bij, zegt hij, dat lange tijd jongeren van die school kwamen niet de juiste vaardigheden 
hadden om in een maakbedrijf meteen aan de slag te gaan. Er was een groot verschil tussen praktijk en theorie. Volgens Cornet wordt 
daar alweer enige tijd aan gewerkt. Scholen en bedrijven zoeken steeds meer toenadering en bekijken gezamenlijk hoe er tot meer 
praktijkgericht onderwijs kan worden gekomen. Dat gebeurt onder meer in het recent gestarte Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
(CIV) Maak/Smart industrie. “We hadden al een aantal mogelijkheden om aan nieuw personeel te komen: via interim-bureau’s, mond tot 
mond en met het aanbieden van stageplekken. Maar dat was niet voldoende. Bovendien bleef het probleem dat opleiding en praktijk 
niet goed op elkaar aansloten.”

Convenant

Met de nieuwe aanpak moet een eerste stap naar verandering worden gezet, maakt Cornet duidelijk. Hij wijst op de kracht van de 
samenwerking. “Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden om mensen intern op te leiden. Maar in deze regio zitten vooral veel 

mkb-bedrijven en daar is dat lastiger voor. Die missen de omvang. Door samen te gaan werken moet dat 
gemakkelijker worden. Dat hebben we nu in een convenant vastgelegd” Hij vertelt dat de deelnemende 
bedrijven binnen die samenwerking algemener kunnen opleiden. “We leiden samen mensen op en kijken 
gedurende het traject waar iemand het beste past en waar vraag is. Bovendien gaan we meer nadruk op de 
praktijk leggen. Dat doen we door theorie en praktijk nadrukkelijker te koppelen, door vaker onderwijs in een 
praktijkomgeving te geven. Omdat leerlingen dingen zo sneller oppikken. Als iemand vertelt hoe je iets moet 
dan en je kunt het vervolgens meteen naar de praktijk vertalen, blijft het eerder en beter hangen. Bovendien 
leren jongeren op deze manier beter wat er in de praktijk wordt gevraagd. Het onderwijs wordt meer vraag-
gestuurd.”

Goede boterham

De voorbereidende fase van het project is inmiddels afgerond en met de eerste leerlingen wordt nu een tra-
ject ingegaan. Cornet geeft aan dat met circa tien leerlingen wordt gestart. “Uiteraard zal dat aantal groeien, 
maar het moet wel te behappen blijven. Door met een klein aantal te beginnen, houden we het overzicht.” 
Daarnaast vindt hij dat er continu aandacht moet zijn voor het verbeteren van het imago van de maakindustrie. 
“Dat is al lange tijd verkeerd. De maakindustrie is zwaar werk, vies en eentonig luidt de algemeen geldende 
opvatting. Maar dat klopt al lang niet meer. Natuurlijk zal er altijd met de handen worden gewerkt, maar ook 
steeds meer met het hoofd, vanwege de toenemende automatisering. Kijk ik naar ons bedrijf dan zie ik me-
dewerkers meerdere machines bedienen. Bovendien moeten ze toezien dat die machines optimaal functione-
ren. Dat is uitdagend en afwisselend werk. Werk waarin je je bovendien voortdurend blijft ontwikkelen omdat 
je continu met nieuwe of vernieuwde technieken te maken krijgt.” En ook goed betaald werk, stelt Cornet tot 
slot. “Dat is nog zo’n misvatting, dat werken in de techniek niet goed wordt betaald. Neem van mij aan dat je 
als technicus in de maakindustrie een goede boterham kunt verdienen. Technische mensen verdienen vaak 
meer dan iemand met een kantoorbaan.”

…
info : www.abrahamsmetaal.nl

…
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Beltaste Hamont

Teamwork’s Interiors slaat 
de nagel op de kop
Interieurbouwer Teamwork’s Interiors heeft onlangs de in-
richting van het kantoorgebouw van Beltaste professioneel 
afgerond. “Niets dan lof voor het eindresultaat”, klinkt het 
bij de bouwheer.

Tijd om te moderniseren!

