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Philippe & Danny Somers, 

terecht fier op het 25-jarig bestaan 

van Som Project.

Dit magazine bundelt belangrijke 

gebeurtenissen en samenwerkingen 

van de voorbije 25 jaar bouwen en 

ontwikkelingen.

Wij wensen u veel leesplezier.
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WE DID IT!
Op 8 januari 1995 was de kogel door 

de kerk. Philippe en Danny richt-

ten SOM Project op! De start van 

een mooie carrière die ervoor ge-

zorgd heeft, dat het straatbeeld In de  

Limburgse steden door de jaren heen 

wel heel erg verfraaid werd.

25 jaar SOM Project
Danny en Philippe Somers

“Het werk heeft nooit
als een verplichting aangevoeld” 
Fier, dat zijn de zaakvoerders van SOM Project op het succesrijke traject dat 

hun bedrijf de afgelopen 25 jaar heeft afgelegd. “Een heel straffe teampresta-

tie, waar wij zowel onze eigen mensen, als onze toeleveranciers en partners, 

heel dankbaar voor zijn”, zeggen Philippe en Danny Somers. In onderstaand 

gesprek blikken ze even terug op de kwarteeuw waarin hun bouwbedrijf maar 

liefst 1.500 wooneenheden wist te realiseren.

Wist je dat… Danny Somers zijn carrière is 
gestart als zelfstandig boekhouder? “Ik ging 
visitekaartjes uitdelen waar de startende 
ondernemers buiten kwamen om zich in te 
schrijven”, herinnert hij zich. “Zo is de bal 
aan het rollen gegaan en wist ik in de loop 
der jaren een mooi cliënteel op te bouwen. 
In 1989 heb ik dan de dienstverlening uitge-
breid door een verzekeringsportefeuille over 
te nemen. Mijn vader had op dat moment een 
goed draaiend bouwbedrijf met op het hoog-
tepunt een honderdtal medewerkers. Maar 
hij werd ziek en toen heeft mijn broer Philip-
pe het roer overgenomen. In een afgeslankte 
versie is het bedrijf blijven bestaan.”

Versnelling
Het idee voor SOM Project ontstond in 1995. 
“Danny had net zijn verzekeringsportefeuille 
verkocht en kwam me vertellen dat hij had 
nagedacht over een interessant project”, ver-
telt Philippe Somers. “Letterlijk tussen pot en 
pint zei hij me dat hij promotor wou worden. 
Danny zou de projecten ontwikkelen en ik 
mocht ze dan bouwen. Ik was direct akkoord, 
en zo zijn we gestart.”

Het eerste project, bestaande uit 14 appar-
tementen, was een succes, herinnert Danny 
zich: “Zelf kende ik nog helemaal niets van de 
bouwsector en ik moest dan ook alles 3 keer 
vragen. Maar het bleek vlotter te lopen dan 

gedacht. Mijn vader is toen, en ook daarna, 
nog komen meehelpen. Meteen was de trein 
vertrokken en is het bedrijf in een versnelling 
terechtgekomen. Hoewel het aanvankelijk 
niet de bedoeling was om met eigen perso-
neel te werken, groeide het aantal medewer-
kers snel tot 46.”

Meer of minder?
Een mijlpaal in de bedrijfsgeschiedenis was 
de beslissing om het eigen personeel af te 
bouwen en voor de uitvoering in zee te gaan 
met partners“. Dat was in 2008”, vertelt  
Philippe Somers. “Het probleem was dat we 
op piekmomenten steeds meer mensen no-
dig hadden, maar in de kalme periodes onze  
eigen medewerkers moesten zien bezig te 
houden. In 2013 hebben we dan gekozen om 
ook de project- en werfleiders te verminde-
ren, en volledig te opteren voor een samen-
werking met partners in een ‘sleutel-op-de-
deur’-formule. Intussen is bouwbedrijf Haex 
de leverancier waar we voor de uitvoering 
het meest een beroep op doen.” Door die 
keuze, beschikt het team van SOM Project 
nog over een tiental eigen medewerkers. 

“Het gaat om commerciële collega’s en be-
dienden”, aldus nog Philippe. “Daarnaast 
hebben we ook 3 arbeiders in dienst die 
overal klusjes gaan opknappen om de tevre-
denheid van klanten te maximaliseren.



 - 6 -  - 7 - 

SOM Vastgoed
Een tak waar wel nog bijkomende mensen 
voor in dienst worden genomen is SOM Vast-
goed. “We zijn hiermee gestart als een extra 
dienstverlening naar onze klanten”, legt Dan-
ny Somers uit. “Veel mensen die bij ons een 
project willen kopen, hebben ook zelf een 
eigendom om te verkopen. Met de oprichting 
van SOM Vastgoed kunnen we deze klanten 
volledig ‘ontzorgen’. En uiteraard staat deze 
afdeling ook in voor de verkoop van onze 
nieuwbouwprojecten. 
Met Tom Muermans hebben we een part-
ner gevonden om deze bedrijfstak te leiden. 
Omdat we steeds meer vastgoedprojecten 
in Genk en omgeving verkopen, hebben we 
beslist om hier een extra vestiging te openen 
onder leiding van Danny Wezijnski. Intussen 
zijn we ook in Sint-Truiden gevestigd. We 
sluiten niet uit dat er in andere regio’s nog 
bijkomende kantoren volgen.”

Fier
Een terugblik op de voorbije 25 jaar leert dat 
SOM Project in totaal zo’n 1.500 wooneenhe-
den heeft gebouwd. “Daarvan zijn er op dit 
moment 1.300 opgeleverd en nog meer dan 
200 in uitvoering, verspreid over 10 werven”, 
rekent Philippe Somers. “Het zijn bijna alle-
maal residentiële projecten, met hier en daar 
een kantoor of handelsruimte erbij. Kenmer-
kend is dat we zijn opgeschoven naar de iets 
grotere realisaties. In principe bouwen we nu 
vanaf 12 eenheden, wat een minimum is om 
onze totale structuur op los te laten.”

Of dat veel is? Danny relativeert: “Onze 
teamleden en partners zijn zodanig op el-
kaar ingespeeld dat we meerdere projecten 
tegelijk kunnen in gang zetten. We houden 
dus een hoog tempo aan. Dat kan ook alleen 
maar door een goede prijs-kwaliteit te leve-
ren. Dan zijn de projecten al verkocht voor 
de bouwfase voltooid is, en kunnen we de 

middelen alvast investeren in een volgende 
realisatie. Daar ben ik best wel fier op: een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding bieden 
en waarmaken wat je belooft, dat levert een 
goede naam op. We hebben altijd veel klan-
ten bereikt door de mond-tot-mondreclame 
van tevreden andere klanten. Dat is het be-
wijs dat we ons werk goed doen. En dat we 
zolang dat we bestaan in geen enkele juridi-
sche procedure zijn betrokken: ook daar ben 
ik best fier op, want dat toont eveneens aan 
dat we denken in functie van onze klanten en 
leveranciers.”

Verslaafd
In de afgelopen 25 jaar is de taakverdeling 
tussen beide broers Somers niet ingrijpend 
gewijzigd. “Danny is nog altijd de ontwikke-
laar, die gronden zoekt, onderhandelt met de 
eigenaars en gemeentebesturen, architecten 
zoekt en de commerciële cel in werking zet”, 
zegt Philippe. “Daarnaast zorgt hij voor het 
financiële beheer, wat hij meedraagt van zijn 
verleden als boekhouder. Een soort manus-
je-van-alles. Danny volgt trouwens ook nog 
alle werfvergaderingen persoonlijk op, want 
hij houdt graag de controle. Al heeft hij de 
laatste jaren wel geleerd om dingen te de-
legeren, wat niet makkelijk was.” Philippe 
Somers daarentegen is altijd in de bouw-
technische werking actief gebleven. Hij volgt 
de werven op, vooral in de eindfase als de 
finishing touch moet gebeuren. De oplevering 
en afrekening behoren tot zijn takenpakket.

“Ik beschouw mijn job niet als werken”, zegt 
Danny hierover. “Je geraakt verslaafd aan dit 
werk. Als je een interessante opportuniteit 
ontdekt of er wordt je een mooi projectvoor-
stel gedaan, probeer je altijd om dit binnen 
te halen. Het wordt een kick. Ja, daar komt 
soms stress bij kijken, maar die ebt ook snel 
weer weg. Ik kan me moeilijk voorstellen dat 
ik hiermee zou stoppen. Zolang de gezond-

heid het toelaat doe ik door. Zowel ikzelf 
(55) als Philippe (60) hebben geen familiale 
opvolging. Pensioen is dus niet aan de orde. 
We voelen ons nog te jong om hier al aan te 
denken. ”

Reputatie
SOM Project heeft dus nog een hele toekomst 
voor zich. “De ambitie is om nog verder te 
groeien”, aldus beide zaakvoerders. “Zeker 
bij SOM Vastgoed is er nog veel potentieel. 

We willen op termijn aanwezig zijn in elke 
grotere gemeente van Limburg. En voor de 
rest? Tja, wat komt, dat komt… We weten 
intussen wel hoe onze sector werkt. Al is 
het er de afgelopen jaren niet makkelijker 
op geworden. Er zijn tientallen reglemente-
ringen en wettelijke vereisten bijgekomen, 
de administratie is fors toegenomen en de 
stakeholders, zeg maar de buurtbewoners 
en klanten, zijn veel mondiger en kritischer 
geworden. Bovendien komen er in ijltempo 

nieuwe spelers bij, die op termijn wel van-
zelf terug verdwijnen, maar intussen toch de 
markt en de dikwijls ook de reputatie van de 
sector, grondig om zeep helpen. En dat wordt 
nog alleen maar erger.”

Feest
Toch willen  Danny en Philippe Somers be-
sluiten met een positieve noot. “We kijken 
met veel fierheid en dankbaarheid terug op 
de voorbije 25 jaar. 

De tijd is werkelijk voorbijgevlogen. We heb-
ben nooit de indruk gehad dat het werk een 
opgave was. Viel er iets te vieren, hebben 
we dat met altijd met evenveel overgave 
gedaan. Hard werken én hard feesten, dat 
is misschien wel het geheime recept van dit 
succes. 
We beschouwen het feit dat we 25 jaar be-
staan als een absoluut hoogtepunt, en dat 
zullen we zoals altijd, op de gepaste manier 
vieren!” 
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PERSONEEL SOM PROJECT

Danny 
Somers
Gedelegeerd bestuurder 

Danny is verantwoordelijk voor het  
financieel beheer en het vinden en op-
starten van nieuwe projecten.

danny@somproject.be

Philippe 
Somers
Gedelegeerd bestuurder 

Philippe is verantwoordelijk voor de 
eindoplevering van de appartementen, 
het aanbrengen van nieuwe projecten 
en het personeelsbeleid.

philippe@somproject.be

Alex 
Wyns
Hoofdprojectleider

Alex doet de opvolging en coördinatie 
van verschillende bouwwerven. Na het 
raadplegen van onderaannemers en le-
veranciers worden de offertes geanaly-
seerd. Het doel is om de beste kwaliteit 
te leveren aan een correcte prijs.

