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Collega’s

Collega’s, ik vind het wel speciaal.

Collega’s, je ziet ze bijna elke dag.

Collega’s, de meeste dagen van de week.

 Collega’s, ik voel mij geaccepteerd.

Collega’s, soms moet je er aan wennen.

Collega’s, sommige wil je beter leren kennen.

Collega’s, ik vind het fijn.

 Collega’s, ik waardeer ze echt.

Collega’s, zijn nog niet zo slecht.

Collega’s, ik heb ze echt.

# gedichtendag 2020 - Renotec nv

Vanhout is meer dan een aannemer.

Het is een bedrijf met een uniek temperament.

Bij alle werknemers heerst een aanstekelijk

enthousiasme, gestimuleerd door een

ongebreidelde dynamiek.

Passie voor de bouw en een professionele

attitude gaan er hand in hand met

plezier en levensvreugde.

www.vanhout.be
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VOORWOORD

60!

Maar liefst 60 edities al heeft Limburg Bouwt inmiddels achter de kiezen. Een  
jubileum waar we best fier op mogen zijn. Doorheen de jaren is dit magazine 
uitgegroeid tot het meest gelezen medium voor spraakmakende bouwprojecten 
en sectornieuws uit de Limburgse regio. De waardering die we krijgen van onze 
lezers, van de protagonisten in onze artikelen en van de adverteerders, doet 
deugd en zet ons aan om op de ingeslagen weg verder te gaan. Meer nog, we 
engageren ons om telkens de lat nog een beetje hoger te leggen, en nog meer 
spraakmakende en inspirerende verhalen via dit kanaal naar u te brengen.

De hele equipe voor en achter de schermen van Limburg Bouwt dankt u van 
harte voor het vertrouwen in de afgelopen jaren. En speciaal voor dit jubileum-
nummer wensen we u voor de zestigste keer: veel leesplezier! 

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, Hilde Neven

Fotografie: 
Frank Gielen, Alf Mertens

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 4.000 exemplaren. Het magazine wordt 

per post bedeeld bij aannemers, ambtenaren, 

architecten, banken, bouwpromotoren, ge-

meenten, leden van de Confederatie Bouw 

Limburg, notarissen, projectontwikkelaars, 

vakpers,...‘Limburg Bouwt’ doet adressen 

aan in de provincies Limburg, Antwerpse 

Kempen,  Vlaams Brabant en Nederlands 

Limburg.

Copyrights
Niets uit ‘Limburg Bouwt’ mag geheel of gedeeltelijk wor-

den overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij 

overname dient een correcte bron vermeld  te worden. De 

uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foute infor-

matie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die 

terug te vinden zijn in dit magazine. Alle beelden die gebruikt 

worden in ‘Limburg Bouwt’ worden verondersteld door de 

uitgever vrij te zijn van rechten. ‘Limburg Bouwt’ aanvaardt 

dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aange-

leverd door derden niet vrij zijn van rechten.

Colofon

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
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DE START VAN 
EEN UNIEK PARCOUR

Dag trouwe lezer,

De cover verraadt het al: het nummer van Limburg Bouwt dat u 

nu in handen heeft is geen doorsnee uitgave. Niet zonder enige 

trots mogen we u de  60ste editie van ons en uw vakblad pre-

senteren. Al meer dan 15 jaar lang brengen we vijf keer per jaar 

een bundeling van het beste en het mooiste wat de Limburgse 

bouwsector dag-in-dag-uit bouwt en renoveert.

60 kwartalen al mochten we binnenkijken in uw realisaties: 
oogstrelende architectuur, vernuftig vakmanschap, doordachte 
energiebenutting, de kracht van het bouwteam, … prikkelden 
en verbluften ons nummer na nummer. Deze 60ste editie is een 
mooie gelegenheid om het bilan op te maken. In de volgende 
pagina’s geven we een terugblik op diverse covers die Limburg 
Bouwt openden. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal plaat-
sen, het is een gevarieerd overzicht van voorgevels, interieurs,  
blikvangers, ... Zet u schrap voor een snelle tijdreis door 15 jaar 
Limburgse bouwgeschiedenis. Het is een hele ervaring om de 
architectuur en bouwtechniek in enkele pagina’s te zien evolu-
eren.

Niet alleen de bouwprojecten veranderden, ook de architec-
ten en aannemers. Sommigen ging het voor de wind, anderen 
brachten het er minder goed vanaf. Voor vier van de coverpro-
jecten moesten we met veel spijt vaststellen dat de ontwerper  
of uitvoerder achter het project de woelige bouwwereld niet 
hebben overleefd.
Daar tegenover staan ook mooie succesverhalen. 

Architectenbureaus als Drieskens & Dubois, a2o architecten, 
Helsen & Van Com, BURO B, Simoni, PCP Architects, architec-
tuur Depot,  Q-bus en zoveel andere wisten ons meermaals te 
verbazen met een coverontwerp. Net zo voor de aannemers: 
sterke Limburgse spelers zoals Weygers, Democo, Mathieu  
Gijbels, Haex, Derdaele+, Houben, Dethier, NV Reynders en 
Driesen prijkten vaker op de cover van Limburg Bouwt. Telkens 
een exemplaar om met trots in de wachthoek of in het onthaal 
te leggen.

Niet alleen de coverprojecten waren memorabel. Voor elk  
nummer opnieuw loodste u ons mee in de ziel van een pro-
ject, mochten we gebouwen ontdekken zoals weinigen ze nog  
kunnen ontdekken en kregen we inkijk in het wondere creatie 
proces. De redactie proefde vaak de kracht en chemie binnen 
een bouwteam en dat gaf dan weer goesting om die beleving in 
tekst en beeld te vertalen.

Dat was alleen maar mogelijk dankzij de passie waarmee jullie: 
architect, ingenieur, aannemer, onderaannemer en leverancier 
over het bouwtraject vertelden. Jullie bereidheid om ons toe te 
laten in de leefwereld waarin jullie maanden en soms zelfs jaren 
samenwerkten, is de kracht achter Limburg Bouwt. Het feit dat 
we deze 60ste editie kunnen voorstellen is dan ook voor een 
groot deel mee jullie verdienste: Proficiat … en 60 maal bedankt!
Meer dan bedankt.

Ludo Cleeren,
uitgever Limburg Bouwt

GRENZELOOS IN BOUW & BUSINESS

Merci
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Martin’s 
Rentmeesterij

…
Bouwheer: 

 LRM – Vestio – Group GL 
Stad Bilzen

Uitbater Hotel + 
Rentmeesterij: 

Martin’s Hotel Group
…

Architecten:
    PCP architecten; Genk

    Delta VanderAvort; Leuven
Hoofdaannemer: 

Interieur afwerking Jansen 
Group; Meeuwen
Hoofdaannemer: 

Ruwbouw Bouwbedrijf
 Janssen; Mopertingen

Success isn’t about the amount
of money you make, it’s about the difference 

you make in peoples’ lives.

#Michelle Obama

Stuifduin
…
Bouwheer: 
Pontes - Wilrijk
…
Architect: 
a2o; Hasselt
Interieur ontwerp: 
Simoni architecten; Hasselt
Hoofdaannemer: 
Vanhout; Geel
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Belron
…

Bouwheer: 
Carglass Bilzen

…
Architect: 

MaMu architecten; Hasselt
Hoofdaannemer: 

Groep Verelst; Rumst
Betonen wandpanelen:
Preton; Heusden- Zolder

Preton bvba
Mijnwerkerslaan 15

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

www.preton.be

WANDELEMENTEN 
KWALITATIEF MAATWERK, FLEXIBILITEIT EN CONTINUÏTEIT

make it simple. make it memorable.
make it inviting to look at. make it fun to read.

#leo Burnett
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BOUW IN THE SPOTLIGHT
Jaargang 7 - Editie 26, 
dec. 2018 - maa. 2019 - 
verschijnt 5 x/jaar 

BBU LDERS
 FACTS

+
bouwmagazine

Grenzeloos in Bouw & Business
Winter 2018
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The Bakery
…
Bouwheer: 
Panerex; Maasmechelen
…
Architect: 
Buro B architecten; Genk
Hoofdaannemer: 
Jacobs i3; Opglabbeek

Afgiftekantoor : Turnhout

Erkenningsnummer : P-914218 

Periodiciteit : 5 x per jaar (maart - mei 2019)
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E313    

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

cover_LB_55.indd   1 4/03/19   15:42

Zuidzicht
…

Architect: 
Studio Lijnen & Partner; 

Heusden-Zolder 
Elektriciteit/domotica: 
EL Systems; Zonhoven

We shape our buildings; 
thereafter they shape us.

#Winston Churchill

TEAMWORK
coming together is a beginning keeping together is 

progress, working together is success

#Henry Ford
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DRONEPORT TRENDMINER FREDERICKXHOF MECC

cover_LB_56.indd   1 9/05/19   19:03

Notariaat Neven
…
Bouwheer: 
Notaris Neven; Riemst
…
Architect: 
Egide Meertens; Riemst
Grondwerken, fundering 
en betonkelder:
Keulen H Lanaken
Ruwbouw: 
De Freggel; Nijlen

Afgiftekantoor : Turnhout

Erkenningsnummer : P-914218 

Periodiciteit : 5 x per jaar
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La Biomista
The Factory

…
Bouwheer: 

  Koen Vanmechelen;
 Meeuwen

…
Architect: 

Buro B; Genk
Mario Botta; Zwitserland

Hoofdaannemer: 
Algemene bouwonderneming

 L. Thys; Westerlo

“Je kunt ontwerpen en creëren en de meest prachtige plek 
in de wereld bouwen. Maar je hebt mensen nodig 

om de droom waar te maken”.

#Walt Disney

live a life without limits. 
All things are possible to those who believe.

#quotes #inspiration #success
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DEHOLI MAASTRICHT BELVÉDÈRE RESIDENTIE ALBA MAASTRICHT TAPIJNKAZERNE

E313    

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

E313    

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

 JA
A

R
G

A
N

G
 2019    -    N

U
M

M
E

R
 58

cover_LB58.indd   1 11/10/19   16:11

Afgiftekantoor : Turnhout

Erkenningsnummer : P-914218 

Periodiciteit : 5 x per jaar

59

GRENZELOOS IN BOUW & BUSINESS

FIETSHOTEL CAFÉ COUREUR MAASTRICHT DE GROENE LOPER THE BELISIA SHOE AXIBETON

LB_59.indd   1 16/12/19   10:41

CC De Muze
…

Bouwheer: 
Gemeente Zolder

…
Architect: 

 Q-Bus architecten; Lummen
Hoofdaannemer: 

TV Vanderstraeten-Houben- 
Monument Groep

Applicatiecentrum 
Beton en 
Bouw UHasselt
…
Bouwheer: 
UHasselt
… 
Architect: 
TV BEL-Dhoore 
Vanweert Architecten; Hasselt
Hoofdaannemer: 
Bouwbedrijf Eiffage Reynders; 
Houthalen

“The future depends 
on what you do today”.