Beltaste is ontstaan uit het familiebedrijf Vanreusel Snacks, dat 
in 1953 begon met de productie van pastei- en worstsoorten. 
Vandaag is deze Limburgse onderneming een toonaangevende 
speler op de markt van diepgevroren vleessnacks. Een van de 
twee productiesites ligt in Hamont. “Sinds de vorige verbou-

wingen 20 jaar geleden kent ons bedrijf een aanhoudende groei 
en zijn er alsmaar meer medewerkers – en dus ook kantoren 
– bijgekomen”, legt COO Roel Vanreusel uit. “Na verloop van 
tijd was de kantoorindeling niet meer efficiënt en moesten veel 
werkplekken het stellen zonder natuurlijke lichtinval. Tijd om ons 
kantoorgebouw te moderniseren!”

Weldoordacht ontwerp

Beltaste heeft drie partijen aangeschreven waaronder Team-
work’s Interiors. “Elke kandidaat kreeg dezelfde briefing en de 
kans om een ontwerp in te dienen”, vervolgt Roel Vanreusel. 
“De interieurbouwer die met zijn concept het nauwst bij onze 
wensen aansloot, sleepte de uitvoering van het project in de 
wacht. Welnu, het ontwerp van Teamwork’s Interiors sloeg de 
nagel op de kop! Een weldoordacht plan met exact de indelingen 
die wij voor ogen hadden. We hebben dan ook geen seconde 
getwijfeld om met deze partner in zee te gaan.”

8
reportage
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Langstdurende werf

Teamwork’s Interiors was niet aan zijn proefstuk toe. De  
totaalinrichter uit Herk-de-Stad realiseert al meer dan 25 jaar  
eigentijdse interieurprojecten voor horeca, retail en kantoren en 
onderscheidt zich door het creëren van de juiste atmosfeer. 
Het vakkundige team is actief in heel België en neemt de  
opdrachtgever al het werk uit handen: grote of kleine projecten, 
van sleutel-op-de-deur tot en met de oplevering. “Het nieuwe 
kantoorgebouw van Beltaste was onze langstdurende werf 
ooit”, vertelt zaakvoerster Martine Knez. “Teamwork’s Interiors 
heeft de volledige inrichting gerealiseerd. Het project verliep in 
drie fasen. We zijn gestart begin januari 2018 en geëindigd in 
mei dit jaar.”

Experience center

In de eerste fase werd in het rechtergedeelte van het gebouw 
een stuk van de inkomhal afgebroken en een experience center 

opgetrokken. Roel Vanreusel: “Deze grote polyvalente ruimte is 
bestemd om klanten te ontvangen en beschikt over een proef-
keuken om snackstalen klaar te maken en bereidingswijzen te 
demonstreren. 
Op de bovenverdieping van het nieuwbouwgedeelte is er een  
gigantische oppervlakte voor aanvullende kantoren bijgeko-
men.” Een eyecatcher in het experience center is de enorme 
verlichte koepel aan het plafond die de indruk wekt dat je je mid-
denin de natuur bevindt. 

“Het lijkt alsof je onder een lindeboom zit”, beschrijft Yoohan 
Ruijten, medezaakvoerder van Teamwork’s Interiors. “Vroeger 
kwamen de mensen samen in de kruising van een veld waar een 
boom was geplant en waar ze vergaderden of beslissingen na-
men. Een soortgelijke plek hebben we bij Beltaste gecreëerd.”

Open en transparant

Fase twee omvatte de renovatie van het oude deel van het 

kantoorgebouw. “Ons team heeft er de bestaande kantoren 
gesloopt en weer opgebouwd”, zegt Yoohan Ruijten. “De 
voormalige burelen waren allesbehalve geluiddicht. Omdat de 
bouwheer de voorkeur gaf aan open ruimten, hebben we heel 
wat researchwerk verricht om met een pasklare akoestische 
oplossing voor de dag te kunnen komen. De nieuwe kantoren 
zijn allemaal geconstrueerd met esthetische systeemwanden, 
die bestaan uit transparant glas en een spouw van 10 centime-
ter.” Beltaste wil synoniem zijn aan een open en transparant 
bedrijf. “Dat is onze visie en de glazen wanden passen perfect 
in het plaatje”, bevestigt Roel Vanreusel. 

“Het glas schept een sterk ruimtelijk gevoel, zelfs in de kleine-
re kantoren. Nu onze medewerkers elkaar voortdurend kunnen 
zien, is de verbondenheid onderling toegenomen.” 