In zijn vrije tijd vertoeft hij dikwijls in de 
natuur voor een stevige wandeling of om 
zijn passie uit te oefenen samen met zijn 
trouwe Duitse Korthaar Syrah. In goed 
gezelschap lust hij graag een lekker glas 
wijn met stukje vlees door hem zelf ge-
oogst.

alex@somproject.be

Kathleen 
Penders
Commercieel 

verantwoordelijke nieuwbouw

Kathleen maakt dromen werkelijkheid. 
Ze begeleidt klanten persoonlijk en 
professioneel in hun zoektocht naar 
onze kwaliteitsvolle nieuwbouwappar-
tementen of -woningen.

In haar vrije tijd vind je Kathleen achter 
haar kookpotten, langs het voetbalveld 
om te supporteren voor haar 7-jarig zoon-
tje Elian (alias ‘de witte’), in de crossfit of 
al joggend in de Stalse bossen...

kathleen@somproject.be

Tom 
Muermans
Zaakvoerder SOM Vastgoed

Vastgoedmakelaar BIV 508 035

Verkoop en verhuur residentieel en com-
mercieel vastgoed + interne opleiding 
en opvolging commerciëlen

Tom is een commerciële spin doctor met 
zijn hart op de tong, geen enkele uitda-
ging is hem teveel. Hij staat bekend om 
zijn correcte schattingen waardoor zijn 
panden meestal binnen enkele weken 
verkocht zijn. Hij kan ook genieten van 
een lekker etentje en een goed glas wijn 
samen met zijn vriendin Syl. Ook trotse 
papa van Julie.

tom@somvastgoed.be

Chaniz 
Gielen
Vastgoedmakelaar  

BIV 512 208

Chaniz zorgt ervoor dat zowel huurder 
als verhuurder op hun beide oren kun-
nen slapen.

Chaniz is naast haar werk, een echte 
levensgenieter. Zo kan je haar in het 
weekend in gezellige restaurantjes  
vinden, maar ook weekendjes weg  
kunnen haar bekoren. 

chaniz@somvastgoed.be

Lennart 
Camassa 
Vastgoedconsulent 

Lennart staat in voor een vlotte verkoop 
van uw woning. 

Naast de werkvloer is Lennart een heu-
se bourgondiër het liefst geniet hij van 
een goede sigaar gecombineerd met 
een lekker glaasje rum. Ook krijgt hij 
niet genoeg van avontuur in het buiten- 
land.

lennart@somvastgoed.be

Jeroen 
Smetsers
Vastgoedconsulent – ing. 

SOM Vastgoed Sint-Truiden

Commercieel afgevaardigde. Vastgoed- 
advies en professionele begeleiding bij 
de verkoop en verhuur van residentieel 
en commercieel vastgoed. 

Na zijn studies werd hij gebeten door 
de vastgoedmicrobe en is hij ook actief 
in de projectontwikkeling. Steeds in 
balans met zijn sociaal leven. 
Goede restaurants, vrienden, weekend-
jes weg en sporten houden zijn geest 
en lichaam gezond.

jeroen@somvastgoed.be
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PERSONEEL SOM PROJECT

Guido 
Kuylen
Na-service

Voor ieder probleem groot of klein moet 
je bij Guido zijn. Problemen oplossen of 
zoeken naar een alternatief is zijn taak.

Deze goedlachse levensgenieter houdt 
van gezellige uitstapjes of een ritje met 
de cabrio. Met zijn vrouwtje Josée is hij 
vaak terug te vinden in de betere brasse-
rietjes. Daarnaast mag hij sinds dit jaar 
genieten van zijn eerste kleinzoon. 

guido@somproject.be

Valérie 
Van Der 
Auwermeulen
Vastgoedconsulente

Valérie begeleidt u van A tot Z bij de 
verkoop van uw woning in Zuid-Lim-
burg.

Vastgoed is haar passie, maar daarbui-
ten houdt Valérie ook van gezellig gaan 
uiteten, een goed boek lezen of gaan 
uitwaaien aan de kust. 

valerie@somvastgoed.be

Sophie 
Luyckx
Binnenhuisarchitecte 

Zij begeleidt kopers tijdens het gehele 
bouwproces met de inrichting van hun 
droomwoning en fungeert als contact-
persoon tussen het bouwteam en de 
klant.

Naast de werkvloer is deze blondine 
mama van een schattig dochtertje van 
4 en geeft ze zowel op de racefiets als 
in het bos vele mannen het nakijken.

sophie@somproject.be

Gwenda 
Paque
Boekhoudster 

Voor Gwenda moet alles tot in de 
puntjes kloppen. Zij bijt zich vast in de 
cijfers.

Deze “spring in’t veld” zoekt wat avon-
tuur in buitenlandse bestemmingen. 
Ze geniet van gezellige etentjes met 
vrienden, uiteraard vergezeld van een 
lekker glaasje wijn. Haar poes Tijgertje is 
het kind des huizes.

gwenda@somproject.be
 

Danny 
Wezijnski 
Zaakvoerder 

SOM Vastgoed Genk

Vastgoedmakelaar-

bemiddelaar-syndicus – 

BIV 508 133

Verkoop, verhuur en beheer van resi-
dentieel en commercieel vastgoed

Naast het werk, is Danny vooral geïnte-
resseerd in waterskiën, snowboarden, 
voetbal en af een toe een pintje drinken 
op een terrasje. 

danny@somvastgoed.be 
 

Veronique
Sourbron
Receptioniste – secretaresse 

Veronique is best te omschrijven als 
een kruising tussen een  administratie-
ve duizendpoot en executive assistant. 
Je krijgt haar als eerste aan de lijn 
wanneer je belt naar SOM Project. Ze 
is perfecte schakel tussen klanten en 
onze diensten…

Thuis staat ze regelmatig met haar man 
in de keuken om hun vrienden culinair 
te verwennen. Ze is trotse mama van 2 
tienerdochters. Als ontspanning trekt ze 
ook graag haar loop- of wandelschoenen 
aan.

veronique@somproject.be
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Rudi
Iliaens
Allround afwerker

Rudi houdt ervan om in zijn vrije tijd 
een ritje te maken op de moto als het 
zonnetje schijnt, om dan aansluitend 
een terrasje te doen en te genieten van 
een Duvel.

Eddy
Mesotten
Klusjesman

Eddy is trouwe supporter van KRC 
Genk. Hij mist geen enkele wedstrijd.

 

Ronny 
Ilianens
Allround afwerker

Buiten de werkuren, is Ronny voorna-
melijk geïnteresseerd in oldtimers.

“We kunnen ons geen betere bazen voorstellen”
Om volledig aan de verwachtingen van de klanten te voldoen, en alle laatste details tot in de puntjes af te werken, heeft 

SOM Project een team van afwerkers in dienst. Eddy, Ronny en Rudi hebben al vele dienstjaren op de teller en zijn het over 

één ding eens: “Een betere werkgever dan SOM Project gaan we niet vinden”, zo klinkt het in koor.

Eddy Mesotten is zowat 15 jaar geleden 
gestart bij het bedrijf. “Aanvankelijk was ik 
plaatser van gipskarton, wat na verloop van 
tijd is geëvolueerd tot afwerker. Ik voer nu 
allerlei klusjes en reparaties uit, zoals silico-
nen plaatsen, iets bijverven, enzovoort.” Eddy 
is vol lof over de zaakvoerders Philippe en  
Danny Somers: “Ge kunt geen betere bazen 
hebben”, zegt hij. “Ze reageren altijd heel 
menselijk. Als er problemen zijn, staan ze al-
tijd klaar om te helpen. Echt top.” 

Eddy wil zeker ook de vader van Philippe en 
Danny in de hulde betrekken. “In de begin- 

periode heb ik nog  met hem samengewerkt. 
Zijn leuze was altijd: ‘Wie goed is voor zijn  
werkvolk, is goed voor zijn bazen.’ Dat heb ik 
 altijd onthouden, en het typeert nog altijd wie 
SOM Project is.”

Afwisseling
Hetzelfde verhaal horen we bij Ronny  
Iliaens, die zowat 12 jaar in het bedrijf actief 
is. “Ik ben begonnen als metser en heb daarna  
gevraagd om afwerker te worden. Een heel 
fijne job, want ik werk graag in de buurt en 
hou van de afwisseling. Ik zou dan ook ner-
gens anders willen werken. Alles is hier goed 

geregeld, ik heb eigenlijk nooit beter gezeten. 
Ja, ik hoop hier bij SOM mijn pensioen te  
halen in 2025. Dan bestaat de firma 30 jaar… 
Een heel mooi parcours dat Danny en  
Philippe hebben afgelegd.  Ik wil ze daarvoor 
van harte feliciteren!”
 
Vrijheid
Wie ook voor de afwerking van de projec-
ten zorgt, is Rudi Iliaens. “Ik ben zowat een 
week na mijn broer bij SOM Project begon-
nen”, vertelt hij. “Sindsdien kom ik elke dag 
met veel plezier naar het werk. Ik durf eerlijk 
te zeggen dat Philippe en Danny de beste  

bazen zijn waar ik ooit voor gewerkt heb. 
Ze schenken ons bijna blindelings vertrouwen 
en appreciëren enorm wat wij doen. We krij-
gen ook veel vrijheid om ons werk zelf in te 
vullen. Met de rest van de collega’s heb ik een 
goede verstandhouding, ook al kom ik niet zo 
vaak op kantoor. 

Gelukkig zijn er dan de feestjes zoals het 
25-jarig bestaan om nog eens te kunnen bij-
praten!”
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OPENING SOM PROJECT
19 januari 2007

De kantoren werden te klein… er kwam een prachtige bijbouw. Deze werd 
plechtig (lees: met de nodige natjes en droogjes) ingehuldigd.
Dit is nog steeds de hoofdzetel van Som.
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La FONTANELLA
Al jarenlang het favoriete restaurant van de fam. Somers.

“De mensen goed soigneren, 
dat vinden we heel belangrijk”
Dag lieve vrienden. In 1977 opende La Fontanella zijn deuren in Hasselt. Vo-

rige week sprak ik met Nicola Corbacio en Evi Swerts, het charmante koppel 

dat dit restaurant in 2011 overnam van Nicola’s ouders. Afgelopen september 

heropenden ze hun zaak win een mooi herenhuis in de Maastrichterstraat 60. 

Het werd een levendig gesprek over herinneringen, tradities, huiselijkheid en 

kwaliteit. En over lekker eten, natuurlijk!

C’era una volta una piccola fontana 
Er was eens een kleine fontein. In het Itali-
aans: C’era una volta una piccola fontana. 
Deze zin staat te lezen op de website van La 
Fontanella. Nicola neemt me mee naar 1977, 
het jaar waarin het allemaal begon in de 
Sint-Jozefsstraat. “Heel in het begin stond er 
een fonteintje in het halletje van het vorige 
restaurant, iets dat pruttelde. 

Later werd die vervangen door een grote 
fontein in het midden van de zaak. Bij de ver-
bouwing in 2010 gingen we voor een strak 
interieur en hebben we ervoor gekozen om de 
fontein helemaal weg te laten.” De fontein 
verdween. Ristorante La Fontanella was on-
dertussen een gevestigde waarde in de stad.