#Mahatama Gandhi

“The secret to change is to focus all of your energy 
not on fighting the oldbut on building the new”

#Socrates
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Enkele covers extra in the pictures

MAGAZINE VOOR      DE BOUW
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herfst 2011

Nieuw kantoorgebouw voor Limoco 
Licht en flexibiliteit, dat was de ultieme wens van het  

Limoco-team voor het nieuwe kantoorgebouw van de venti-

latie- en afzuigingsspecialist. Limoco kreeg meer dan dat van 

ontwerpers Rob Gijsenberg en Kurt Gooris van architecten-

BURO B. 

Het kantoorgebouw van Limoco is als het ware een nieuw ba-
ken langs de Opglabbeekse Industrieweg-Noord. Het nieuwe 
bouwdeel is niet zomaar een rechthoekige doos die tegen de 
bestaande loods werd gekleefd. Rob Gijsenberg en Kurt Gooris 
zochten naar een architecturale meerwaarde in hun concept. Die 
zoektocht vertrok vanuit de wensen van de bouwheer. Naast die 
expliciete wensen hielden de ontwerpers ook rekening met de 
bestaande loods en de oriëntatie van de nieuwbouw, die is pal 
zuid gericht. “Verder wilden we ook de eigenheid van Limoco 
- dat een hoogtechnologische aanpak heeft en met industriële 
producten werkt - in de architectuur vertalen,” stelt Rob Gijsen-
berg.

Spel van patio’s

Het waken over al die uitgangspunten in het concept resulteert 
in een strak gebouw met een creatieve inslag. Het sterk beglaas-
de gebouw vindt toch een mooi evenwicht tussen openheid en 
privacy. De glaswanden halen het daglicht rijkelijk binnen, terwijl 
de lamellen zonwering op de bovenverdieping en een verdieping 
hoge wand in de voor- en westelijke zijgevel voor de nodige ge-
borgenheid en zonwering zorgen. In deze wanden werd telkens 

een bandraam uitgesneden om de medewerkers toch zicht te 
bieden op de Industrieweg-Noord en de fraaie tuin.
De ontwerpers trokken de nieuwbouw ook bewust los van de 
bestaande loods. “Dankzij het loswerken van de nieuwbouw 
konden we patio’s creëren.”
Aannemer Elti Bouw trok de bouwstructuur volledig in betons-
kelet op. Het gebouw kreeg een goede isolatieschil. “Het iso-
latiepakket is zo uitgekiend dat het ruim voldoet om de grote 
glaspartijen te compenseren. De zonwering compenseert het 
negatieve aspect van het glas op het E-peil. Omdat de hoofdge-
vel zuid georiënteerd is, konden we met vaste lamellen werken. 
Ze geven het geheel zijn industriële look,” verduidelijkt Rob Gij-
senberg.

Ronde houvast

Niet alleen de architectuur van het kantoorgebouw spreekt tot 
de verbeelding. Ook het interieur mag gezien worden. Architec-
tenBURO B mocht Limoco dan ook een totaalpakket aanbieden. 
Interieurarchitect Kurt Gooris dacht vanaf dag één mee in het 
concept met architect Rob Gijsenberg. “De belevingsruimte is 
dus als het ware samen met de schil ontworpen. Een belangrijke 
troef daarbij was de betrokkenheid van de opdrachtgevers. Dat 
maakt dat we het ontwerp heel sterk hebben kunnen detaille-
ren,” erkent Kurt Gooris.

Bouwheer: Limoco 
Ontwerp: Architecten BURO B; Genk 

Studies technieken:
Architecten BURO B; Genk 

Aannemer: Elti Bouw; Tongeren
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winter 2011
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Carwash en interieurwinkel vormen 
poortfunctie voor industrieterrein
Het verhaal van Carwash Club en Almo op het Peltse industrie-

terrein Heikesveld is onuitgegeven. Twee tot dan voor elkaar 

onbekende partijen vonden elkaar om hun bouwbehoefte te 

realiseren op een complex perceel.

Zowel Albert & Monique Heesakker (Almo) als Johan Maesen 
en Sonja Looijmans (Carwash Club) waren al een tijdje zoeken-
de naar een perceel voor de uitbreiding van hun bedrijven. Sa-
men met de gemeente Neerpelt vonden Sonja en Johan een 
oplossing in het kopperceel van het industrieterrein Heikesveld. 
Een toevallige samenloop van omstandigheden bracht op dat 
moment het koppel samen met Albert & Monique Heesakker 
en industriebouwer Patric Derdaele. Het perceel bood de nodi-
ge ruimte om de behoeften van beide partijen in te vullen. Om 
succesvol met elkaar in zee te gaan, maakten de toekomstige 
buren vooraf duidelijke afspraken. “Daarnaast spraken we af dat 
we met eenzelfde architect en aannemer zouden bouwen om 
een korte realisatietermijn te bewerkstelligen en om een zekere 
uniformiteit in de architectuur te krijgen” zegt Albert Heesakker.

Ontwerpen in team
De lokale aannemer van hun voorkeur was Derdaele+ industrie-
bouw. Patric Derdaele zat al van in de beginfase met de bouw-
heren mee aan tafel als adviseur en begeleidde het ontwerp 
van een schets over 3D-ontwerp tot een dossier voor de ste-
denbouwkundige vergunningsaanvraag. “Op amper 6 maanden 
hebben we het hele ontwerpproces doorlopen,” vertelt Patric 

Derdaele. Eind november 2013 leverde het gemeentebestuur 
de bouwvergunning af en nog voor de kerstvakantie had de aan-
nemer de eerste fase van het project opgeleverd: een 1.250m² 
grote opslag- en productiehal voor Almo. De hal is gericht naar 
het binnengebied van Heikesveld.

Onmiddellijk na het kerstverlof gaven Johan en Sonja het aan-
vangsbevel voor hun Carwash Club. De carwash staat met zijn 
rug tegen de eerst opgetrokken productiehal van Almo. Eind 
februari was het 1.750m² grote gebouw een feit. Voor de staal-
structuur hier van start kon gaan, kroop er al heel wat tijd in het 
funderingswerk. De carwashinstallatie vroeg heel wat speciale 
funderingen, putten en kilometers leidingen voor de aan- en af-
voer van water en poetsproducten. Het koppel tekende de car-
washinstallatie samen met leverancier Kathagen en vervolgens 
schoof Derdaele+ mee aan tafel om het gebouw rond de instal-
latie te ontwerpen.

Zwarte blikvanger

Na het voltooien van de ruwbouw voor de carwash breidde Der-
daele+ industriebouw zijn werfzone uit tot tegen de spoorlijn. 
Op de kop van het perceel trok de aannemer op 2,5 maanden 
een 3 niveau tellend torengebouw op. Het volume doet wat het 
moet doen: aandacht trekken. Dit dankzij zijn sokkel in donkere 
gevelsteen, in wildverband vermetseld met dunbedmortel en de 
verdiepingen in zwarte sandwichpanelen.

Bouwheer: Carwash Club & Almo; Pelt
Ontwerp: D&A ; Ham

Aannemer: Derdaele+; Lommel
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Driesen NV
Stuifzandstraat 36
IZ Nolimpark 4015 • 3900 Pelt
Tel.: 011 64 10 72

info@driesennv.be
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INDUSTRIEBOUW / SANITAIR & HVAC

SCHRIJNWERKERIJ

Gebouw op niveau voor Mater Dei

Op de campus Mater Dei van de WICO scholengemeenschap 

verrees in 2014 een opmerkelijk balkvolume: een nieuw school-

vleugel voor de kunstopleiding.

Het was Q-BUS Architectenbureau dat na een ontwerpwedstrijd 
de opdracht voor het nieuwe schoolgebouw kreeg toegewezen. 
Hun ontwerp paste het best binnen de campus, zowel qua in-
planting als architectuur. Maar ook niet onbelangrijk: volgens de 
architecten in de jury had de visie van Q-BUS Architectenbureau 
de meest reële kans om dicht bij het opgegeven budget van 
950 euro/m² te blijven. De kracht van het winnende ontwerp 
zat in de keuze voor een houtskelet voor de kunstateliers. “De 
kunstateliers zijn grotere lokalen, die best wel industrieel mo-
gen ogen. Daarnaast beoogden we een hoge mate van aanpas-
baarheid voor de lokalen. De combinatie van die factoren, zette 
ons op het spoor van houtskeletbouw. Bijkomend voordeel was 
het kostenplaatje: de grote overspanning zou in een traditionele 
bouwmethode de prijs omhoog drijven,” motiveert Dirk Dries-
mans van Q-BUS Architectenbureau.

Balk op poten

Tijdens het ontwerpproces kaartte Mater Dei twee nieuwe no-
den aan bij de ontwerpers: een overdekte speelplaats en een 
fietsenstalling. “De vraag was of we dat konden combineren 
met de nieuwbouw én dat binnen het initiële budget,” zegt Dirk 
Driesmans. De oplossing van de architecten was een balk op 
poten. Het volume van de kunstafdeling werd concreet één ni-

veau omhoog getild. Ook hier bleek de keuze voor houtskelet 
een voordeel: het houten skelet vermijdt een thermische brug.
De keuze om de kunstafdeling op palen te zetten, was een 
gouden zet. Het effect is ruimer dan het louter creëren van een 
overdekte speelplaats. Het uitzicht vanaf de speelplaats op de 
omgeving is nu onbelemmerd en omkaderd: er is een door-
kijk naar de sportterreinen en de achterliggende woonwijk. De 
uitstraling van het volume is uniek. Het manifesteert zich als 
een zwarte zwevende balk. De zwarte look dankt het aan de 
bekleding in groot formaat leien in horizontale richting. Oranje 
gekleurde opengaande raamdelen in de logokleur van WICO zor-
gen voor een kleuraccent. Het balkvolume is aan de zuidzijde 
verankerd in het gemetselde volume met de labo’s en lijkt aan 
de andere zijde te steunen op een oranje trap.