Fase drie ten slotte heeft betrekking op de aanpassing van een 
klein gedeelte van het gebouw waar een kleedruimte en een 
kantoor met aansluiting op de productiehal zijn gelegen.

Strengste kwaliteitsnormen

Al het los meubilair is geleverd door Moobi, het zusterbedrijf 
van Teamwork’s Interiors. “Op de zowat 40 werkplekken zijn 
we te werk gegaan met de merken Alea en Dynamobel”, geeft 
Martine Knez aan. “Voor de stoelen en krukken in zowel het 
kantoorgedeelte als het experience center werd gekozen voor 
de Pola Light en Round van Crassevig. Niet alleen omwille van 
het tijdloos design, maar ook omdat het materiaal tegen een 
stootje en een vetvlekje moet kunnen.” 

Moobi is 10 jaar geleden opgestart en werkt uitsluitend samen 
met een dertigtal merken die voldoen aan de strengste kwali-
teitsnormen. “Merken die je bovendien niet op elke hoek van 
een straat tegenkomt. Bij Moobi volgen we de nieuwe tenden-
zen op de voet. We staan bekend om onze professionele aan-
pak en vlotte samenwerking met architecten en interieurarchi-
tecten, die voor hun klanten op zoek zijn naar oplossingen voor 
het meubilair.” l
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Steenweg 88, Herk-de-stad • info@moobi.be • www.moobi.be

Meubilair nodig voor uw volgend project?
Wij nemen u alles uit handen. Da’s makkelijk!

Wij zoeken voor u het juiste meubelstuk uit 
onze bibliotheek van ruim 30 merken. 

Door onze merken, die zeker niet altijd 
mainstream zijn, krijgt uw project een eigen 
identiteit. Of het nu gaat om stoelen, tafels, 
werkplekken, een loungehoek, maatwerk ... 
Wij zoeken voor u steeds de ideale setting.

Openbare aanbestedingen tot 
een goed einde brengen.

Interieur Depot - AC Maaseik: herinrichting onthaal, 
burgerzaken en raadszaal.

Opleveringen met respect voor strakke 
deadlines.

Groep Infrabo & GDesign architecten - Dienstencentrum 
Aarschot: meubilair publieke ruimtes, kantoren schepencollege.

Maatwerk: bijna niets is onmogelijk.
Daag ons gerust uit!

TW interiors - Beltaste Hamont-Achel: bedrijfsgebouw met 
oa 40 werkplekken en polyvalenteruimtes

Jolien Fagardc

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

Beltaste
…

Bouwheer: 
 Beltaste, Hamont-Achel

…
Hoofdaannemer en ontwerp: 

Teamwork’s Interiors; Herk-de-Stad
Meubelwerken: 

Brava; Heusden-Zolder
Schilderwerken: 

Freddy Lenaerts; Zonhoven
Tegelwerken: 

Van Hout; Hamont
Elektriciteit: 

Electro Winters; Neerpelt
HVAC en sanitair: 

Roycon, Maarheze (Nederland)
Keuken: 

Nys Machinery; Aartselaar
EPB: 

Bouwinspect; Kaulille
Los meubilair: 

Moobi; Herk-de-Stad

  • Glazen wanden:  320 m2

  • Plafond Heradesign:  900 m2

  • Gyprocwanden:  3600 m2

  • Vloeren:  900 m2

  • Schilderwerken:  2000 m2

  • Ledarmaturen:  300 stuks

  • Bekabeling elektriciteit, 

    verlichting en data: 

   5700 lopende meter
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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

Wij bouwen aan  
het nieuwe bouwen.
99 jaar geleden begon het verhaal van Nelissen. Een verhaal van 
voortdurende innovatie, zowel in onze werkwijze als op productniveau. 
Kom naar onze showroom in Lanaken en ontdek hoe we al bijna 
een eeuw volop inzetten op vernieuwing en samenwerken met 
bouwprofessionals om toekomstgerichte projecten op poten te zetten.