Lag het vast dat Nicola mee in de zaak zou 
stappen? “Ik ben achter de toog geboren”, 
vertelt hij al lachend”, bijna letterlijk. Mijn 
vader zei altijd: ‘De horeca, dat is een moei-
lijk beroep, een zwaar beroep. Begin er niet 
mee.’ Maar op school deed ik het niet schit-
terend en dan ben ik toch in de zaak gerold. 
Het was ook nodig omdat we als bedrijf toen 
minder goede tijden kenden.

In 2008 heb ik Evi ontmoet tijdens haar 
studentenjob. We namen de zaak van mijn  
ouders over in 2011. “

Opoffering en liefde voor de zaak
Een restaurant als dit runnen, dat is niet ie-
dereen gegeven. “Je moet er veel voor op-
geven”, zegt Evi, “En daarom moet je er echt 
van houden.” Nicola houdt er duidelijk wel 
van en de zaak is zijn thuis. Hij is altijd in het 
restaurant op openingsdagen, van ’s morgens 
tot ’s avonds. “Ik vind het heel belangrijk 
om altijd hier te zijn,” zegt hij gedecideerd, 
“om altijd als eerste aan te komen, iedereen 
scherp te houden en het voorbeeld te geven. 
Dat heb ik van mijn ouders meegekregen. 

Mijn vader heeft dat ook altijd gedaan. In 
april vorig jaar is hij met pensioen gegaan, 
op zijn 66e. Hij heeft 50 jaar gewerkt.” Mario 
van Pizzeria Mario, diens neef Tony van Dai 
Cugini en Nicola’s vader waren ware pioniers 
in Hasselt met hun Italiaanse keuken.
“Ik was enig kind en had een tafeltje op 
zaterdagavond met mijn gezelschapsspelle-
tjes”, herinnert Nicola zich, “Als ik daar op 
terugkijk is het vrij zielig.” Met Nicola is het 
goed gekomen maar zijn vrouw en hij wilden 
toch een ander leven voor hun twee kinderen. 
“Ik ben ’s avonds sowieso altijd thuis”, ver-
telt Evi, “want onze kinderen zien hun papa al 
weinig.” En Nicola vult aan: “Dankzij de witte 
kassa zijn we niet langer 7 op 7 geopend. We 
kunnen ons werk nu beter combineren met de  
kinderen. 

We zijn nu twee dagen per week thuis, op 
zondag en maandag. En sinds een paar jaar 
nemen we ook collectief verlof.”

Huiselijkheid en warmte
Sfeervolle en warme foto’s sieren de website 
van La Fontanella. In de zaak zelf draagt de 
wand met zwart-witfoto’s van vroeger bij aan 
de huiselijkheid. “We zijn ook warm en vrien-
delijk naar anderen toe”, zegt Evi, “Dat zit in 
ons. Iedereen is hier altijd welkom. Als je hier 
binnenkomt moet je het gevoel krijgen dat we 
blij zijn dat je hier bent.” “En we lachen veel”, 
vult Nico aan, “heel veel. Samen met het per-
soneel en met de klanten.” Ook tijdens ons 
gesprek wordt er veel gelachen. De zaak is 
nog leeg op ons en enkele medewerkers na 
maar er hangt al een goede sfeer.
“Toen we deze zaak inrichtten, hebben we 
bewust de toog aan de ingang gezet”, vertelt 
Nicola, “We vinden het cruciaal dat de men-
sen die binnenkomen altijd iemand hebben 
die hun verwelkomt van achter de toog. Ze 
hebben dan een aanspreekpunt en dat draagt 
ook bij aan de huiselijke sfeer. Ook als klan-
ten buitengaan, is er altijd iemand die hen 
nog een goede dag wenst.” 

Tradities en heden verbinden
Het verleden en de klassiekers centraal zet-
ten, dat vinden Nicola en Evi heel belangrijk. 
“Die gerechten van vroeger mogen we niet 
uit het oog verliezen.” En dan zegt Nicola 
iets dat me verbaast. “We zijn Italianen maar 
wij verkopen wel lekkere frieten. Steak met 
frieten, daarvoor komen onze klanten speci-
aal naar hier”, vertelt hij al lachend. En zijn 
vrouw bevestigt, ook al lachend: “Peperroom, 
frieten en mayonaise. Dat eet je nergens zo 
lekker!” Ze kunnen er een internationaal pu-
bliek mee bekoren. Er zijn ook critici maar Ni-
cola weerlegt hun kritiek. “We zijn eigenlijk 
Italo-Belga. 
Net als vroeger zoeken wij een evenwicht

tussen de Italiaanse en de Belgische keuken. 
We spreken ook een heel breed publiek aan. 
Kwaliteit staat altijd voorop en alles is altijd 
vers. En we bieden veel keuze, ook in ons 
lunchmenu. De mensen goed soigneren, dat 
vinden we heel belangrijk!”Net als vroeger 
zoeken wij een evenwicht tussen de Italiaanse 
en de Belgische keuken. We spreken ook een 
heel breed publiek aan. Kwaliteit staat altijd 
voorop en alles is altijd vers. En we bieden 
veel keuze, 

De verhuis met het oog 
op de toekomst
Over de verhuis van vorig jaar vertelt Nicola 
nog: “We konden nog 10 jaar in de vorige zaak 
blijven, maar het was een luciferdoosje tussen 
hoogbouw. We hadden nog recent verbouwd 
maar hakten toch de knoop door om naar hier 
te verhuizen. De verhuis was ook toekomstge-
richt. We kunnen hier zeker 18 jaar blijven.” In 
september openden ze het restaurant in een 

hoog herenhuis met veel mooie elementen.  
Nicola sluit graag af met zijn droom: “Eén van 
de betere restaurants van Hasselt blijven en 
dat klanten zich hier welkom blijven voelen”, 
en hij voegt eraan toe: “We hebben heel veel 
respect voor klanten die ons al die jaren zijn 
blijven volgen.” 
Dank jullie wel, Evi en Nicola, voor de warme 
ontvangst en het plezante gesprek. Ik vond het 
fijn om onder meer te ontdekken waar de wieg 
van jullie zaak stond en wens jullie een mooie 
toekomst toe waarin jullie jullie klanten goed 
mogen soigneren.

Vaste tafel voor de ouders van 
Danny en Philippe
La Fontanella mag veel trouwe gasten onder 
het cliënteel rekenen. Ook de ouders van Dan-
ny en Philippe van Som Project schoven meer-
maals aan in het charmante restaurant van Evi 
en Nicola. “Bijna elke zondag. Het lievelings-
gerecht van Francis Somers was ossobuco en 

kalfslapje van het huis. Eigenlijk net zoals Dan-
ny. Gegrilde scampi was dan weer het gelief-
de gerecht van de mama in onze oude zaak”, 
vertelt Nicola. De Somers ouders hadden ook 
altijd hun vaste stek in La Fontanella. “Samen 
zaten ze altijd aan tafel nummer twee. Danny’s 
vader wou altijd zicht op de keuken.  Als des-
sert weet ik nog dat mevrouw verliefd was op 
onze tartufo limoncello, graag met veel limon-
cello. Het waren heel vriendelijke mensen met 
leuke droge humor”, mijmert Nicola.

Lieve vrienden, willen jullie genieten van 
heerlijke gerechten en een prettige sfeer 
in een prachtig gerenoveerd herenhuis? Bij 
La Fontanella zijn jullie van harte welkom. 
Nicola en Evi zijn heel vriendelijke en be-
scheiden mensen met een heel groot hart 
voor hun klant en hun zaak. Een belangrijke 
tip: reserveer online via hun website! Meer 
info vind je ook op hun Facebookpagina
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NELISSEN STEENFABRIEKEN

“De gedeelde familiale waarden 
tussen de bedrijven zorgt 
voor een band.”
Vanaf de eerste dag en de eerste werf koos SOM Project voor de producten 

van Nelissen Steenfabrieken. Omdat ze het belangrijk vonden om met een  

Limburgse leverancier samen te werken. “Dan heb je niet zo gigantisch veel 

aanbieders” vertelt gedelegeerd bestuurd Danny Somers. 

“Met Nelissen was er onmiddellijk een goe-

de verstandhouding.” Het feit dat het beide 

familiale bedrijven zijn, heeft er ongetwijfeld 

mee te maken. “Mijn broer en ik, we hebben 

elk andere taken binnen het bedrijf maar we 

begrijpen elkaar goed. Dat is belangrijk.” 

Ook bij Nelissen Steenfabrieken herkennen 

ze het unieke karakter van een familiale on-

derneming. “De gedeelde familiale waarden 

tussen de bedrijven, zorgt voor een band. 

Het wederzijds respect en de constructie-

ve samenwerking die ontstaat, versterken 

deze band” aldus Carlos Jorissen, 1 van de 

3 CEO’s van Nelissen Steenfabrieken. Beide 

bedrijven geloven dan ook sterk in de kracht 

van samenwerking. Want ook bij bedrijven is 

het resultaat meer dan de som van de onder-

delen. “Alleen sta je nergens. Door samen-

werking en co-creatie kom je verder. Dat is 

iets waar wij sterk in geloven maar ook SOM 

Project” vertelt Carlos Jorissen.

“Nelissen Steenfabrieken is een veel grote-

re organisatie dan wij zijn. Maar toch blijft 

het persoonlijk” vertelt Danny Somers. “Hun 

gevelstenen zijn van topkwaliteit.  Daarmee 

maak je het verschil niet. Het persoonlijk 

contact en de uitstekende service doen dat 

wel. Voor elk project worden de gevelstenen 

door Nelissen Steenfabrieken geleverd. Als 

er ooit een probleem zou zijn, weten we ze-

ker dat het onmiddellijk wordt verholpen. Die 

service, die zekerheid, daar rekenen we op.”

Dat SOM Project het aanbod van Nelissen 

intussen vanbinnen en vanbuiten kent, hoeft 

niet te verrassen. En toch worden ze elk jaar 

minstens eenmaal uitgenodigd op het bedrijf. 

Om de banden aan te halen, om bij te praten. 

En natuurlijk om de laatste nieuwe innova-

ties voor te stellen.

“Dat we trots zijn op deze Limburgse samen-

werking” concludeert Carlos namens het 

hele team van Nelissen Steenfabrieken: “We 

wensen SOM Project dan ook van harte te 

feliciteren met dit jubileum. Op naar meer!”

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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JAMOIGNE
Teambuiding in de Ardennen

November 2018 : Chateau “La Maison des fleurs”

Een onvergetelijk weekend met het hele SOM-team en partners in een prachtig 
gezellig kader. 