Rustige lesomgeving

De balk biedt intern ruimte aan 9 ateliers, verdeeld aan weers-
zijden van de centrale gang. De noordgevel is vrijwel volledig 
beglaasd. De balk geeft uit op de eerste verdieping van een 
gemetseld volume. Hierin bevinden zich 5 labo’s voor weten-
schappelijke vakken. Ze zijn ondergebracht in de 3 bovengrond-
se niveaus van het gebouw. Ook het keldervolume – in gegoten 
beton – zit mee in het beschermde volume, aangezien hier het 
atelier voor de technische dienst is ondergebracht. 

Ontwerp: WICO Scholengemeenschap vzw ; Pelt
Architecten: Q-BUS Architectenbureau; Lummen 

Hoofdaannemer: Algemene Onderneming Driesen ; Pelt
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Centrum-Zuid 2049 - 3530 HOUTHALEN
011-60 56 56 - info.reynders@eiffage.com

www.reynders.be

B-Blocks fase 1, Beringen – I-Konstrukt – PCP architecten B-Blocks fase 2, Beringen – I-Konstrukt – PCP architecten

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.

De brug van Vroenhoeven
Terwijl in West-Vlaanderen de herdenking van de Grote  

Oorlog volop bezig is, staat men in Limburg stil bij de Tweede  

Wereldoorlog. In Vroenhoven maakte men van de ‘Brug’ aan 

het Albertkanaal een tweeledig belevingscentrum. Je beleeft 

er de oorlog alsof je er zelf bij was en ontdekt er alles over de 

binnen-scheepvaart. 

De ‘Brug’ is een initiatief van nv De Scheepvaart, in samenwer-
king met de gemeente Riemst en met steun van de Provincie 
Limburg. Reynders Bouw & Interieur verzorgde de inrichting van 
het belevingscentrum tot in de kleinste details. De nieuwe brug 
van 195 meter dateert van januari 2011. In januari van dit jaar 
ging vervolgens het museumgedeelte officieel open.

De Bunker

Bij het belevingscentrum ontdekt de bezoeker twee werelden, 
die in elkaar overvloeien: de oorlog en het kanaal. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog eiste de oude boogbrug van Vroenhoven 
een hoofdrol op. De huidige stalen brug en het bruggebouw 
fungeren als monument om de gebeurtenissen van weleer te 
herdenken. Het speciaal tentoonstellingsdeel, genaamd ‘De 
Bunker’ is een verwijzing naar de bunker, die tijdens het interbel-
lum aan de brug aan het Albertkanaal werd gebouwd. In de ‘De 
Bunker’ leer je als bezoeker meer over de Duitse inval van 10, 11 
en 12 mei 1940 in onze contreien. Je ervaart er hoe de Duitsers 
over de brug gingen en landinwaarts trokken. Alle gebeurtenis-
sen van Maastricht tot Eben-Emael en Tongeren in het westen 
tot Lanaken in het Noorden wordt belicht. Natuurlijk wordt het 

verhaal in een groter kader geschetst, zodat je nog meer het 
gevoel hebt in de oorlog te zitten. De aanvals-plannen van de 
Duitsers, het leven van de burger in oorlogstijd, dé echte verha-
len, … Ze voeren je terug mee in de tijd. 
Het zijn trouwens de hedendaagse technieken, die je meene-
men in de tijd. Videoprojecties, domotica, originele geluidsopna-
mes, sterk uitvergrote geprinte foto-opnames, optische 3D-ge-
printe objecten, geurtechnieken, aanraakschermen en ga zo 
maar door.

Triumviraat

Dat de invulling van het belevingscentrum zo indrukwekkend is, 
komt door drie firma’s: hoofdaannemer Reynders Bouw & Inte-
rieur (schrijnwerkerij), Catchaclient (conceptueel idee, inhoud en 
scenografie) en White Light (praktische uitvoering van de grafi-
sche en multimediale technieken en de vormgeving).
“De uitdaging van dit project was de integratie van de multime-
diatechnieken in de meubels,” aldus Gerardi Frank, afgevaardigd 
bestuurder van Reynders Bouw & Interieur. Voor het lakwerk 
van de meubels kozen we voor lak op basis van nanotechnolo-
gie. Dit levert immers een stootvast materiaal op. Ook bij-zonder 
bij de uitvoering van ‘De Bunker’ zijn de wegdraaiende panelen. 
Hierdoor kan de ruimte functioneel worden gebruikt. Overdag 
dient het als tentoonstellingsruimte en ’s avonds fungeert het 
als feest-zaal of congresruimte.”

info
www.debrugvanvroenhoven.be  

Hoofdaannemer:  
Reynders Bouw & Interieur; Houthalen 
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Q-BUS Architectenbureau verkast naar 
passiefkantoor

Een visitekaartje of uithangbord voor het eigen kunnen, dat 

doel stellen heel wat bedrijven zich voor hun kantoorgebouw. 

Q-BUS Architectenbureau legde de lat daarbij vrij hoog voor 

zichzelf. Het nieuwe kantoor aan het Lummense Klaverblad 

behaalt niet alleen de passiefstandaard, maar legt meteen de 

basis voor een nieuwe, snellere bouwmethode. En het eindre-

sultaat – een mix van glas, baksteen en corten staal – mag ook 

nog eens gezien worden.

Het gebouw manifesteert zich als een massieve blok in corten 
staal en donkere gevelsteen naar de straat. Achter de gevel gaat 
een uiterst flexibel passiefkantoor schuil. Het kantoor telt drie 
niveaus. Door een helling in het terrein liggen de drie niveaus 
aan de achterzijde volledig bovengronds. Grote raampartijen 
op deze zuidoost-gevel halen rijkelijk daglicht binnen op de ver-
schillende verdiepingen. Het souterrain is vandaag een flexibele 
ontspanningsruimte met kitchenette. De ruimte kan heel een-
voudig opgedeeld worden. Het gelijkvloerse niveau biedt een 
ruime inkomzone met onthaalbalie en zithoek, de werkplek van 
de administratieve kracht, een vergaderruimte, de kantoren van 
de zaakvoerders en het kantoor van de managementassistente. 
Op de topverdieping biedt een landschapskantoor ruimte aan de 
9 andere teamleden. Ook hier is er weer de flexibiliteit om de 
verdieping verder op te delen. Rond de trappenhal liggen 3 con-
centratiewerkplekken en een kitchenette.

Potdichte structuur

Bouwkundig is het kantoor volledig in beton opgetrokken. Dirk 
Driesmans licht toe: “Die bouwmethode was een bewuste stra-
tegie waar we al van in een vroeg stadium in het ontwerpproces 
zijn van uitgegaan. De massa van beton biedt namelijk de no-
dige thermische inertie om ons in de zomer een hoog comfort 
te bieden. Een bijkomend voordeel van beton is dat het op zich 
luchtdicht is. We hebben dus geen folies moeten plaatsen of 
moeilijke details moeten afkleven.”
Aanvankelijk wilden de architecten de betonnen wanden van het 
gebouw volledig ter plaatse storten. “Maar omdat die keuze heel 
duur bleek, zijn we overgestapt op een semi-prefab systeem in 
holle betonwand elementen, die ter plaatse werden volgestort,” 
aldus Dirk Driesmans.
De ontwerpers van Q-BUS Architectenbureau puurden de 
bouwwijze in beton volledig uit in de ontwerpfase. In aanloop 
naar de start van de bouwwerken verfijnden ze de techniek in 
bouwteam met aannemer Driesen. “Het doel was aan te tonen 
dat we met dit systeem een korte bouwtermijn kunnen realise-
ren,” getuigt de architect.

Het beton uit de bouwstructuur speelt ook in het interieur een 
rol. De onafgewerkte wanden wisselen af met kleurrijke akoes-
tische bekledingen. De vloeren zijn overal in tapijt, met uitzonde-
ring van de kitchenette en de sanitair ruimtes die in steentapijt 
zijn uitgevoerd en het archief en de technische ruimtes waar een 
pvc-tegel op de verhoogde vloer is geplaatst.

Archtiecten: Q-BUS Architectenbureau; Lummen
Hoofdaannemer: Driesen - Pelt
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TOTALE  
INRICHTING 
OP MAAT

Ekkelgardenstraat 4 - 3500 Hasselt

Weygers  Totale Projectinrichting  is sinds 1986 een  
vaste waarde voor de perfecte afwerking en 
ondersteuning bij de uitvoering van totaalprojecten. Onze 
50 medewerkers realiseren projecten ontworpen door  
architecten, interieurarchitecten en designers. Maar 
assisteren ook zelf de klant naar materiaalkeuze 
en het ontwikkelen van het beste uitvoeringsplan. 
 
Ontdek meer op www.weygers.be 

Domaine La Butte aux Bois breidt uit met spa 
retreat en 20 luxueuze kamers 

Domaine La Butte aux Bois zette dit voorjaar opnieuw een gro-

te stap vooruit. Op het domein verrezen spa retreat La Forêt en 

een uitbreiding van de hotelaccommodatie met 20 moderne 

kamers ‘with a view’. PCP Architects slaagde erin een nieuw-

bouw te ontwerpen die zich respectvol integreert tussen het 

bestaande hoofdgebouw en de groene omgeving van het Nati-

onaal Park Hoge Kempen. De realisatie van deze uitbreiding is 

een 100% Limburgse krachttoer.

In zijn zoektocht naar een ontwerper voor de plannen zocht op-
drachtgever Eric Bullens naar een Limburgse partner die de lo-
kale bouwsector kent. “Maar ook een full-service bureau waar ik 
naast de architectuur eveneens het interieur en de omgevings-
aanleg aan kon toevertrouwen. Een bijkomende troef van PCP 
Architects was dat het bureau al ervaring had met hotels.”
“In de ontwerpoefening hebben we gespeeld met de parame-
ters in de omgeving. La Butte aux Bois betekent letterlijk ‘heuvel 
in het bos’. We hebben de niveauverschillen in het terrein dan 
ook benut en uitvergroot om beleving te creëren”.