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

Innovate today to shape tomorrow

®
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Het magazine Limburg bouwt heeft een oude traditie  
terug opgenomen.
Op dinsdag 30 september organiseerde het magazine 
een bezoek aan het Antwerpse  bureau Binst architecs.
Met een selecte groep van 30 vooraanstaande  Bouw-
profs konden we genieten van Luc Binst nieuwe kantoor 
kwa inrichting het neusje van de zalm, zoals hij aanhaal-
de elk detail klopt.
De Top architect begon met de ontvangst, een rondlei-
ding en een uiteenzetting over zijn visie van het bouwen 
anno 2020.
Zijn plannen die hij in de portefeuille heeft werden met  
grote ogen bekeken en door hem met veel power voor-
gesteld. Na zijn voorstelling nam hij uitgebreid de tijd om  
tijdens de receptie met de aanwezige gasten nader ken-
nis te maken.
Van een geslaagde netwerkavond gesproken.

Beleef de avond in dit foto-overzicht.
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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

Leopold III-straat 78A  I  3724 Vliermaal
info@ relax4you2.be  I  +32 11 933 699  I  +32 470 780 041 
www.relax4you2.be

Reserveren?

Ook nood aan
ontspanning?

Uniek ‘All-In Wellness’ concept
Relax4you2 biedt je een ultiem verwenmoment waarbij je van begin tot eind in de 
watten wordt gelegd. Badjassen, handdoeken, slippers (die je overigens gratis 
mee naar huis mag nemen), shampoo, douchegel, scrubzout, hapjes, warme én 
koude drankjes, ... werkelijk álles is in de prijs inbegrepen! Zo kan jij pas écht zor-
geloos genieten. Wedden dat je met een zalig gevoel weer naar huis toe gaat?

9 verschillende privé-sauna’s
Ben je op zoek naar wat tijd voor jezelf? Of verkies je romantische quality time 
met je geliefde, een rustgevende gezinsuitstap of een gezellig onderonsje met 
vrienden? Bij Relax4you2 ben je altijd aan het juiste adres, want onze 9 verschil-
lende privé sauna’s bieden voor elk wat wils. Via de handige ‘saunakiezer’ op onze 
website zorgen we er bovendien voor dat jij gegarandeerd de juiste keuze maakt!

Het prachtige, groene Vliermaal bij Kortessem (Lim-
burg) is wat ons betreft dé plek bij uitstek om heerlijk 
te ontspannen. Toen we de kans kregen om dit gloed-
nieuwe privé wellnesscentrum uit te baten, hebben 
we dan ook geen seconde getwijfeld! Al jaren is het 
onze passie om mensen te helpen onthaasten. Met 
Relax4you2 hebben wij nu alle troeven in handen om 
die droom waar te maken. Zet je drukke leventje dus 
maar even op pauze en maak tijd om zalig weg te dro-
men in onze oase van rust.

“

”
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Menu
Amuses

Voorgerecht
Noordzee krab / romesco / venkel / chorizo / algen

Hoofdgerecht
*Blonde Aquitaine / aardappelstructuren / bloemkool / savora / cashew

* Limburgs top vlees van Farm Beef Boutique Zonhoven

Dessert
Framboos / witte chocolade / fizzy

BouwArena

haalt sterren 
naar Hasselt

Op vrijdag 6 september haalde de 
BouwArena  weer Top chefs  van 
(3) Sterren restaurant naar Hasselt.
Met een nooit gezien resultaat.

Meer dan 120 Bouwprofessionals konden 
genieten van tongstrelende gerechten, de 
beste contacten met  veel sfeer en ambiance.  
De cremé aan Bouwprofs konden weer naar 
harte lust netwerken. 

Volgens kenners  buitenaards. 
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EEN PERFECTE BASIS VOOR EEN STEVIG SUCCES
Hertog bouwt samen met u aan een perfecte vloer – trap of wandafwerking.

Iedere vloer zijn eigen indentiteit en ontwerp
Roken • Kleuren • Verouderen • 
Creëren van prints in hout
 
De intensieve samenwerking met architecten en 
Hertog vloeren levert ultieme maatoplossingen
Voor ieder project

Meerstraat 20, NL 6241 ND Bunde
+31 43 365 59 71 • www.hertog.com

Meer over Hertog zie ook pagina 120
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Hasseltsesteenweg 151    3720 Kortessem    011 24 60 40    www.kookhuis.be 
(3 minuten van de Grote Ring Hasselt)

openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag: 10u-12u30 & 13u30-18u
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u    zaterdag 10u-17u      woensdag en zondag gesloten

voor elk idee
hebben wij een
oplossing die
in de smaak

valt!

Thuis in uw keuken
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