Het was regenachtig en koud maar binnen was het tropisch warm. Dit kwam uiteraard niet alleen 
van de drank. We hadden genoeg champagne bij om een klein leger om te leggen. Dat bleek aan 
het einde ook nodig want de voorraad slonk als sneeuw voor de zon. Wel wat koelproblemen maar 
als horeca- kenners werd dit snel verholpen. We waren zeer blij dat onze  enige echte huis-DJ 
“Denny Polders” mee afreisde. Twee avonden op rij zette hij de ene “vette ploat” na de andere op. 
Vera kookte overheerlijke spaghetti, we gingen op restaurant, we maakten een heuse huifkartocht 
door de bossen waar Martine – de vlijtige  paardenmenster  verliefd werd  op iemand van ons. 
Gwenda danste op haar adidassloefkes, Danny S en Tom gingen op strooptocht naar vrouwelijk 
schoon in het bubbelbad, een kinderstoel begaf het, een stoute  fles champagne spoot zichzelf 
leeg in de living, Iedereen droeg verkleedkleren, ja er was zelfs een man die een  vrouwenslipje 
droeg  en zich borsten aansnoerde,  Kathleen had meerder tenues en pruiken bij - wat is Steve een 
gelukzakje, iemand viel langs zijn bed, voor een kater was er geen tijd, “de bende van ellende” 
on the move.  
Zondag allen terug vertrokken met een rugzak vol leuke momenten, hilarische situaties en vooral 
kameraadschap! 
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SOM DESIGN

Som Design is een rasecht familiebedrijf.

Ontdek je woonstijl.
Een tiental jaar geleden nam zaakvoerder Dimitry de zaak volledig over van 

zijn ouders.

Som Designs stokpaardje? Het afleveren van kwaliteitswerk van de hoog-

ste standaard. Daarom plaatsen we enkel keukens van Belgische makelij en 

omringen we ons met een uitgebreid netwerk van specialisten.

We onderscheiden ons door een uitgesproken persoonlijke aanpak, maat-

werk dat gebruiksvriendelijkheid en design combineert en een eerlijke prijs 

kwaliteitsverhouding.

Creatief, kwalitatief en volledig op maat 

zijn onze sleutelwoorden. 

We ontwerpen, bouwen en plaatsen niet al-

leen keukens maar je kan ook bij ons terecht 

voon inspirerend interieuradvies, het maken 

en plaatsen van dressings, badkamers

en alle inbouwmeubilair.

Maar ook voor verbouwingen en renovaties 

ben je bij Som Design aan het juiste adres. 

Jaarlijks brengen we zo’n 80 keuken en in-

terieurprojecten tot een goed einde. Met de 

nieuwe toonzaal in Diepenbeek zetten we 

een volgende stap om jullie nog beter te be-

geleiden en te inspireren.

Zaakvoerder Dimitry Somers

Opgegroeid tussen het maatwerk in de  

familiezaak leek de roeping van zaakvoerder 

Dimitry Somers al van jong af aan welom-

schreven. Om de stiel helemaal in de vingers 

te krijgen plaatste hij eerst keukens, waarna 

hij begon te focussen op het ontwerp ervan.

Zo’n decennium geleden besliste Dimitry de 

fakkel over te nemen van zijn ouders. Dankzij 

een uitgesproken persoonlijke aanpak, een 

eerlijke prijs-kwaliteitverhouding en precies 

maatwerk dat hoge gebruiksvriendelijkheid 

en design combineert groeide Som Design 

uit tot een gereputeerde en betrouwbare 

interieurpartner die een grote persoonlijke 

betrokkenheid met de klant vooropstelt.

Ontdek onze toonzaal

Een nieuw hoofdstuk voor Som Design breekt 

aan, onlangs opende we in Diepenbeek onze 

splinternieuwe toonzaal van 200 m2. 

Dit is een absolute noodzaak om te laten zien 

wat we voor onze klanten kunnen betekenen. 

Naast een volledig ingerichte studio tref je er 

ook een showkeuken in aan, waar we kook-

demonstraties zullen geven voor potentiële 

klanten. De toonzaal is altijd op afspraak 

toegankelijk.

Som Design

Nieuwstraat 76 - 3590 Diepenbeek

M. 0474 34 43 72

info@somdesign.be

www.somdesign.be

www.porcelanosa.com

Proficiat met 25 jaar
indrukwekkende
projectontwikkeling

Bedankt voor de jarenlange samenwerking
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HOEVE HAZEGRAS IN KNOKKE-HEIST
Mei 2019: teambuilding aan de kust

Van vrijdag tot zondag vertoefden we hier in een prachtige hoeve. 

Op vrijdagavond zorgt Vera, de vrouw van Danny, volgens traditie voor heerlijke spaghetti en 
wordt er achteraf een feestje gebouwd. Zaterdagmorgen stonden er fietsen klaar en fietsten we 
naar het Zwin waar een gids ons rondleidde. Daarna werd de fietstocht verder gezet naar het 
strand waar we onder een stralende zon de plaatselijke strandbar onveilig maakten. ’s Avonds 
bracht een Engelse feestbus ons naar een restaurant in Damme: heerlijk tafelen en wederom 
dans en plezier. De dag erna was er nog een fijn ontbijt waarna iedereen terug huiswaarts keerde.
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PCP architecten
Peter Cornoedus & Jochen Kerkhofs

PCP Architecten vormt 
een team met Som
Som Project en PCP Architecten uit Genk matchen al meer dan een decennium. 

Samen zijn ze verantwoordelijk voor diverse projecten in en rond het Genkse. 

De intense samenwerking is intussen zelfs uitgemond in een hartelijke vriend-

schap. “Er is een vertrouwensband omdat we elkaar door en door kennen. En 

ja, wij durven ook plezier maken. Danny feest graag”, lacht medezaakvoerder 

Jochen Kerkhofs.

Het architectenbureau van Peter Cornoedus 

en vennoot Jochen Kerkhofs telt een 15-tal 

medewerkers. Op de referentielijst staan 

ronkende namen zoals de vernieuwing van 

La Butte Aux Bois in Lanaken, de Rentmees-

terij in Alden Biesen, Eburon in Tongeren, het  

Carbon hotel in Genk ... 

“De hotelsector is voor ons een belangrijke 

markt, maar wij willen ons niet toespitsen 

op een segment. Kantoren (o.a. MC Capital 

Genk), zorginstellingen (De Vierde Wand 

Genk), huisvesting (Bluelofts Hasselt),  

sportaccommodatie (Tenniscentrum KC Bree) 

en zelfs de renovatie van de Sint-Martinus-

kerk in Genk hebben we voor onze rekening 

genomen”, zegt Kerkhofs.

 

Kruisbestuiving

De keuze om zich niet toe te spitsen op een 

segment is een bewuste keuze. “Niet alleen 

vanuit economisch standpunt, maar ook om-

dat het dit allemaal enorm boeiend maakt. 

Bovendien zijn er kruisbestuivingen uit de 

verschillende segmenten mogelijk. Ik denk 

dan bijvoorbeeld aan zaken uit de hotelsec-

tor die we implementeren in de residentiële 

markt en zo zijn er nog tal van voorbeelden”, 

aldus Jochen. Voor Som tekenden ze onder 

meer de residenties Oud Genck en Bene. Ook 

vandaag zitten er nog meerdere projecten in 

de pijplijn.

Rembrandt

Vooral Residentie Rembrandt, het grootste 

project, zorgde voor een intense samenwer-

king met Som. “Wij hebben er een bouw-

team voor opgericht waarin behalve Som 

ook Bouwonderneming Haex en Drieskens & 

Dubois Architecten zaten. 

Succesvolle 
bouwteam

samenwerking 
heeft geleid tot een 

leuke traditie

Het was een mooi groot project op de hoek van 

de Bocht- en de Europalaan. De plek was ver-

loederd en Danny slaagde erin om de grond en 

het gebouw van de zeven mede-eigenaars te  

kopen. Nu staan er 42 appartementen op, zijn 

er twee ondergrondse bouwlagen en heeft 

ook chef-kok Peppe er een zaak. Een presti-

gieus project waar we heel hard aan hebben 

samengewerkt. De formule van dit bouwteam 

heeft zo’n dynamiek op gang gebracht dat we 

samen nog zulke projecten hebben gedaan”,  

getuigt Jochen.

Citytrip

De succesvolle bouwteamsamenwerking 

heeft geleid tot een leuke traditie. “Naar 

aanleiding van residentie Rembrandt hebben 

wij een referentieproject in Bologna bezocht. 

Dat was zo leuk dat we dit zijn blijven doen. 

Intussen hebben we al verschillende Euro-

pese steden samen bezocht: Bilbao, Milaan, 

Porto … Dat schept een vertrouwensband en 

maakte het samenwerken heel aangenaam.”
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SPECIALIST IN RAMEN & DEUREN - NIEUWBOUW & RENOVATIE

Ambachtslaan 16  3665 As
Tel. 089 65 65 75

info@kubomat.be
www.kubomat.be

Work hard 
Play hard
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KOOKWORKSHOP IN KAAI 16
December 2013

Daar het Som Team bestaat uit allemaal Bourgondiërs werd er in het verleden 
ook al eens een kookworkshop georganiseerd. Danny is dan erg in zijn nopjes, 
want hij is een echte hobby kok. 
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CHEF DANNY
April 2016

Daarom heeft hij ook al eens voor het hele team gekookt. De kreeft was zo lek-
ker dat hij zelfs de boekhoudster Gwenda, die vegetariër is, zover kreeg om een 
stuk kreeft te eten. Hij kreeg die dag dan ook een koksvest met ‘chef Danny’ in 
geborduurd.



 - 34 -  - 35 - 

Rutger Zantino
Your tailor:  0468 29 01 76

Rutger Zantino verzorgt 
stijlvolle kledingstijl van Danny
Dat Danny altijd strak in het pak steekt, is te danken aan Rutger Zantino. De 

naar Hasselt uitgeweken Nederlander, na een tip van Danny’s echtgenote 

Vera. Nu al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Italiaans maatwerk. 

“Danny is een dankbare klant met een flamboyante kledingstijl. Hij durft 

een stapje verder te gaan dan de klassieke kleuren voor een kostuum”, 

vertelt Rutger vanuit zijn atelier.

Rutger Zantino staat bekend om zijn vlotte 
stijl in herenkleding op maat en om zijn per-
soonlijke aanpak. Uniek maatwerk met een 
Italiaanse touch is zijn trademark. Werken 
doet hij met stoffen van de hoogste kwaliteit. 
“Er is keuze uit 4.000 verschillende stoffen. 
Ik begeleid je om de juiste stof voor het ge-
schikte pak te kiezen. Waarvoor heb je het 
nodig? Een trouw? Receptie? Afspraak bij de 
bank?”, somt Rutger enkele mogelijkheden 
op. Je kan bij Rutger terecht voor een prach-
tig basispak, maar voor wie het wat exclusie-
ver wil, zijn de mogelijkheden ook eindeloos. 
“Je kan het zo duur maken als je wil. 

Ik ontwerp samen met de klant. Als ik zijn 
keuze niet mooi vind, zal ik het zeggen. Eer-
lijkheid en direct zijn, is mijn handelsmerk.”

Kledingstijl
Danny en Philippe in mindere mate zijn al 
jaren klant aan huis bij Rutger Zantino. Voor-
al met Danny heeft hij een bijzondere band. 
“Onder meer dankzij hem en zijn vrouw Vera 
ben ik met een winkel in Hasselt begonnen. 
Ze hebben me begeleid in de zoektocht naar 
een geschikt pand”, herinnert Rutger zich. 
“Het zijn bijzondere, trouwe en fijne klanten. 
Danny komt regelmatig en geeft me veel  
vrijheid. Doordat ik hem al jaren kleed, ken ik 
hem en weet wat zijn smaak is.