Entree als sfeersetter

Het ontwerp brengt 3 nieuwe volumes naast en grenzend aan 
het hoofdgebouw. Een eerste is een nieuw inkomgeheel. De 
nieuwe zone geeft een voorsmaakje van de sfeer en uitstraling 
van de twee andere paviljoenen. Hout brengt warmte in een 

zwart, cosy kader waarin goud- en messing-accenten zijn ver-
werkt. De grote raampartijen maken het geheel luchtig en open.
De spa retreat grenst onmiddellijk aan de entree. De inkomzone 
van La Forêt geeft uit op een onthaalbalie. Vanuit deze plaats 
krijgen de gasten al een mooi overzicht op de Spa Lounge en via 
een vide op het één niveau lager liggende zwembad. De functies 
van La Forêt zijn over twee niveaus verdeeld. Door slim gebruik 
te maken van het niveauverschil in het terrein, heb je vanop bei-
de verdiepingen het gevoel je op maaiveldniveau te bevinden.
La Forêt is opgetrokken in een langformaat zwarte baksteen, in 
wildverband vermetseld met een doorstrijkmortel. Grote raam-
vlakken halen samen met daglicht de omringende natuur naar 
binnen. De doordachte inplanting van de ramen en het slim toe-
passen van metalen vinnen vermijden ongewenste inkijk in het 
wellnesscentrum.

Eigen identiteit

De belevingsgang langs La Forêt loopt uit op het derde paviljoen 
met daarin 20 moderne hotelkamers en twee vergaderruimtes. 
Ook deze functies zijn over de twee niveaus verdeeld. “Daarbij 
hebben we een onderscheid gemaakt in de kamers. Op niveau 
1 vind je de Experience-kamers. Kenmerkend hiervoor is de cen-
trale positie van het bed gericht naar het landschap via een groot 
raam,” vertelt Jochen Kerkhofs. Voor de onderliggende verdie-
ping bedachten de architecten het kamertype Ambiance. Dit 
kreeg de klassieke opvatting aangemeten. 

Opdrachtgever: La  Butte aux Bois; Lanaken
Ontwerp: PCP Architects; Genk 

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf Dethier; Alken
Interieur: Weygers Totale Projectinrichting; Hasselt
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De constructieve visie van Rob Gijsenberg

Sustainability is niet langer een modewoord, maar een uitdaging in elk project. Veel bouwheren zijn het erover eens 
dat het belang van duurzaam omgaan met materialen, energie én grondgebruik de verantwoordelijkheid is van ieder-
een. Met een vindingrijke geest bedenken wij als ontwerpers vanuit die optiek creatieve oplossingen. Zo heeft ons 
team van BURO B architectuur + interieurdesign in 2012 het eerste kantoorgebouw in België ontworpen dat voldoet 
aan de passiefhuisstandaard. Dit gebouw van dienstverlener Stebo is CO2-neutraal en volledig zelfvoorzienend in de 
energiebehoefte. Het pioniersproject leverde ons architectenbureau de Belgische Prijs voor Energie 2013 op.

Vandaag is duurzaamheid bij menig bouwheer schering en inslag. Bij BURO B gaan we telkens weer op zoek naar 
duurzame, betaalbare bouwmaterialen en maken wij zo veel mogelijk gebruik van lokale producten. Bovendien 
treedt vanaf 2040 de bouwstop in: dan mag er geen nieuwe open ruimte meer worden benut om te bouwen. Maar 
veranderingen zijn nu al merkbaar. Er wordt tegenwoordig kleiner, dichter en hoger gebouwd. De Vlaamse Bouw-
meester heeft er de mond van vol. Kantoren bijvoorbeeld worden alsmaar vaker opgetopt in plaats van uitgebreid in 
grondoppervlakte. Deze evoluties ontsnappen niet aan de aandacht van onze ontwerpers.

Toen ik architectuur studeerde, dacht ik dat na de studie en de stage het leerproces van een architect zo goed als 
achter de rug zou zijn, en dat je daarna enkel ervaring moest opdoen. Niets is minder waar. Nu weet ik dat een archi-
tect zich moet blijven verdiepen in de bouwtechnische aspecten van het bouwen. Van isolatie, ventilatie, warmen en 
koelen tot luchtdichtheid en onderzoek naar duurzame bouwmaterialen en technieken. Volgens mij gaan multidisci-
plinaire teams het ontwerpproces hoe langer hoe meer beheren. Door de complexiteit blijft bouwen een challenge. 
Elk dossier, elk bouwterrein en elke klant is anders. In die zin is elk ontwerp een prototype waarbij je steeds opnieuw 
begint met een wit blad.

BURO B heeft samen met de gerenommeerde Zwitserse architect Mario Botta al drie dossiers gerealiseerd. Het 
laatste project is Labiomista in Genk waar de toegangspoort en de studio van kunstenaar Koen Vanmechelen van 
onze hand zijn. Beide gebouwen verwijzen met hun gitzwarte kleur naar het mijnverleden van de Zwartbergsite. 
Mario Botta bouwt over heel de wereld. Zowel zijn heldere inzichten en beschouwende helicopterview als onze 
samenwerkingen zijn niet alleen op ontwerpvlak verrijkend geweest, maar waren ook bijzonder inspirerend door de 
bredere kijk op architectuur, stedenbouw en cultuur over de Europese grenzen heen.

www.burob.be

Visie
constructieve
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Functionaliteit en esthetiek smelten mooi samen bij totaalverbouwing 

TANDARTSENGROEP BEUTELS 

Sinds Marina Beutels in 1987 startte als tandarts, heeft haar 

praktijk een hoge vlucht genomen. In de loop der jaren 

bouwde ze tandartsengroep Beutels gestaag uit vanuit  

Heusden-Zolder, en vervolgens vanuit een eigen gebouw in 

Lummen. 

Toen uitbreiden daar geen optie bleek, besloot ze, samen met 

echtgenoot Hendrik Claes en dochter Stephanie Claes, de  

tanden te zetten in een totaalverbouwing in Heusden-Zolder. 

Een team van 30 medewerkers, onder wie 14 tandartsen met 
elk hun eigen specialisatie, 12 behandelruimtes, een sterilisatie- 
ruimte, röntgenapparatuur, administratieve ruimtes en 4 wacht-
kamers: je brengt ze niet zomaar even onder in eender welk  
gebouw. 

In de hoop een oplossing te vinden voor het nijpende plaats- 
en parkeergebrek van tandartsengroep Beutels in Lummen,  
besloten Marina en haar echtgenoot Hendrik Claes de huizen en 
gronden naast het bestaande gebouw te kopen. 

Door de jaren heen waren ze het bestaande gebouw al ont-
groeid, waardoor het behelpen was met extra containers.

1
reportage

Tandartsengroep Beutels vond onderdak in het leegstaande 
Gateway-gebouw in Heusden-Zolder.
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Jammer genoeg bleek het project, hoewel volledig uitgete-
kend, moeilijk realiseerbaar door vergunningsomstandigheden. 
Het vooruitzicht van langdurige wegenwerken kwam daar nog 
bovenop. Elders neerstrijken? Toen Marina Beutels op een dag 
voorbij het leegstaande Gateway-gebouw reed, leek het haar 
niet eens zo’n slecht idee. 

Al moest ze er nog wel haar echtgenoot Hendrik van weten te 
overtuigen. “Hoewel ik wist dat het een fikse uitdaging zou wor-
den om dit gebouw aan onze noden te laten voldoen, wist ik 
ook dat er niet snel verandering zou komen in onze Lummense 
plannen,” aldus Hendrik Claes, die niet alleen veel bouwervaring 
heeft, maar ook het management van de praktijk al jarenlang 
voor zijn rekening neemt. 
“We besloten onze dochter Stephanie, retaildesigner bij  
Retailoffice, in te schakelen om het gebouw niet alleen aantrek-
kelijk, maar ook op functioneel vlak optimaal in te richten.”

“De retailervaring van Stephanie vormde een mooie aanvulling 
op de uitgebreide bouwkennis en kennis van onze werking van 
Hendrik,” legt Marina uit. “Ik kon dan weer meedenken over 

de noden van onze medewerkers en patiënten. Daardoor vorm-
den we een sterk, complementair team.” En dat bleek ook wel  
nodig, gezien de krappe tijd waarin het project gerealiseerd 
moest worden. “Op 28 oktober zijn we van start gegaan met de 
bouwwerken, op 23 april kon ons team aan de slag in de nieu-
we praktijk,” legt Hendrik uit. “En wie tandheelkunde zegt, zegt 
ook hygiëne: er was na 23 april dus geen ruimte meer voor wat  
kleine afwerkingstaken hier en daar. Alles moest volledig klaar 
zijn.”

Volledig gestript

Aan de binnenzijde werd het gebouw volledig gestript. “Cen-
traal in het gebouw, werden, verspreid over het gelijkvloers en 
de eerste verdieping, 12 behandelruimtes geïnstalleerd”, legt 
dochter Stephanie Claes uit. “Door de grote raampartijen in de 
buitenkern en het gebruik van glazen voor- en achterwanden bij 
de kabinetten, genieten ze van een royale lichtinval. 
We ontwierpen de middenkern zo dat we aan de voorzijde van 

de ruimtes een patiëntenflow konden creëren en aan de achter-
zijde een personeelsflow. Beide stromen blijven zo gescheiden, 
wat erg efficiënt is voor de werking van de praktijk. In de perso-
neelsgang konden we zo ook een aantal extra functies voorzien: 
iedere ‘achterzijde’ van een kabinet is nog voorzien van extra 
werk- en opbergruimte. 
Bovendien gebeurt ook het ophalen van gebruikte materialen en 
aanvullen van nieuwe, gesteriliseerde materialen via deze gang. 
Wellicht zijn je de groene en rode randen aan de kasten niet 
 ontgaan tussen al het witte. Terwijl de rode dienen voor de  
vuile materialen of afval, vind je in de groene al gesteriliseerde 
of nieuwe materialen. De kasten hebben zowel een deurtje in de 
praktijk als op de gang, waardoor de medewerker die voor het 
aanvullen en ophalen van de materialen zorgt dit steeds van in 
de gang kan doen en dus het kabinet niet hoeft te betreden.”

“De kabinetten zijn trouwens identiek ingericht,” sluit Hendrik 
aan. “Als je de watten in kabinet één in het eerste schuifje vindt, 
vind je ze daar ook in alle andere kabinetten. Om tot de optimale 

indeling en kastgroottes te komen, hebben we ook een grondige 
testopstelling gedaan. Alleen de kleur van de tandartsstoel kan 
afwijken, die mochten de tandartsen zelf kiezen.”

Vergis je echter niet, de grote aandacht voor hygiëne en effi-
ciëntie leidde in geen geval tot een klinisch ontwerp. “Daar  
hebben we inderdaad over proberen te waken,” gaat Hendrik 
verder. 
“Zo wilden we zeker geen grote, kille wachtzaal waar alle patiën-
ten samen moeten zitten wachten, maar kozen we voor meer-
dere en kleinere wachtruimtes om dat te vermijden. Maar met 
de inkom maken we écht een verschil op dat vlak, vind ik, daar 
hebben Stephanie en haar team voor gezorgd en ze zijn er zeker 
in geslaagd.”

“Het grote kunstwerk aan de muur achter de baliemedewerkers, 
de grote, verlichte balie en het hoge plafond doen inderdaad aan 
een hotellobby denken,” legt Stephanie uit. “We wilden een 
sfeervolle en laagdrempelige inkom creëren, een hotelgevoel.”
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Technische fiche 
Tandartsengroep Beutels

…
Bouwheer: 

 Nobel; Beringen
…

Architect ontwerp:
Retail office; Wilrijk

Uitvoer en project coördinatie: 
Benodis; Beringen 

Balie: 
Creativity Design; Halle-Zoersel

Binnenwanden, 
glazen deuren en scheidingswanden: 
Glaswerken Ceyssens; Heusden-Zolder

Leverancier vloeren binnen: 
Porcelanosa; Heist-Op-Den-Berg

Scheidingswanden, loodwanden 
en verlaagde plafonds in gyproc: 

Gyprocwerken Kurt Lespoix; Heusden-Zolder
Datanetwerken: 

Netwes; Heusden-Zolder
Glasvliestechnieken Wifi netwerken: 

Gabitasoft; Kapellen
Elektriciteit en domotica: 
Sneyers Marnik; Lummen

Buitenschrijnwerken: 
Corswarem; Tongeren

Schilderwerken buitenzijde en binnen: 
LIS; Houthalen

Liften: 
Thyssenkrupp liften – Brussel; Brussel

Sanitair & Verwarming: 
CV techniek Claes; Beringen

Binnendeuren: 
Bart Truyers; Heusden-Zolder

Brand-, gas- en inbraakdetectie – camerabewaking: 
Ardovlam; Roeselare

Afsluitingen: 
B&G Hekwerk; Mechelen

Leverancier vloeren buiten: 
CBS Tegelimport; Beringen

Plaatsing vloertegels: 
David Vertessen; Aarschot

Pleisterwerken: 
Pleisterwerken Carlo Beckers; Rekem

Indien deze toch blijft: Het gebouw heeft niet alleen aan de binnenzijde een 
totale metamorfose ondergaan, maar werd ook aan de buitenzijde flink opge-
knapt.
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Lil lostraat 2   3550  Heusden-Zolder  Tel. 0475 55 52 80   Kurt.lespoix@telenet.be

Aanlevering

Er werd werkelijk niets aan het toeval overgelaten 
bij de metamorfose die dit gebouw heeft ondergaan. 
“Ook nog op het vlak van efficiëntie hebben we bij-
voorbeeld zowel een ruimte voor daglevering als een 
ruimte voor nachtlevering voorzien. 
De ruimte voor nachtlevering kan via een unieke 
code van buitenaf worden geopend, zonder dat je 
zomaar in de rest van het gebouw kan. Verder voor-
zagen we ook kleedkamers en een mooie eetruimte 
met keuken en terras voor het personeel. En terwijl 
alle medewerkers (én patiënten) het erover eens zijn 
dat we meer dan geslaagd zijn in onze opzet, zijn de  
medewerkers van de sterilisatie misschien nog net 
dat tikkeltje blijer. Terwijl ze vroeger aan de slag waren 
in een donkere, kleine ruimte, hebben ze nu een pak 
meer werkruimte én veel daglicht.”

“Het bouwprogramma telde heel wat vereisten, 
waardoor echt iedere centimeter, maar ook iedere  
seconde telde,” sluit Hendrik nog af. “Ik vind het knap 
dat we dit samen hebben kunnen verwezenlijken.” l

Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen

In een prachtige en royale vergaderruimte kunnen ook 
externe organisaties in stijl ontvangen worden.

De nieuwe uitvalsbasis van de tandartsengroep is voorzien van alle comfort 
voor de medewerkers, zoals bijvoorbeeld kleedruimtes met lockers etc. 

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

we create your view

A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN
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FLUENTIS LAAT PREFAB ELEKTRICITEITSCABINES IN 
ZICHTBETON NAADLOOS AANSLUITEN BIJ HEDENDAAGSE 

ARCHITECTUUR

Er zijn tal van mogelijkheden om de hoogspanningsinstallatie mooi weg te werken. Er is niet alleen de populaire optie zicht-
beton, maar u kunt ook kiezen voor een geschilderde afwerking, eentje met steenstrips, met leien bedekt,… 
Noem maar op. Aan mogelijkheden geen gebrek. Het familiebedrijf uit Heusden-Zolder neemt het ontwerp, de  
installatie van de elektrische componenten, het technische dossier, de productie, transport en plaatsing volledig voor zijn 
rekening.

 “Perfect vergelijkbaar met het sleutel-op-de-deurprincipe en tijdbesparend doordat we met prefab elementen 
werken”, stelt zaakvoerder Marc Vertessen. “Achter de muren van de cabines installeren wij het hart van uw bedrijf. De 
elektrische hoogspanningsinstallaties worden met de grootste zorg geassembleerd en afgeleverd. En uiteraard ook aange-
sloten op het net zodat men in 1 dag productief is.”

Veiligheid boven alles: wij zijn VCA** gecertificeerd 
Naast oog voor architectuur, maatwerk en topkwaliteit is veiligheid nog een stokpaardje van Fluentis. “Fluentis  
focust continu op het creëren van meerwaarde voor de klanten met maximale aandacht voor veiligheid en kwaliteit. Zo re-
gelen wij ook het onderhoud en reinigen wij midden- en laagspanningsinstallaties onder spanning. Belangrijk dat er dan ook 
geen productieverlies is. Onze focus op veiligheid is prioritair”, besluit Marc Vertessen.

    

    Mijnlamphof 5  -  3550 Heusden Zolder.
    info@fluentis.be - www. fluentis.be
    011 53 76 28

Elektrotechnisch installatiebedrijf Fluentis uit Heusden-Zolder laat zijn prefab 

hoogspanningscabines meer en meer opgaan in de omgeving. De huisleverancier 

van netbeheerder Fluvius streeft ernaar om de kant-en-klare producten beter te 

laten aansluiten met de hedendaagse architectuur. De prefab cabines in 

zichtbeton zijn daar een mooi voorbeeld van.

BOUWUNIE VRAAGT EXTRA STEUN 
VOOR KLIMAATVRIENDELIJKE STOOKKETELS

REDACTIE

In onze residentiële gebouwen zijn er op dit moment nog twee 
miljoen niet-condenserende verwarmingsketels. Door deze 
te vervangen naar een condenserend model zou de uitstoot 
dalen met 1 ton co2 per ketel per jaar. Bovendien daalt het 
energieverbruik met gemiddeld tien procent wat neerkomt 
op vijfhonderd euro per jaar per gezin. Bouwunie, die de zelf-
standigen en kmo’s in de bouwsector verdedigt, vraagt aan de 
Vlaamse overheid om extra stimulansen in te voeren en meer 
te sensibiliseren.

In Vlaanderen zijn residentiële gebouwen verantwoorde-
lijk voor 12% van de CO

2-uitstoot. “Als er snel een inhaal- 
beweging wordt ingezet wat de vervanging van oude stookketels 
betreft zetten we een enorme stap vooruit in de vermindering 
van onze co2-uitstoot”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre  
Waeytens.
 
Belastingvermindering
Toch zijn er een aantal drempels. Niet iedereen heeft de financi-
ele ruimte om deze investering te doen of men is vaak niet op 
de hoogte van de grote voordelen van een condenserende ketel. 
Daarom vraagt Bouwunie om een nieuwe Vlaamse belastingver-
mindering te voorzien voor wie een oude ketel vervangt door een 
klimaatvriendelijk model. Ook dient er een bewustwordingscam-
pagne te worden gelanceerd voor de consument.
 
Jean-Pierre Waeytens: “Het overschakelen naar condenseren-
de ketels is een quick win, zowel voor het klimaat als voor de  
portemonnee. Een Vlaamse belastingvermindering betekent  
hiervoor een enorme hefboom, het verleden heeft aangetoond 
dat dit werkt. Er dient ook voorzien te worden in een belasting-
krediet voor wie minder budgettaire ruimte en geen of weinig be-
lastingen betaalt. Zo kan ook deze doelgroep ten volle genieten 
van het voordeel en worden ze gemotiveerd om de investering te 
doen. Met dit voorstel van belastingvermindering en belastingkre-
diet worden ook de verhuurders, twijfelaars en gepensioneerden 
over de streep getrokken. De overheid zou de installatie van een  
condenserende ketel ook kunnen voorfinancieren via een fonds 
voor de meest kwetsbare en minst financieel krachtige eigenaars 
en huurders.”
 
Positieve aanpak
Bouwunie geeft de voorkeur aan een positieve aanpak met stimu-
lansen en ondersteuning, eerder dan aan extra wettelijke verplich-
tingen met daaraan gekoppelde sancties zoals sommige experts 
voorstellen. “Met verplichtingen en bestraffingen zullen we eerder 
mensen verliezen. Iedereen moet mee kunnen en de investerin-
gen moeten haalbaar zijn. De incentives dienen dus groot genoeg 
te zijn om het verschil te maken”, aldus Jean-Pierre Waeyens.
 
Bouwunie is tevreden met de belofte van minister van  
Energie Zuhal Demir om de complexiteit van het premiestelsel 
te vereenvoudigen. Ook het doortrekken van de renteloze le-

ning (tot 30.000 euro) naar iedereen is een goed initiatief, maar is  
volgens de beroepsvereniging niet voldoende als extra stimulans. 
Jean-Pierre Waeytens: “Een belastingvoordeel voor het vervangen 
van de stookketel samen met een sensibiliseringscampagne zoals 
wij voorstellen is een quick win waarmee je effectief veel mensen 
over de streep kan trekken om te investeren. Een renteloze lening 
is zeker een meerwaarde voor wie sowieso wou renoveren, maar 
zal  volgens ons niet voldoende zijn om massaal mensen te over-
tuigen. 
De belastingvermindering zou dus een goede aanvulling zijn bij de 
renteloze lening.”
 