 Ik heb zelfs zes pakken blind voor hem ont-
worpen die hij vervolgens allemaal afnam.” 
Op de vraag hoe hij Danny zijn kledingstijl 
zou typeren, moet Rutger niet lang nadenken. 
“Flamboyant. 
Hij durft een stapje verder te gaan en niet 
voor het traditionele blauw of grijs te kiezen. 
Dat is zeer leuk.”

Verhuis
Nadat hij meerdere winkels in Maastricht en 
Hasselt uitbaatte, op de beurs Très Chique 
furore maakte, werkt Rutger Zantino vandaag 
enkel nog op afspraak. “Een kwestie van er 
op het gepaste moment voor de klant te kun-
nen zijn. Dan kan ik mijn tijd nemen. Vroeger 
stond op momenten mijn winkel vol. 

Dan was je bezig met een hemd te verkopen 
en moest ik iemand als Danny die langskwam 
voor het uitzoeken van zijn nieuwe pakken  
laten wachten. Nu heb ik tijd en kan ik  
flexibel werken voor mijn klanten van wie 75 
% tot het vaste cliënteel behoort.” 

Zijn atelier in Stokrooie bulkt intussen uit van 
de verhuisdozen. “Ik verhuis naar een nieuw 
pand hier wat verderop in Zolder. Daar kan 
ik de klanten een nog betere service garan-
deren. Veel van die klanten zijn overigens  
vrienden geworden, net zoals Danny.”

EEN AANPAK DIE REEDS JAREN GESMAAKT WORDT IN 
DIVERSE PROJECTEN. 

Wij gaan voor puur!

Geotec is een ontwerp- en adviesbureau 
gespecialiseerd in infrastructuur, topografie, 
ruimtelijke ontwikkeling en expertise in onroerend 
goed. Geotec zorgt voor een straf idee en 
verwelkomt iedereen met een warme kop koffie.

www.geotec.be
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Hasselt - Voogdijstraat 25 - 3500 Hasselt - Tel. 011 27 90 00

Bree - Gruitroderkiezel 39 - 3960 Bree - Tel. 089 46 01 40

Lommel - Lodewijk de Raetstraat 28 - 3920 Lommel - Tel. 011 80 58 00

Dilsen-Stokkem  - Boslaan 57 - 3650 Dilsen-Stokkem - Tel. 089 51 84 30

9,1 - 13,2 L/100 KM • 207 - 300 G/KM CO2 (WLTP).    
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.  
Milieu-informatie  KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

LIFE IS 
A RACE.

The new Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.
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TROUW DANNY

A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN

we create your view
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www.groupceyssens.com

2020 01 28_ADV GC_LIMBURG BOUWT_25J SOM PROJECTS.indd   12020 01 28_ADV GC_LIMBURG BOUWT_25J SOM PROJECTS.indd   1 28/01/2020   16:16:0828/01/2020   16:16:08

Het lijkt niet zo lang geleden maar het is 
een ver verleden, vrijdag 12 februari 2000.  
Het moeten onze herinneringen blijven. 
20 jaar geleden beloofden wij elkaar: dit is 
voor het leven en niet zo maar voor even…

de coster
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WE DID IT!
De start van een succesvolle periode.
Kopie van de eerste aankoopakte van 
het eerste bouwproject te Kessel-Lo.
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Eerste opleveringsverslag, wat toen nog simpel was.
Eerste elektriciteitsplan met de hand getekend door Danny.
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SOM VASTGOED
5 jaar in de vastgoedmarkt

Maak kennis met SOM Vastgoed, een speler in de vastgoedmarkt die al 

bijna 5 jaar een lach tovert op de vele gezichten van haar klanten. Of het 

nu gaat om een woning, appartement,  kantoor, handels-  of bedrijfspand, 

we proberen telkens woondromen te realiseren. We verkopen of verhuren  

entiteiten waar mensen een leven uitbouwen, hun sociale contacten  

onderhouden, een gezin starten, een professionele carrière uitbouwen, 

handel drijven. Het gaat om zoveel meer dan bakstenen!

Historiek
Met de woorden in het achterhoofd “wat 
we zelf doen, kunnen we meestal beter” in 
het achterhoofd startten Danny en Philip-
pe Somers samen met BIV – makelaar Tom 
Muermans hun eerste kantoor op te Hasselt  
in  oktober 2015. Het was een idee waar  al 
even mee gespeeld werd en meermaals over 
gebrainstormd: de zakelijke inzichten van de 
gebroeders Somers koppelen aan de com-
merciële skills van Tom Muermans. 
SOM Vastgoed was een feit en haar slagzin 
ook: Immo met een plus!. In 2017  trok SOM 
Vastgoed  BIV-makelaar Danny Wezijnski aan 
als zaakvoerder-kantoorhouder voor de uitba-
ting van een gloednieuw kantoor te Genk in 
residentie Rembrandt. Vervolgens werd  in 
2019  het  kantoor te Sint-Truiden in residen-
tie Soda boven het doopvont gehouden.  
Samen met een gedreven en enthousiast 
team van makelaars en vaste medewerkers 
zijn we ondertussen een sterkhouder voor 
Limburg met een heel mooi groeipotentieel.

Unieke synergie met SOM Project
We  legden onze oren te luister bij onze 
nieuwbouwklanten. Meermaals hoorden we 
hetzelfde verhaal. De meerderheid heeft het 
grootste deel van hun centjes zitten in hun 
eigen woning. Men spaart jarenlang om 
dan uiteindelijk te kunnen genieten van een 
nieuw appartement of woning. 

Onze klanten vertelden dat ze graag wensten 
over te gaan tot aankoop maar dat daarvoor 
de bestaande gezinswoning moest verkocht 
worden om hun droom te financieren. En laat 
nu dat de perfecte synergie zijn tussen SOM 
Project en SOM Vastgoed. 
We werken via een uniek principe. U kiest 
voor nieuwbouw bij ons, dan verkopen wij in 
tussentijd  uw bestaande woning en u hoeft 
ons geen cent te betalen totdat het verkocht 
is. We durven zelfs meer zeggen: indien wij 
er niet in slagen onze klanten hun woning  
te verkopen, gaan we uiteen als goede 
vrienden, zonder verbintenissen en volledig  
kosteloos.

Brede waaier makelaarsdiensten
We bieden het hele arsenaal aan makelaars-
diensten zowel voor verkoop als verhuur van 
mensen hun woondromen.  
Onze klanten staan centraal, niet zozeer de 
panden. We luisteren naar de behoeften en 
wensen en verkopen oplossingen. Uiteraard 
hoort een begeleiding van A tot Z hierbij. 
Er wordt altijd gewerkt volgens het principe 
– geen verkoop – geen kosten. Bovendien 
handelt elke vastgoedconsulent of makelaar 
zijn of haar dossier volledig zelf af. Hij of zij 
begrijpt ook het beste de noden van onze 
opdrachtgever. De focus ligt op een langeter-
mijn relatie uitbouwen. Voor snel geldgewin 
is er bij Som Vastgoed geen plaats.

High tech – state-of-the-art
We beschikken over de nieuwste technieken 
om uw pand er letterlijk te laten uitspringen 
tussen het hele aanbod. De digitale wereld 
evoleert razendsnel en we spelen hier gretig 
op in: full-responsive website, professionele 
fotoreportages, drones, digitale plannenma-
ker, 3D-rendering, social media content.  
We werken tevens met de beste vastgoed-
partners op mediagebied en adverteren op 
elk mogelijk kanaal. 

Toekomstmuziek
Momenteel reeds vormen onze vastgoedkan-
toren een echte eye -catcher in het straat-
beeld. Een plek waar onze klanten graag ko-
men. Maar onze ambitie reikt verder. Voor de 
komende jaren streven we naar uitbreiding in 
andere steden met Beringen als eerste op de 
lijst. Vlaams Brabant is ook nog onontgonnen 
terrein voor Som Vastgoed. 
We blijven hard verder werken onder het 
motto: “Immo met een Plus” en “wat ande-
ren kunnen, moeten wij zeker kunnen”. The 
story continues…

“Immo met een 
plus”...

wat anderen 
kunnen, moeten 

wij zeker kunnen

Hasselt

Sint Truiden

Genk
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Uitgeteld bij ontvangst 1e offerte 
Bouwbedrijf Haex

Happy bij ontvangst recente 
offerte Bouwbedrijf Haex
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Haex
Haex en SOM project; 

we hopen dat het een vruchtbare samenwerking mag blijven.

De SOM van de delen is altijd groter  
Bouwonderneming Haex en SOM project; het is een veelgebruikte en 

vruchtbare samenwerking geweest de voorbije jaren. Haex, met basis in 

Oudsbergen, heeft met opdrachten van SOM project uiteraard ook een 

stuk van zijn groei kunnen realiseren. De combinatie werkt prima. Er is een 

klik tussen bedrijfsculturen en tussen personen.  

Haex is dan ook geen nieuwkomer. Als  
familiebedrijf, opgericht in 1963, is Haex uit-
gegroeid tot een niet onbelangrijke speler in 
een aantal specifieke segmenten gaande van 
bedrijfsgebouwen en uitiliteitsgebouwen tot 
assistentiewoningen. Het werken voor deze 
doelgroepen was een bewuste keuze om op 
die manier kennis en kunde op te bouwen, 
ervaring die uiteraard steeds ten goede komt 
aan het resultaat. Zonder daarbij de eigen cul-
tuur te verloochenen. 
Haex werd in 2018 door VKW-Limburg en de 
U-Hasselt uitgeroepen tot Excellent Familie-
bedrijf. 

Ontzorgen van de klant
Ook in het residentiële segment kan Haex 
ogen op heel wat ervaring. Waar het bij aan-
vang in 1963 alleen maar ruwbouw van ge-
zinswoningen betrof is dit het laatste decennia 
omgezet naar een Design & Build propositie 
van grote collectieve woonprojecten. Hierbij 
staat ontzorging van de klant voorop. 
Bij Design & Build heeft de klant of ontwik-
kelaar slechts één aanspreekpunt waarbij er 
tijdens het bouwproces uiteraard beter kan 
worden afgestemd. Dit concept is vooral in-
teressant bij omvangrijke projecten met grote 
risico’s op het vlak van doorlooptijd, ontwerp 
en uitvoering.  
Zo werkt Haex ook al geruime tijd met het con-
cept van bouwteams. Het uitgangspunt hierbij 
is alle partijen van bij de start op één lijn te 
brengen om zo tijd en middelen te sparen. 
Met methodes zoals BIM (Building Modelling 

Information) en LeaRn wordt de productiviteit 
verder verbeterd en de foutenlast sterk gere-
duceerd.

Ondernemerschap en vertrouwen 
Meermaals gingen en gaan Haex en SOM 
project op die manier in zee, vooral voor grote 
en geslaagde projecten in het Genkse. “Wij 
ontzorgen onze klanten zoals SOM project dat 
ook doet. Door het aanbieden van totaaloplos-
singen kan iedereen zich met zijn kerntaken 
bezig houden. Met ons bedrijf streven wij naar 
het kwalitatief hoogst haalbare. Meedenken 
en kwaliteit zijn ons handelsmerk. Net zoals 
bij SOM. Door de jaren heen hebben we een 
relatie opgebouwd die zelfs het professionele 
overstijgt en is er een vriendschap met SOM 
ontstaan,”  Aldus bedrijfsleider Joeri Haex.