Extra sensibilisering
Naast een financiële stimulans vraagt de beroepsvereniging dat 
overheid de voordelen van condenserende ketels extra commu-
niceert. “Onze lokale installateurs zoeken steeds samen met 
de klant naar de beste oplossing. Bij ingrijpende energetische  
renovaties kunnen dat ook warmtepompen zijn. Onze vakmen-
sen merken nog vaak dat er te weinig kennis is over de verschil-
lende mogelijkheden en technieken. Ze nemen graag hun rol als 
energieadviseur op, maar een goede ondersteunende communi-
catiecampagne van de overheid is hier broodnodig. Ook voor de  
klimaatbewuste particulier is het nuttig om weten dat hij best op 
een specialist in zijn regio beroep kan doen”, zegt Jean-Pierre  
Waeytens.
 
Zekerheid voor de consument
Bouwunie vraagt tenslotte ook zekerheid voor de consument.  
Tegen 2050 ambiëren we een klimaatneutrale samenleving en 
moeten fossiele brandstoffen zo goed als verdwenen zijn. In het 
traject daarnaartoe en in afwachting van duurzame brandstoffen 
en nieuwe technieken zijn condenserende ketels een ideale tus-
senstap , maar dan moet de consument ook de zekerheid hebben 
dat  hij voor een voldoende aantal jaren gerust kan zijn. 

…
info: www.bouwunie.be
…
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Licht en lijnen zijn de twee woorden die de subtiele kracht van deze baksteen samenvatten. 
Met haar uitgepuurde ontwerp en langwerpig formaat verleent de Elignia een ontspannen  
karakter aan hedendaagse architectuur. Elegant dus, maar met karakter, dankzij de 
generfde structuur en uitgesproken lineariteit. Of u nu opteert voor wit of grafietgrijs, beide 
uitvoeringen trekken de kaart van een tijdloosheid zonder weerga. Elignia is verkrijgbaar in 
vier verschillende tinten: Magma Grijs, Arctica Wit, Nebula Grijs of Nordica Wit. 

Ontdek de Elignia collectie in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. 
Of vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be. 

Elignia, Elignia, 
de puurheid de puurheid 
van steenvan steen

www.wienerberger.be
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WILLY NAESSENS PARTICIPEERT IN D-GLAS UIT OOSTENDE

REDACTIE

De hechte samenwerking tussen D-Glas en Willy Naessens 
Group uit het verleden wordt verankerd in aandeelhouder-
schap. De participatie kadert in de verticale-integratie-strategie 
die zo ook in de alu-afdeling van de Willy Naessens Group kan 
doorgetrokken worden. Verticale integratie is het sleutelwoord 
van de Willy Naessens Group. Chris De Clerck blijft ook in de 
toekomst aandeelhouder en het gezicht van D-Glas, de strate-
gische participatie moet D-glas in de mogelijkheid stellen om 
het uitstekende groei-parcours van de voorbije 10 jaar ook in 
de toekomst verder te kunnen zetten.

D-Glas is klein- en groothandel in bouwglas, zowel leveren en 
plaatsen. De specialisaties van D-Glas zijn exterieurbeglazing, inte-
rieurbeglazing en glasbalustrades. Bij DGlas zijn een 45-tal mede-
werkers actief die uiteraard allemaal actief blijven en waar nu reeds 
naar een 6-tal bijkomende arbeidskrachten gezocht worden om de 
orders tijdig te kunnen uitvoeren. Willy Naessens Alu is de afdeling 
van de Willy Naessens Group die het aluminium schrijnwerk ter 
harte neemt, voornamelijk voor eigen industriebouwklanten, maar 
ook voor andere projectontwikkelaars. Bij Willy Naessens Alu wer-
ken momenteel 60 mensen. 
Bijkomend aan deze participatie zal Willy Naessens Alu in 2021 
verhuizen naar een nieuwe vestiging in Oudenaarde met een 

nieuw atelier van 10.000 m² om zo hun klanten de beste service te 
blijven geven en de groei verder te zetten.
Dit gekoppeld aan de uitbreiding van 4.200 m² die ze willen  
realiseren op de site van D-glas te Oostende betekent dit dat 
de Willy Naessens Alu-afdeling in de nabije toekomst over meer 
dan 20.000 m² productie-ateliers zal beschikken met een 120-tal  
medewerkers en een jaarlijkse omzet van 25 miljoen euro zal  
draaien. Op deze manier zal Willy Naessens Alu onmiddellijk een 
heel prominente speler zijn in zijn segment.

…
www.willynaessens.be

…
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VLAMING BOUWT VOORUITZIEND: BIJNA IEDEREEN 
NU AL BEN!

REDACTIE

Vanaf volgend jaar moeten alle nieuwe gebouwen in Vlaan-
deren BEN (Bijna-Energieneutraal) zijn en dus een E-peil van 
maximaal 30 hebben. BEN is sinds 2012 de Vlaamse invulling 
van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen 
die in 2010 uitgevaardigd werd. Maar halen we die richtlijn, 
als we de EPB-evolutie van het Vlaamse nieuwbouwbestand 
bekijken? Het korte antwoord: ja. Want de Vlaming bouwt  
al sinds jaar en dag beter dan wat de Vlaamse EPB-ver-
plichtingen voorschrijven. Meer zelfs: uit het meest recente  
EPB-cijferrapport, dat minister Zuhal Demir op de openings-
dag van Batibouw 2020 besprak, blijkt dat de bouwsector al 
enkele jaren vooruitloopt op de Europese doelstelling en dat 
in Vlaanderen bijna iedereen nu al BEN is.

Sinds 2006 bestaat in Vaanderen de EPB-regelgeving die de ener-
gie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vast-
legt. Die wettelijke eisen – uitgedrukt in E-peil – werden in de loop 
der jaren stelselmatig verstrengd. Zo mocht in 2016 het E-peil van 
nieuwe woningen maximaal E50 bedragen, ligt de E-peil-eis sinds 
2018 op maximaal E40 en dit jaar op E35 en is de BEN-norm met 
E-peil 30 pas vanaf 2021 verplicht.

Maar wat blijkt uit het meest recente EPB-cijferrapport  ‘2006 - 
2020’? Dat het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen in 
Vlaanderen jaar na jaar beter is dan de E-peileisen van dat jaar. 
Meer zelfs, bijna alle Vlaamse nieuwbouwwoningen en heel wat 
appartementen scoren nu al beter dan E30, één van de kernvoor-
waarden om van een BEN-woning te kunnen spreken.

6 voorwaarden voor BEN
BEN is de Vlaamse invulling van de Europese Richtlijn Energiepres-
tatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of 
Buildings Directive). Die stelt: “Bijna-energieneutraal gebouw: ge-
bouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende 
of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aan-
zienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en 
dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen 
wordt geproduceerd te bevatten.”

In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw apparte-
ment als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:

het E-peil is lager of gelijk aan E30,
het S-peil is lager of gelijk aan S31,
elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in 
bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare 
energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwanti-
tatieve voorwaarden.

Iedereen BEN!
Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bou-
wen betekent in de praktijk, en om aan te tonen dat er nu al tal 
van bouwoplossingen bestaan die BEN-bouwen haalbaar en be-
taalbaar maken, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse ver-
bouwsector reeds in 2014 de handen ineen voor de realisatie van 
de website www.IedereenBEN.be.

Op www.iedereenBEN.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers 
doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een 
woning BEN te maken. . Van ‘dak en vloer’, over ‘buitenmuren’, 
‘glas, ramen en deuren’, ‘ventilatie’ en ‘verwarming en hernieuw-
bare energie’ tot ‘luchtdichting’. Bij elk van die stappen wordt op 
een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke 
vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips,…

Met bijna 50.000 Vlaamse bezoekers per jaar - dat zijn meer be-
zoekers dan er in Vlaanderen bouwaanvragen zijn -  is www.Ieder-
eenBEN.be inmiddels uitgegroeid tot de meest bezochte site over 
BEN-bouwen.

Al sinds 2016 beter dan BEN
De nieuwe eengezinswoningen met vergunningsaanvraag van 
2016 behalen nu gemiddeld al E28. Dat is maar liefst 22 E-peilpun-
ten beter dan wat wettelijk verplicht is voor vergunningsaanvragen 
van 2016 (namelijk E50) en 2 E-peilpunten beter dan BEN (E30). 
In totaal zijn sinds 2006 al 16.930 BEN-woningen gebouwd: een 
stijging met  bijna 50% tov vorig jaar (11.500).  

En het gaat snel. Voor bouwvergunningen die in 2018 werden aan-
gevraagd, waarvan nu de eerste definitieve EPB-aangiftes worden 
ingediend, bereiken we nu al een gemiddeld E-peil bij woningen 
van E19 (waar de eis nog op E40 ligt).  Ook in appartementsbouw 
is er een duidelijke evolutie naar lagere E-peilen. Het gemiddelde 
E-peil blijft hoger dan bij de eengezinswoningen, maar daalt ook 
naar gemiddeld E34 (voor aanvraagjaar 2017). 

Vlaams-Brabant (gemiddeld E-peil E15), Antwerpen (E14) en Lim-
burg (E19) zijn de beste leerlingen van de IedereenBEN-klas. In 
Oost-Vlaanderen (E26) en West-Vlaanderen (E26) ligt het E-peil 
gemiddeld iets hoger.

Appartementen scoren historisch minder indrukwekkend dan de 
eengezinswoningen, maar ook daar is een forse daling van het 
E-peil merkbaar, richting een gemiddelde van E36. Bijna 1 op 4 
van de appartementen is BEN (23% van de aanvragen van 2016). 

…
www.iedereenben.be

…

Op 1 juli 2018 werden Willemen General  
Contractor uit Mechelen en de bouwafdeling van 
Kumpen gefuseerd tot het nieuwe Willemen  
Construct nv met hoofdzetel in Mechelen en een 
vestiging in Hasselt.

Willemen Construct is hoofdaannemer van allerlei 
types gebouwen: gemengde projecten, kantoren,  
residentiële gebouwen en algemene utiliteits-  
gebouwen. Gaande van eenvoudige tot de meest 
complexe constructies. 

De actieradius van Willemen Construct strekt zich niet 
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Kunstige blikvanger aan de ring

KUNSTENCENTRUM PXL 

Wie het gloednieuwe Kunstencentrum van Hogeschool PXL in 

volle glorie wil bewonderen, rijdt best in de winter eens lang-

zaam rond de Grote Ring van Hasselt. De imposante nieuw-

bouw ligt in de andere seizoenen immers verscholen achter 

een dichte bomenrij. En dat is jammer, want het is een project 

dat zeker en vast mag gezien worden. Zoals zal blijken uit deze 

reportage!

Om het project uit de doeken te doen, wisten we de  
protagonisten rond één tafel te strikken: Stefaan Evers 
en Stefaan Van Steen (a2o Architecten), Lode Rosveld  
(Willemen), Marijke Maes (Hogeschool PXL) en Bert Lenaerts 
(Vanhout) doen het verhaal. “Het oude gebouw was gedateerd 
en afgeleefd”, zo windt Marijke Maes er geen doekjes om.  

“De duurzaamheid liet eveneens te wensen over. Er viel nage-
noeg niets te herbruiken. Vanuit het masterplan dat we voor de 
hele campus hebben uitgetekend, zijn we dan gaan kijken wat 
we met het verouderde gebouw best konden doen. 

De aanpak van de lange gang, waar de diverse lokalen op uitge-
ven, was het meest dringend. 
Samen met het studiebureau hebben we ineens ook de par-
keerproblematiek en de studententoren erbij betrokken. Na de 
haalbaarheidsstudie en de koppeling aan de nodige financiële 
middelen, werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven met een 
PPS-gedeelte aan verbonden. 

Het publieke gebouw kwam in aanmerking voor overheidssub-
sidies, terwijl we voor het andere een beroep op privékapitaal 
konden doen.”

2
reportage

Het wildverband en het claustraverband doorbreken de monotone buitengevels.
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Openheid

A2o Architecten was gebrand op het binnenhalen van de wed-
strijd. Vanuit hun kantoor kan je aan de overzijde van de ringweg 
het gebouw zien liggen. En ook inhoudelijk was het een uit- 
daging waar het Hasseltse bureau graag de tanden in wou 
zetten. Zo geschiedde. “We waren heel snel overtuigd dat de 
lange, centrale gang in het nieuwe ontwerp moest behouden 
blijven”, zegt Stefaan Van Steen. “Het is de ader die interactie 
mogelijk maakt tussen de diverse ateliers en de aansluitende 
buitenruimte. Je krijgt hiermee tevens aansluiting op de gro-
te, brede trappen die zorgen voor verbinding tussen de diver-
se studierichtingen. Dat vinden we belangrijk. Zo ben je soms 
verplicht om door een bepaald atelier te gaan als je een ander 
wilt bereiken. Dat stimuleert de interactie en kruisbestuiving.”  
Marijke Maes bevestigt: “Dat bereik je ook door de grote expo- 
en eventruimte, waar studenten, docenten en externe bezoe-
kers samenkomen. Er is letterlijk een groot venster naar bui-
ten, wat de verbondenheid tussen de school en het netwerk 

daarbuiten symboliseert.”
Stefaan Evers vult aan: “Waar het vroegere gebouw eerder in-
getogen en introvert was, hebben we er nu een toegankelijk, 
open centrum van gemaakt, waar connecties de bovenhand ne-
men. Daarnaast voorzien we voldoende intimiteit, zodat er ook 
in alle rust kan gewerkt worden als dat nodig is.” De openheid 
komt ook terug in de oriëntatie. “We zijn nu meer naar de andere  
gebouwen op de campus gericht, en minder naar de Singel”, 
stelt Marijke Maes. “Zo maakt het nieuwe kunstencentrum in-
tegraal deel uit van de grote PXL-community. Als het groene 
binnengebied klaar is, zal dat gevoel nog sterker gaan spelen.”

Kunstige materialen

“De keuze van de materialen hangt samen met de structuur van 
het gebouw”, aldus de ontwerpers. “Alles is sterk gemoduleerd 
volgens een grid die in het hele project terugkomt. Het is een 
soort ruggengraat, die flexibiliteit toelaat. Dat vraagt om sober-

heid, uitgedrukt door het beton. Dat geeft de sfeer aan van een 
hedendaagse atelierruimte. Daarnaast is er veel hout gebruikt 
(rubberwood en parket) en glas.”

Ook de bouwformule speelde mee in de materialenkeuze. “Om-
dat we werken met een DBM-contract, is er bij het ontwerp 
rekening gehouden met zowel de functionaliteit als het onder-
houd”, zegt Stefaan Van Steen. “Ook na 20 jaar moet dit ge-
bouw nog in goede staat zijn, en daarvoor heeft iedereen zijn 
verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Opmerkelijk in dit project is de gevelsteen. “Een keuze waar we 
heel lang over gedaan hebben”, herinnert Marijke Maes zich. 
“De gevel moest een heel natuurlijk uitzicht krijgen, en mocht 
dus niet commercieel overkomen.” 
Stefaan Evers: “Met de authentieke handvormsteen uit de  
traditionele ovens, krijgen we dat effect. De verschillende met-
selverbanden geven bovendien een kunstige touch. Om de twee 
rijen is er een uitsprong. Het wildverband en het claustraverband 

creëren een bijzondere aanblik, met een soort  van ‘pukkels’ die 
naar de campus zijn gericht.”

En ook het schrijnwerk biedt een bijzondere aanblik. “De kleur 
harmonieert met het geheel om de soberheid te benadrukken”, 
weet Stefaan Van Steen. “Het is een speciale oxide-kleur met 
donkere spikkels. Geen matte lak, dus.”
De bedoeling is dat de kleur in het gebouw komt van de kunst-
werken die overal te zien zullen zijn. “Vandaar ook de grote, wit-
te vlakken aan de muren, die dienst doen als achtergrond om 
werken tentoon te stellen”, weet Stefaan Evers. “De houten 
panelen hebben tevens hun functie voor de akoestiek, net als de 
geperforeerde plafonds.”

Techneuten in de toren

“De uitvoering van het project is heel vlot verlopen” zegt Lode 
Rosveld, namens de TVH Willemen-Vanhout. “We hebben het 
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Technische fiche
Hogeschool PXL

…
Bouwheer: 

 PXL; Hasselt
…

Architect ontwerp: 
A2o architects; Hasselt

Hoofdaannemer: 
THV Willemen; Hasselt/Vanhout; Bilzen

Studiebureau: 
Establis; Antwerpen

Studiebureau: 
Boydens; Groot-Bijgaarden

Veiligheidscoördinator: 
Macobo; Tessenderlo

Landmeting: 
Geotec Studiebureau; Bilzen

Bekistingen: 
Cometal; Oudsbergen

Gevelstenen Terca Linaqua Viola: 
Wienerberger; Maaseik

Parket, tapijt, lino & gordijnen: 
Grutman Home Decor; Hasselt

Chape & Thermogran: 
Isola Belgium; Tongeren

Bouwmaterialen: 
Wijckmans; Ham
Polieren beton: 

Vastmans Frank; Bree
Sanitaire wanden: 

Alpaco; Schoten
Binnenplaatafwerking: 

Baens; Kinrooi
Liften: 

Coopman Orona; Wilrijk
Asbestverwijdering; afbraak en grondwerken: 

Croes; Geetbets
Paalfundering: 

Dupont; Hasselt
Leveren welfsels: 

Fingo; Malle
Elektrische installatie: 

Gielen; Lommel
Gevelbekleding sandwichpanelen: 

Habemo Building Partner; As
Buitenschrijnwerk: 

Hermans Aluramen; Tienen
Stortklaar beton: 

Interbeton Hasselt; Hasselt
Mezzanines, binnendeuren, meubilair 

& schilderwerken: 
Inside-Projects; Peer

Koelplafond: 
Interalu; Antwerpen

Prefab plinten, trappen, bordessen: 
Prefaco; Lebbeke

Polieren beton: 
Vliegen; Bree

Materiaalliften: 
ZZED; Hasselt
Levenslijnen: 

Safety Solutions; Beverlo
 De kleur van het buitenschrijnwerk harmonieert met het geheel om de 

soberheid te benadrukken.
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budget en de planning kunnen respecteren. Waar het 
mogelijk was, is prefab gebruikt. Uiteindelijk bedroeg 
de bouwtijd 1 jaar en 3 maanden. De late beslissing 
om het IT-departement in het torenvolume onder te 
brengen, heeft wel wat tijd gekost.”
Bert Lenaerts benadrukt de goede samenwerking in 
het bouwteam. “Iedereen was heel gemotiveerd om 
een referentieproject neer te zetten. De toon was in 
feite al gezet bij de wedstrijd, omdat de bouwheer 
het aantal finalisten had beperkt tot drie. Dan weet je 
dat je een goede kans maakt om het project binnen 
te halen, en zet je automatisch je beste beentje voor. 
Maar ook daarna hebben we kunnen bewijzen dat 
je in een intensieve PPS-formule een hoge kwaliteit 
kunt afleveren. Dat was te danken aan de neuzen die 
in dezelfde richting stonden.”
“Bijkomend voordeel was dat de school iemand had 
aangeduid die permanent aanspreekbaar was”, vult 
Lode Rosveld aan. “Er moesten enorm veel keuzes 
gemaakt worden, die allemaal door die ene per-
soon gekanaliseerd werden naar de diverse depar-
tementen en directie. Op die manier schakel je de  
vertragende factor uit.”

Een groot venster naar buiten symboliseert de verbondenheid tussen de 
school en het netwerk.

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

KWO

De appreciatie tussen bouw-
heer en de uitvoerders is weder-
zijds. “We hebben doorheen het 
bouwproces nog diverse nieu-
we ideeën en wensen op tafel  
gelegd”, zegt Marijke Maes. “Ge-
lukkig hadden we een bouwteam 
dat daar flexibel wou en kon op  
inspelen. Ik denk aan het inpassen 
van de (toch wel heel vernieuwen-
de) KWO-installatie, de hoogspan-
ningscabine, de stookplaats van het 
nieuwe gebouw in de kelder van het 
oude, enzovoort. En toch is het alle-
maal goed gekomen.”