Totaalaanbod
We zijn ruim een halve eeuw later. Met  
Joeri Haex is vandaag de derde generatie aan 
zet. Hij heeft sinds zijn aantreden het bedrijf  
stevig doen groeien. Naast het totaalaanbod 
van plan tot oplevering is er ook geïnvesteerd 
in dochterondernemingen vanuit een com-
plementair perspectief. Frame Products was 
het eerst (2008) en verzorgt de productie van 
verdiepingshoge snelbouwmuren en industri-
eel prefabbeton. Enkele jaren geleden werd   
Van Herck Technics ingelijfd voor HVAC en 
technieken. 
Intussen is de bedrijvengroep onder Haex 
met ruim 100 medewerkers actief in Limburg,  
Antwerpen en Vlaams-Brabant.

V L I N D E R P A R K .  G E N K

P R O F I C I A T  E N  B E D A N K T  V O O R  H E T  V E R T R O U W E N

WOONGENOT VOOR GENERATIES!

B U I L D I N G  F O R  G E N E R A T I O N S
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Residentie VLINDERPARK

Vlakbij de binnenstad van Genk, in de Grotestraat, bevindt zich 

Residentie Vlinderpark. 

Een prestigieus project, bestaande uit meerdere blokken, 

op wandelafstand van het centrum maar toch omringd door 

groen. 

Ook notarissen Vrancken en Thielen zagen de pracht van  

Residentie Vlinderpark in en verhuisden in 2019 naar hun 

magnifieke nieuwe kantoren.

Residentie SOMVILLE PARK

Dit project, bestaande uit 11 appartementen werd jaren 

geleden opgetrokken aan de Luikersteenweg in Hasselt. 

Top project op een top locatie! Destijds een echte eye  

catcher met blauwe steen als gevelmateriaal en als kers 

op de taart: een zwembad voor de bewoners.
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Residentie  REMBRANDT

Als je in Genk centrum komt, kun je niet omheen  

Residentie Rembrandt kijken. Dit is ongetwijfeld het 

mooiste project van Genk!

Gelijkvloers kun je een ontbijten, lunchen of gewoon 

een koffietje of een aperitiefje nemen bij Peppe’s.  

Verder is KBC private banking hier gehuisvest en be-

vinden zich er een Essec winkel en het kantoor van 

Som Vastgoed. 

Op verdiepingen 1, 2, 3 en 4 zijn er 26 appartementen 

en de bovenste verdieping bestaat uit 5 prachtige pen-

thouses.

Wist je dat er ooit een roddel in Genk rondging dat  

niveau 5 niet gebouwd zou mogen worden? Leuk he… 

dan zou je op verdieping 4 gekocht hebben en ontvang 

je een penthouse!
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Residentie BELLEVIE

In het centrum van Tongeren, op de hoek van de 

Pliniuswal en de Hasseltsesteenweg, schittert 

sinds enkele jaren Residentie ‘Bellevie’.

Het spreekt voor zich dat de uitstekende locatie 

de grootste troef is!  

Vlakbij het centrum met winkels, gezellige  

restaurants en andere faciliteiten. Voeg daarbij 

het adembenemende uitzicht over Tongeren en 

dan wordt het duidelijk waarom het project de 

naam Bellevie kreeg. 

De Residentie werd luxueus afgewerkt met het 

gebruik van een unieke hardsteen aan de buiten- 

gevel. De wit-grijze gekaleide gevelsteen is dan 

weer een knipoog naar de Romeinse tijd. 

LA 
FONTANELLA 
een culinaire hotspot in hartje Hasselt 

Inmiddels 43 jaar geleden opende La Fontanella 
de deuren in Hasselt. In al die jaren groeide het 
restaurant, dat sinds 2011 wordt uitgebaat door het 
charmante koppel Nicola Corbacio en Evi Swerts, 
uit tot een absolute topper in de Limburgse 
hoofdstad, een restaurant dat door Gault & Millau 
recent nog werd bekroond met een fraaie 13/20. 
Teken van topkwaliteit. In 2017 verhuisde het 
restaurant bovendien naar een nieuwe stek, een 
fraai stijlvol herenhuis in de Maastrichterstraat 60.

 
MAASTRICHTERSTRAAT 60 - 3500 HASSELT 

WWW.LA-FONTANELLA-HASSELT.BE
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De Coster

Onze lijst van projecten is intussen indrukwekkend

De Coster en SOM 
verzetten samen bergen werk
Een van de eerste partners met wie SOM in zee gaat bij een vastgoed-

ontwikkeling is Dominique De Coster. Het familiebedrijf met hoofdzetel 

in Houthalen-Helchteren is één van de grootste spelers voor grond en  

afbraakwerken in Limburg. Voor liefst 22 projecten ging SOM al een  

partnership aan met De Coster om de voorbereidende werken van de werf 

onder handen te nemen.

Dominique De Coster startte in 1979 met 
het verzetten van bergen werk. Dat mag u 
letterlijk nemen, want hij startte als zelfstan-
dig grondwerker. Tien jaar later kwamen de 
eerste medewerkers in dienst. Daarna volgde 
er met de plaatsing van een berlinerwand 
een voorzichtige uitbreiding naar funde-
ringstechnieken. Wat begon als een firma in 
grondwerken is nu een totaalaannemer van 
afbraakwerken tot en met de paalfunderin-
gen. In 2000 stapten zonen Tom, Rob, Bert en 
Jan officieel in de zaak. De eenmanszaak van 
toen telt vandaag 130 medewerkers.

Uitgebreid machinepark 
Het familiebedrijf beschikt over een uitge-
breid machinepark gaande van machines van 
500 kg tot 120 ton, een eigen stortplaats voor 
grond, sorteer- recyclingcentra, betoncentra-
les en lasatelier waardoor ze elke opdracht 
aankunnen. “Met regelmaat voeren wij diver-
se van onze activiteiten uit voor de bouwpro-
jecten van SOM”, beschrijft Tom De Coster. 
“Denk dan aan grondwerken, afbraak, asbest- 
verwijdering, paalfunderingen, beschoeiin-
gen van bouwputten, schoringswerken en 
infrastructuurwerken voor verkavelingen. Dat 
doen we al sinds 1999. Destijds was dat nog 
met Francis Somers, de vader van Danny en 
Philippe”, diept Tom op uit de archieven.

22 projecten
Het lijstje – zeg maar lijst – met projecten 
die SOM en De Coster samen aanpakten, 
oogt indrukwekkend intussen. “In Genk  
alleen al: Rembrandt, de Kapelstraat, Quar-
tis, Henriette, Vlinderpark en Oud Genck. 
Daarnaast werkten we ook samen in onder 
meer Antwerpen, As, Diepenbeek, Hasselt, 
Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Zutendaal. 
Het hoeft dan ook niet te verrassen dat de 
samenwerking zeer vlot verloopt met dank 
aan een zeer goede voorbereiding telkens. 
Wij bespreken de projecten altijd geruime 
tijd op voorhand. Op die manier kunnen we 
bekijken welke kostenbesparende methodes 
we kunnen gebruiken”, aldus Tom De Coster.

w

• Soilmixwanden                                                
• Berlinerwanden                                               
• Secanspalenwanden

• Paalfunderingen                                            
• Micropalen  
• Putfunderingen

• Onderschoeiingen
• Verankeringen
• Grondvernageling

FUNDERINGSTECHNIEKEN   GROND- & AFBRAAKWERKEN   INFRASTRUCTUURWERKEN

Funderings- & beschoeiingstechnieken

Soilmixwand, berlinerwand, funderingspalen, … Wij zijn thuis in alle funderings- & beschoeiingstechnieken. Het begon ooit met het plaatsen van een berliner-

wand met bijhorende verankering. De know-how die we door de jaren heen opbouwden koppelen we aan een uitgebreide theoretische kennis.

Ons team van specialisten focust zich op de cijfers achter de praktijk om zo een oplossing voor ieder project  te vinden.
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Tuinwerken Reumers
• Van ontwerp tot aanleg van tuin, 

parken en woonomgevingen
• Tuinrenovatie
• Onderhoud en advies

Groendesign
• Extensief en intensief groendak
• Kunstgras
• Onderhoud groendaken
• Daktuinen

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

tuinwerken-reumers.be

Uniek in
Limburg

Kipdorpstraat 58 • 3690 Bree 
(ind. Vostert)

tel.: 089 85 21 79 info@group-reumers.be

BLOOPER

Enkele jaren geleden werd aan het kerkhof 
in Genk woonerf Sliehaeg opgetrokken.
De Som slogan “Nestelt u zich hier” zorgde 
voor heel wat hilariteit.
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Ben je op zoek naar een badkamer of een verwarmingsoplossing? Maak een afstpraak in onze toonzaal in Hasselt en wij helpen je verder.

Toonzaal Hasselt • G. Verwilghensingel 36 • 3500 Hasselt • (gps: Sasstraat) • t. 011 25 24 77 • www.lambrechts.eu

WELKOM

Kom langs
en ontdek

120 badkamers
voor elke stijl, elke

ruimte en elk
budget.
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DRIESKENS EN DUBOIS
Architecten uit Hasselt

“Anekdotes genoeg, maar 
die blijven binnenskamers…”
Het architectenkantoor d&d architecten uit Hasselt, ook gekend onder de naam 

Drieskens & Dubois Architecten, is al vele jaren kind aan huis bij SOM Project. 

De zakelijke relatie tussen beide bedrijven is gestoeld op vriendschap en ver-

trouwen. En dat zal in de toekomst niet snel veranderen… 

“Ja, ik herinner me nog goed de dag dat we 
voor SOM Project onze eerste plannen moch-
ten tekenen”, vertelt Jos Dubois. “Voor een 
andere klant hadden we op de Maastrichter-
steenweg een nieuw project uitgewerkt waar 
Danny Somers ook in geïnteresseerd was. 
Het bleek dat wij ongeveer dubbel zoveel 
appartementen op het perceel konden krij-
gen dan de architect die destijds voor SOM 
werkte. Toen er kort daarna aan de andere 
kant van de straat een andere opportuniteit 
te koop kwam, klopte Danny bij ons aan. En 
ja, ook daar konden we dubbel zoveel appar-
tementen realiseren, zodat hij toen voor ons 
heeft gekozen. Sindsdien is het werk voor 
SOM Project alleen maar toegenomen.”

Esthetiek
Hoe dat komt? “Het klikt heel goed tussen 
ons persoonlijk”, zegt Jos Dubois. “Door-
heen de jaren is onze band geëvolueerd van 
klant tot vriend. Dat komt natuurlijk door het 
vertrouwen dat is opgebouwd door de fijne 
samenwerking. Wij begrijpen goed wat SOM 
wil realiseren en vertalen dat in een concept 
dat aan de verwachtingen voldoet. Boven-
dien heeft Danny oog voor esthetiek. Hij wil 
zich met zijn projecten onderscheiden op dat 
vlak en hij apprecieert onze kwaliteiten om 
hier invulling aan te geven.”

Doortrekken
Intussen heeft architect-vennoot Didier  
Appeltans de projecten voor SOM overgeno-
men. “Het was natuurlijk even afwachten of 
de hechte relatie tussen beide bedrijven zou 
blijven bestaan na de overdracht door Jos”, 
vertelt Didier. “Maar in feite is dat vlekke-
loos verlopen. Ik heb ook een professionele 
en persoonlijke band met Danny kunnen op-
bouwen, waardoor we nog steeds heel goed 
kunnen samenwerken. We hebben de lijn 
kunnen doortrekken van de principes waarop 
ons kantoor al 20 jaar voor SOM de projec-
ten uittekent. En dat is fijn, want zo kan d&d  
architecten blijven groeien.”

Binnenskamers
Voor anekdotes die in de afgelopen 20 jaar de 
samenwerking hebben gekruid, ben je bij Jos 
Dubois aan het verkeerde adres. “Er zijn er 
veel, maar die blijven binnenskamers”, lacht 
hij. “Als je regelmatig persoonlijk met Danny, 
en met de andere partners van het bouw-
team op reis gaat, zijn daar vele memorabele  
momenten bij. Die zullen tijdens de viering 
van het 25-jarig bestaan zeker nog uitgebreid 
ter sprake komen!”

Bij Drieskens & Dubois 

herdefiniëren ze onverschrokken 

ruimtelijk rendement en slaan ze 

de brug tussen emotie en ratio. Het 

Hasseltse architectenbureau staat 

al enkele decennia garant voor 

architectuur die mensen beroert. 

Hun unieke stijl is dat ze geen 

unieke stijl hebben. Toch voelen 

hun creaties meteen vertrouwd aan. 

Of het nu villa- of woningbouw is, 

projectontwikkeling, industriebouw 

of stedenbouw; elk ontwerp is – 

ook qua interieur – steevast uniek 

en uitgepuurd tot de essentie. 

Vertrekkend vanuit een inspirerend 

perspectief zet Drieskens & 

Dubois steeds de mens centraal 

en tekenen ze voor imposant 

intiem wonen en werken.

Drieskens & Dubois beschikt over 

een multidisciplinair team van 19 

mensen. Vennoten Didier Appeltans 

en Bram Nickmans zetten samen 

met stichter Jos Dubois vol in op 

vernieuwende architectuur die 
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de brug tussen emotie en ratio. Het 

Hasseltse architectenbureau staat 

al enkele decennia garant voor 

architectuur die mensen beroert. 

Hun unieke stijl is dat ze geen 

unieke stijl hebben. Toch voelen 

hun creaties meteen vertrouwd aan. 

Of het nu villa- of woningbouw is, 

projectontwikkeling, industriebouw 

of stedenbouw; elk ontwerp is – 

ook qua interieur – steevast uniek 

en uitgepuurd tot de essentie. 

Vertrekkend vanuit een inspirerend 

perspectief zet Drieskens & 

Dubois steeds de mens centraal 

en tekenen ze voor imposant 

intiem wonen en werken.

Drieskens & Dubois beschikt over 

een multidisciplinair team van 19 

mensen. Vennoten Didier Appeltans 

en Bram Nickmans zetten samen 

met stichter Jos Dubois vol in op 

vernieuwende architectuur die 

verleidt, verrijkt en verbindt +
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Panelgesprek
25 jaar bouwen in Limburg

Moeilijker, duurder en digitaal:
Zo is het met de bouw gegaan

In de 25 jaar dat SOM Project bestaat is de bouwsector spectaculair veranderd. 

Of toch niet? De meningen van onze gesprekspartners zijn verdeeld. 

De meest opmerkelijke evoluties zijn de toegenomen regelgeving, de kostprijs 

van bouwen, de mondigheid van de klanten én de digitalisering. 

De kwaliteit van de materialen en de manier om onderling zaken te doen, zijn 

dan weer nauwelijks gewijzigd, zo blijkt uit ons panelgesprek.
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De tenoren die we aan onze tafel mochten ontvangen zijn 
Jos Dubois en Didier Appeltans (d&d  
architecten), Griet Neyens (Federale  
Verzekering), Stefan Timmers (Nelissen 
Steenfabrieken), Herbert Houben (notaris), 
Joeri Haex (Haex), Wim Degreef (ING) en 
Danny Somers (SOM Project). 

Het punt waar het meeste eensgezindheid over bestaat, 
is de enorme toename van regels, wetten en voorschrif-
ten, en de impact daarvan op het volledige bouwproces. 
“Op dat vlak kan je nauwelijks een vergelijking maken 
met 25 jaar geleden”, vindt Herbert Houben. “We zijn 
in een hele andere wereld terechtgekomen. Heel veel 
projecten krijgen te kampen met bezwaren van buurtbe-
woners, milieuvoorschriften en tal van andere administra-
tieve aspecten die het proces zeer complex maken. Ook 
voor ons als notaris vereist dat diepgaand studiewerk en 
permanente bijscholing.”

Didier Appeltans beaamt: “Op vlak van milieu, veiligheid, 

aansprakelijkheid, archeologie, energie of het aanvragen 
van vergunningen zijn er tientallen regels en wetten bij-
gekomen. Die aspecten bepalen hoe de diverse partners 
in het bouwteam zich moeten organiseren.” Dat vindt ook 
Joeri Haex: “Het is een beetje de omgekeerde wereld. 
Wij zijn verplicht om te professionaliseren, zodat we aan 
alle voorschriften kunnen voldoen. Wie vandaag niet mee 
is met al deze ontwikkelingen, zal heel snel terrein ver-
liezen.” Nochtans zijn er aan die regels ook voordelen 
verbonden. “Als we terugkijken naar 25 jaar geleden, is 
de positieve evolutie in kwaliteit onmiskenbaar”, vindt  
Stefan Timmers. “Waar je vroeger heel veel zelfbouwers 
had, die zich weinig aantrokken van regels en voorschrif-
ten, is er nu een professionalisering bezig die op alle 
vlakken meer garanties biedt. De kleine zelfstandigen die 
met hun spaarcenten na de uren voor projectontwikkelaar 
gingen spelen, zijn bijna allemaal verdwenen.” Danny  
Somers reageert: “Al zijn er wel nog een aantal spelers 
die even snel verdwijnen als ze gekomen zijn, maar intus-
sen wel de markt ontregelen. Een situatie waar niet snel 
verandering in zal komen.”

Serieproductie
Een meer kwalitatieve bouw is tevens een gevolg van 
de betere materialen.  Of niet? “De bakstenen, beton-
constructies of dakpannen zijn nog steeds nagenoeg 
hetzelfde”, vindt Jos Dubois. “Ook de technieken zijn 
minder spectaculair gewijzigd dan al eens wordt be-
weerd. Houtskeletbouw, warmtepompen, stevige iso-
latie,… dat bestond vroeger ook al. De basis is nog 
altijd hetzelfde. De echte innovatieve revolutie, zoals 
we dat bijvoorbeeld in de autosector hebben gezien, 
is in de bouw uitgebleven. Willen we het echt anders 
gaan aanpakken en de bouw betaalbaar houden, gaan 
we moeten evolueren naar stapel- en schakelbare serie- 
productie. Dit zonder in te boeten op kwaliteit en met de 
blijvende mogelijkheid om elke eenheid verder te perso-
naliseren in de afwerking.”

Danny Somers vindt ook dat niet zozeer de kwaliteit 
van de materialen is gewijzigd, maar wel de kostprijs 
van het bouwproces. “Als ik de grondwaarde vergelijk 
met 25 jaar geleden, is de prijs maal 5 gegaan”, zegt 

hij. “Idem voor de verkoopprijzen. Ik vraag me af wie 
in de toekomst nog een eigen woning gaat kunnen ko-
pen. Je moet al met twee een goed inkomen hebben 
om een lening af te betalen. De enige oplossing om 
het betaalbaar te houden, is kleiner te gaan bouwen.”  
Griet Neyens maakt dezelfde bedenking: “Gezien de 
demografische evolutie van de gezinsverdunning, zijn 
er veel meer alleenstaanden. Zij hebben het budget 
niet meer om eigenaar te worden.” Jos Dubois drukt de 
prijsstijgingen nog anders uit: “Iemand die vroeger zijn 
huis met tuin verkocht, kon met dat geld gemakkelijk 
een appartement kopen. Tegenwoordig heeft hij daar 
nog geen garage meer voor…”

Citytrip
De betaalbaarheid van het bouwen zorgt voor animo 
in het gesprek. Herbert Houben ziet een oplossing in 
andere woonformules die de jongere generaties meer 
aanspreken. “Huren gaat nog fors aan belang winnen”, 
voorspelt hij. “Een eigen huis of een auto bezitten is 
geen statussymbool meer. Jongeren gaan liever op  

Joeri Haex (Haex) Griet Neyens (Federale Verzekering) Didier Appeltans (d&d architecten) Stefan Timmers (Nelissen Steenfabrieken) Herbert Houben (notaris)Jos Dubois (d&d architecten)Wim Degreef (ING)
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citytrip en kiezen voor een deelauto, dan dat ze hun hele 
leven moeten afbetalen aan een woning met een tuintje.” 
Dat de haalbaarheid om een woning te kopen onder druk 
staat, heeft volgens de gesprekspartners nog andere re-
denen. “Vroeger was het de gewoonte dat de kinderen 
een stuk bouwgrond kregen van ouders of grootouders”, 
weet Griet Neyens. “Dat maakte de investering in de 
materialen al een stuk dragelijker. Bovendien werden 
 woningen zelf gebouwd, met hulp van familie en vrien-
den. Soms duurde het jaren vooraleer de hele binnen-
afwerking klaar was. Die tijd is voorbij. Er wordt veel 
vaker naar sleutel-op-de-deurfirma’s gestapt. Alles moet 
meteen tot in de details afgewerkt zijn. Een andere be-
nadering, die uiteraard een ander prijskaartje heeft,  

maakt het ook duurder: de vele regeltjes. “De verplichte 
herschattingen, het opvragen van alle huurcontracten, de 
compliance-regels voor de banken,… Het kost allemaal 
tijd, en dus geld. Iemand moet die rekening betalen”, 
klinkt het in koor.

Beton printen
Zolang de leningen goedkoop zijn gaat het nog. “Voor wie 
wil bouwen of investeren in vastgoed zijn er inderdaad 
meer mogelijkheden door de lage rente”, aldus Wim  
Degreef. “De sector krijgt hierdoor positieve impulsen.
Al zijn de kredietverstrekkers na de internationale banken- 
crisis wel anders naar de dossiers gaan kijken. De richt-
lijnen rond de terugbetaalcapaciteit zijn in vele landen 

strenger geworden.” De flexibiliteit in de kredietver-
strekking kan wel nog door alternatieve financierings-
vormen. “Als bankier moeten we mee-evolueren en 
formules uitwerken op maat van de klant”, aldus Wim 
Degreef. “Zo zijn er mogelijkheden als huur-koop, deel-
wonen of projecten waarbij de grond eigendom blijft 
van de ontwikkelaar. We moeten die richting uit voor 
mensen die eigendom willen verwerven, want de ge-
middelde duurtijd van leningen werd intussen ook ver-
der ingekort.”

Nog opmerkelijke veranderingen? “De digitalisering”, 
klinkt het in koor. Joeri Haex: “BIM is uiteraard een  
evolutie die een belangrijke impact heeft op het bouw-

proces. Wie meewil in onze sector, mag deze trein niet 
missen, hoe moeilijk dat voor de kleintjes soms ook 
is.” Griet Neyens denkt ook aan de digitalisering van 
de materialen. “3D-printing van beton doet bijvoorbeeld 
zijn intrede in de bouw. Gezien de trends naar circulair 
bouwen, zal het belang hiervan alleen maar toenemen.” 
Didier Appeltans kijkt naar zijn beroep als architect: 
“Het omgevingsloket, waar alle documenten om een 
vergunning te krijgen digitaal moeten ingediend wor-
den, is voor ons misschien wel dé grootste aanpassing 
van de laatste 10 jaar. De metersdikke dossiers met  
afgedrukte plannen in zevenvoud, zijn gelukkig verleden 
tijd.” Nochtans heeft niemand de indruk dat de vergun-
ningsprocedures eenvoudiger of korter zijn geworden. 



 - 72 -  - 73 - 

“Een ramp”, vindt Danny Somers. “Het is eerder de uit-
zondering dat er geen bezwaar wordt ingediend… 
Burgers kunnen zelfs drie keer in beroep gaan en sommi-
gen maken daar een sport van. Het NIMBY-syndroom (Not 
In My BackYard) is alomtegenwoordig.” Joeri Haex pikt 
in: “Het was eenvoudiger toen de vergunningen door de  
provincie werden afgeleverd. Nu heeft elke gemeente 
daar een aparte dienst voor, met allemaal andere inter-
pretaties van de regels. Heel frustrerend soms.” Herbert 
Houben heeft een suggestie: “Als een overheid die een 
vergunningsaanvraag afkeurt, er nu eens altijd zou bij-
vertellen wat je moet doen om ze toch te kunnen verkrij-
gen… Een positieve benadering zou al veel helpen!”

Proef op de SOM
Hoe onze gesprekspartners de jarenlange samenwerking 
met SOM Project hebben ervaren, willen we tot slot nog 
weten. “Qua bedrijf, structuur en op financieel vlak beho-
ren zij tot de absolute top”, zegt Wim Degreef. “En dat zeg 
ik nu niet omdat Danny erbij zit…” Stefan Timmers neemt 
over: “SOM Project is net als Nelissen een familiebedrijf, 
met waarden die nauw aansluiten. Dat maakt samen- 
werken heel aangenaam.” Jos Dubois deelt die mening: 
“In de 20 jaar dat zij onze klant zijn, is de band geëvolu-
eerd van zakenrelatie naar vriendschap. Dat gaat verder 
dan tijdens de kantooruren. Natuurlijk moeten we nog 
steeds goed werk afleveren, maar intussen weten we wat 
we aan elkaar hebben.” Dat ondervindt ook Joeri Haex: 
“Als het klikt tussen de zaakvoerders in de bouw, heerst 
er een grote gun-factor. Je werkt graag samen met vaste 
klanten en huisleveranciers die loyaal en respectvol zijn.” 
Griet Neyens heeft ook dat gevoel: “Respect tonen, pro-
blemen bespreekbaar maken, een persoonlijke band cre-
eren,… Dat bindt ons met SOM Project en faciliteert de 
langetermijnrelatie.” En Herbert Houben besluit: “Wat is 
een goede bouwfirma of projectontwikkelaar? Dan vraag 
ik mezelf af: zou ik er zelf iets van willen kopen of hem 
aanraden aan mijn familie? Bij SOM Project is het ant-
woord: ja. Ze zijn dus goed bezig…” 

Rutger Zantino 
verkoopt geen kleding, 
hij verhoogt jouw 
zelfverzekerdheid.
Voor Rutger Zantino is maatkleding een comfortabel middel 
om de beste versie van jezelf te laten zien en je zo te laten 
voelen. Want zo werkt het met een écht goed maatpak.

Rutger Zantino zorgt er al jaren voor dat je kostuum als  
gegoten zit, maar toch alle ruimte biedt aan je karakter en je 
persoonlijkheid; eerst de man, dan het pak. 

Maak een afspraak en ontdek wat een uniek kledingstuk voor 
jou kan betekenen. We gaan samen wat keuzes maken.  Over 
de stof, knopen, taillering, over allerlei soorten puntjes op 
de i’s.  Maar eerst vragen we je om jezelf bloot te geven: 
kleding moet namelijk niet alleen bij je figuur en postuur  
passen, maar vooral bij je persoonlijkheid en karakter. 

Tijd vrij maken voor jezelf is dus eigenlijk het enige wat  
nodig is - trek er gerust twee uur voor uit als je de eerste 
keer langskomt - maar dan krijg je ook echt wat; een uniek 
kledingstuk dat niet alleen bij je past, maar bij je hoort.

Hoogstpersoonlijk,
Rutger Zantino
0468 29 01 76
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GROEP JAM HASSELT
Het enige AMG Performance Center van Limburg

Performance is wat ons drijft.
Van toonzaal tot werkruimte.
Sterprojecten: je vindt ze niet alleen in het portfolio van SOM Project. Neem 

nu Groep JAM. Deze toonaangevende Mercedes-Benz-groep dealt in sterren.  

Verbluffende technologie, buitengewoon design, precisie, efficiëntie en 

high performance: ze zijn allemaal van toepassing op de modellen van  

Mercedes-Benz. En op Groep JAM zelf. 

Sinds 2013 is de vestiging van Groep JAM 
Hasselt erkend als AMG Performance  
Center. Zo zijn er in België maar zes. Groep 
JAM Hasselt is de enige in Limburg. Het is 
geen toeval dat Mercedes-Benz speciaal voor 
AMG, de Performance Centers in het leven 
heeft geroepen. Mercedes-AMG is een klas-
se apart. State of the art sportieve modellen 
met strakke lijnen en een ronkende kracht 
onder de motorkap. Maar tegelijk ook heer-
lijk comfortabel en geruststellend veilig. Het 
beste van twee werelden dus. 

Een goed voorbeeld is de AMG GT 4-deurs. 
Je kent hem wellicht van de internationale 
reclamecampagne. Waarin F1-wereldkampi-
oen Lewis Hamilton in volle vaart met een 
AMG GT over het racecircuit scheert en je 
tegelijk ook een vader ziet die zijn kroost 
veilig vastsnoert op de achterbank. Dat is de 
AMG GT vierdeurs ten voeten uit. Met zijn 
639 PK is hij de krachtpatser van het brede 
AMG-gamma (een dertigtal modellen, 15 
klasses), met zijn vier deuren is hij ook met-
een de ideale gezinswagen.

Opoffering en liefde voor de zaak
AMG Performance Center worden vereist een 
grote toewijding. Je moet namelijk aan stren-
ge voorwaarden voldoen. Zo richtte Groep 
JAM Hasselt in zijn onderhoudsafdeling een 
apart atelier in, dat speciaal uitgerust is voor 

onderhouds- en herstellingswerkzaamheden 
van AMG-modellen. Gespecialiseerde me-
caniciens volgen continu bijscholingen en  
cursussen: van mechanica en elektronica tot 
IT. Om bij te blijven bij de hightech-uitrustig 
van de AMG modellen. Er is zelfs een dedica-
ted AMG verkoper die dankzij training gerich-
ter kan antwoorden op de vragen van klanten 
naar prestaties, kenmerken, technische én 
andere aspecten van de AMG’s. 
Op de tweede verdieping te Hasselt is er  
bovendien een aparte toonzaal ingericht 
waar AMG helemaal tot zijn recht komt.

Groep JAM Hasselt heeft ook altijd demo-
wagens ter beschikking. En de vestiging 
organiseert regelmatig rijopleidingen zodat 
bestuurders het maximum uit hun wagen 
kunnen halen én … tips & tricks krijgen om 
zuiniger en veiliger te rijden. 

Onderhoud meevolgen via smart-
phone
Ook de service reikt extreem ver. AMG-be-
stuurders die hun auto laten onderhouden of 
herstellen, blijven continu in contact met hun 
wagen. Terwijl ze thuis of op het werk in alle 
comfort rustig hun ding doen, houdt Groep 
JAM hen op de hoogte met uitleg én … zelfs 
beeldmateriaal. Elke handeling wordt gefilmd 
zodat de eigenaars alles op de voet kunnen 
volgen.

Die nauwe band tussen de AMG-bestuurder 
en zijn auto is niet nieuw. Al meer dan vijftig 
jaar laat Mercedes-AMG de harten sneller 
kloppen. Intussen blijft het assortiment maar 
uitbreiden. Hatchbacks, sedans, cabriolets, 
coupés, SUV’s, roadsters, tweedeurs, vier-
deurs, … Voor iedere wens is er wel een 
AMG. Met één constante: de performance is 
gegarandeerd!

Over Groep JAM
Groep JAM is de officiële, toonaangevende 
dealer van Mercedes-Benz en smart met loca-
ties in Hasselt, Bree, Lommel en Dilsen-Stok-
kem. Bijna 90 jaar geleden gestart als twee 
kleinschalige ateliers voor auto’s en motoren 
van de families Raedschelders en Hermans. 
Ondertussen uitgegroeid tot vijf innovatieve 
werkplaatsen met imposante Mercedes-Benz 
toonzalen verspreid over Limburg. 

Vijf vestigingen. Tientallen experts. Een ster-
ke basis. Groep JAM is helemaal klaar voor 
de toekomst.
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PERSONEELSFEEST

 2011 

Zaal Kermeta Kermt vormde het decor.

Voor dit personeelsfeest kreeg iedereen de opdracht om verkleed te komen.

Echt iedereen deed hieraan mee!

Deze foto’s zijn het bewijs dat het een avond dolle pret was.
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SOM Vastgoed verkoopt uw woning en ondertussen kiest u uit ons uitgebreid aanbod kwalitatieve nieuw-
bouwprojecten. Dit wil zeggen dat u bij SOM Project niets hoeft te betalen tot uw woning verkocht is. 

U loopt als koper dus geen enkel risico. 

...maar wenst uw woonst te verkopen? Kom dan eens langs bij SOM Vastgoed, specialist in verkoop en verhuur 
van residentieel en bedrijfsvastgoed. Uiteraard begint alles met een juiste marktconforme schatting. 

Vraag dus nu uw gratis en vrijblijvende schatting aan.

UW HUIS WORDT 
TE KOOP AANGEBODEN

TE KOOP

U VERHUIST NAAR 
UW DROOMAPPARTEMENT

VERHUIS

UW HUIS VERKOCHT 
DOOR SOM VASTGOED

VERKOCHT

VERKOCHT

HET APPARTEMENT 
WORDT BETAALD 

BETALING

INFO & VERKOOP: 0475 553 806, info@somproject.be
vastgoedmakelaar-BIV 508035
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SOM Vastgoed Hasselt  011 28 00 80
                          Genk  089 69 15 15
                          Sint-Truiden  011 36 34 32

 E-mail: info@somvastgoed.be