Daarmee is het project nog niet hele-
maal klaar, want het studentenhotel, 
dat het private luik van de PPS ver-
tegenwoordigt, moet nog gebouwd 
worden. 
“Dat proces is nog in onderzoek. Er 
wordt nog een exploitant gezocht 
en dan kan ook dat deel van de site 
geactiveerd worden.” En zo blijft de 
hogeschool permanent in beweging.  
l

Tekst: Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen
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“Grootste stadscampus van Europa creëren”

“We hebben al in 2000 een masterplan opgemaakt voor de vol-
ledige vernieuwing van de campus op de Elfde Liniestraat”, zegt 
Frank Smeets, bestuursvoorzitter van Hogeschool PXL. 
“Daarbij was het ook de wens om de ateliers van onze kunst-
afdeling aan te pakken, maar dat is er toen niet van gekomen. 
Maar nu dus wel. We hebben de tijd genomen om na te denken 
over een zo goed mogelijke invulling, die veel verder gaat dan de 
oorspronkelijke plannen. Door diverse disciplines te groeperen, 
creëren we een kruisbestuiving van specialisaties die bij elkaar 
aansluiten. Zo beantwoorden we aan de noden van eigentijds 
onderwijs.”

Algemeen directeur Ben Lambrechts beaamt: “In het nieuwe 

gebouw werken we niet alleen multidisciplinair, maar ook trans-
disciplinair”, zegt hij. “De afdelingen vloeien in elkaar over, wat 
een bijzondere dynamiek teweegbrengt. Dit niet alleen intern, 
want met de exporuimte, het hotel, de congreswerking, enzo-
voort, reiken we ook de hand naar de stakeholders buiten onze 
schoolmuren.”

Voor Hogeschool PXL betekent dit nieuwe gebouw niet het ein-
de van de bouwplannen. “We denken permanent na over ver-
betering, vernieuwing en uitbreiding van onze infrastructuur”, 
geeft Ben Lambrechts aan. “We willen verdergaan op dit elan. 
We dromen van een autovrije, aaneengesloten campus, waarbij 
ook het Kapermolenpark geïntegreerd wordt. Zo ontstaat hier 
één van de grootste binnenstedelijke scholencampussen van 
Europa. Toch niet slecht van ons Limburgse schoolke…”

Door de oriëntatie maakt het nieuwe kunstencentrum 
integraal deel uit van de grote PXL-community.
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EÉN PLUS ÉÉN IS MEER DAN TWEE

REDACTIE

Aannemingsbedrijf Jaraco uit Oudsbergen heeft zich zo-
pas versterkt met ruwbouwaannemer Vanwynsberghe uit  
Diepenbeek. “De integratie van dit mooie bedrijf geeft ons 
de mogelijkheid om grotere en complexere projecten inte-
graal te gaan uitvoeren”, zegt Geert Janssen, zaakvoerder van  
Jaraco. “We halen veel expertise en kwaliteit in huis, wat zal 
helpen om verder te groeien.” En ook voor Vanwynsberghe is 
de samenwerking een geschenk uit de hemel.

“Zijn we nu de derde of de vierde generatie van het fami-
liebedrijf, dat weten we eigenlijk zelf niet”, zeggen Luc en  
Johan Vanwynsberghe. “Onze grootvader is van de kust naar 
Limburg gekomen om hier grote projecten zoals scholen en 
mijngebouwen te realiseren. Hij is blijven plakken en zo zijn 
we een echt Limburgs bedrijf geworden. Onze pa heeft de  
verdere groei mogelijk gemaakt en daarna zijn wij er allebei inge-
rold.” Vanwynsberghe is gespecialiseerd in projectbouw, zoals 
appartementsgebouwen en verkavelingen, en in openbare wer-
ken, zoals scholen en ziekenhuizen. “We hebben doorheen de ge-
schiedenis nooit meer dan 30 mensen in dienst gehad”, aldus de 
broers. “Een bewuste keuze omdat we het zelf, met ons beiden, 
de baas wilden kunnen.” 

Omdat er geen familiale opvolging is, 
en het momenteel economisch heel 
goed gaat, gingen Luc en Johan op 
zoek naar een partnerbedrijf. “Ik heb 
zelf beslist om een nieuw hoofdstuk in 
mijn leven aan te vatten”, vertelt Luc. 
“Ik verhuis weldra naar het zuiden van 
Portugal, waar ik huizen ga opknappen 
om te verhuren aan toeristen. Johan 
gaat nog een tijdje door om de con-
tinuïteit in het bedrijf te verzekeren. 
Met Jaraco hebben we snel de ideale 
partner gevonden, ook al hebben we 
in het verleden nooit samengewerkt. 
Voor onze medewerkers en onze vaste 

klanten is het een fijn vooruitzicht dat ze kunnen rekenen op een 
sterk en groot geheel, waar de familiale waarden en de zorg voor 
kwaliteit primeren.”

Kwaliteit
Geert Janssen neemt het compliment met plezier aan. “De 
waardering is wederzijds”, zegt hij. “Vanwynsberghe heeft 
een hele goede naam in de sector. Hun werven zijn altijd tot in 
de puntjes afgewerkt. Een partij waar wij ons graag mee as-
sociëren.” Jaraco wist via een bemiddelaar dat de ruwbouw-
firma te koop stond. “Het is moeilijk om vandaag een spe-
cialist in metselwerk te vinden die kwaliteit levert aan een 
redelijke prijs”, weet Geert Janssen. “Vandaar dat we aan het 
uitkijken waren naar een partner die we konden integreren. Dat  
Vanwynsberghe nu deel uitmaakt van onze groep, gaat ons veel 
extra sterkte geven. We kunnen nu onze planning beter in de hand 
houden, zijn zeker van de continuïteit in geleverde kwaliteit, en 
moeten niet met zeven partijen onderhandelen vooraleer we een 
goede ruwbouwaannemer gevonden hebben. Kort samengevat 
kunnen we onze klanten nu nog meer zekerheid bieden. En daar 
draait het om, want willen we succesvol zijn, moeten we perma-
nent beter worden in alles wat we doen.”

Blije gezichten
De eerste stappen van de integratie zijn alvast positief ont-
haald. “Voor de medewerkers was het een klein beetje  
wennen, maar iedereen ziet de voordelen nu al opduiken”,  
aldus nog Geert Janssen. “We maken de mensen bij  
Vanwynsberghe vertrouwd met BIM en Lean-management, 
en bieden meteen interessante projecten aan die zich niet te 
ver van huis bevinden. Ze hebben nu al het gevoel dat ze bij 
Jaraco goed terecht zijn gekomen, en dat is fijn. Ook voor  
het bestaande team van Jaraco is de overname positief, aan-
gezien het een investering in de toekomst betreft die het  
geheel nog sterker en beter maakt. Ik zie alleen maar blije  
gezichten…”

…
info : www.jaraco.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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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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BIJ WIJCKMANS  
KOM JE THUIS.
Je vindt er de ideale partner om 
jouw woondroom te realiseren.

Zwartenhoekstraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen) 
t 
f

e

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

www.wijckmans.be

Alle werkdagen 
zaterdag

6u30-12u15 | 12u45-18u00
9u00-12u00

OPENINGSUREN:  

uw totaalpartner, van tuinontwerp tot -onderhoud
Willy Reynders Tuinarchitectuur • Everselstraat 110, 3580 Beringen • www.willyreynders.be, +32 11 53 69 52

“STERKE TENDENS NAAR VERGROENING EN 
EEN GLOBALE AANPAK” 

Onze leefwereld gaat gepaard met gewijzigde woonbehoeften. 

Maar het bestaande woonpatrimonium sluit daar vaak niet bij 

aan en ook de betaalbaarheid van het wooncomfort komt hoe 

langer hoe meer in het gedrang. 

Bovendien is er nog het groeiende bewustzijn rond de klimaat-

verandering, waardoor we samen zuiniger willen omspringen 

met ruimte, energie, materialen en water. Hoog tijd dus voor 

een paneldebat over exterieur en buitenaanleg anno 2020. En 

waar anders dan bij Willy Reynders Tuinarchitectuur kon een 

groep van experts van gedachten wisselen?

Nieuwe inzichten en technieken

Willy Reynders is een selfmade man. Meer dan 40 jaar gele-
den ging hij aan de slag als zelfstandig tuinarchitect. Vandaag 
behoort Willy Reynders Tuinarchitectuur tot de top van tuinont-
werpers en -aanleggers. Het Beringse bedrijf heeft een eigen 
landschaps- en tuinarchitectenploeg, een afdeling groenaanleg 
en een kwekerij in huis. Met een team van zowat 35 professio-
nals is de onderneming uitgegroeid tot een totaalpartner. Het 
brede dienstenpakket reikt van ontwerp tot aanleg en onderhoud 
van tuinen, parken, zwembaden en vijvers. 

Na 40 dienstjaren en 5000 ontwerpen heeft Willy Reynders 
beslist om via een externe partner over te gaan in een grotere 
groepsstructuur. Sinds januari 2020 zijn de activiteiten van het 
gelijknamige tuinbouwbedrijf ondergebracht in de APK Group uit 
Pelt. Door de samensmelting is het aantal medewerkers van de 
APK Group gestegen tot meer dan 1400. “De samenwerking 
met andere afdelingen in de APK Group schept mogelijkheden 
om nog meer de synergiekaart te trekken. Sterker nog, voor ons 
personeel biedt dit toekomstgerichte project extra kansen om 
door te groeien of zich verder te vervolmaken dankzij de nieuwe 

1
dossier
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inzichten en technieken”, aldus Willy Reynders, die zelf nog een 
hele tijd actief blijft binnen de nieuwe structuur.

Nauwere samenwerking

“Buitenaanleg heeft de voorbije 40 jaar een opmerkelijke evo-
lutie doorgemaakt”, vertelt Willy Reynders. “Destijds was de 
ruimte rondom een gebouw vaak een noodzakelijk kwaad. Een 
terrein met een gazon, heide, rozen, berkenbomen en liefst 
asfalt stemde al tot ieders tevredenheid. Toegegeven, het had 
nauwelijks esthetische waarde, maar als tuinarchitect kon je op 
dat ogenblik slechts van een handvol materialen gebruikmaken. 

Het instrumentarium bestond uit klinkers in een drietal kleuren 
– grijs, zwart en rood – en heel eenvoudige planten. Een vijver 
was niet meer dan een harde folie in de grond en van daktuin-
mengsels had nog niemand gehoord. Tussen 1990 en 2000 
boomde de tuinbouwsector. Mensen gingen vaker op vakantie 
en kwamen na hun terugkeer bij ons planten bestellen die ze in 
het buitenland hadden ontdekt. Vooral Japanse tuinen waren erg 
in trek. Dat was een gouden tijd, internationaal transport kende 
geen grenzen meer. De laatste jaren is er een kentering opgetre-
den. Terreinen worden steeds kleiner, de betonstop is ingevoerd 
en het milieubewustzijn neemt toe. 
Zo stijgt de vraag om op bedrijfssites bloemenweiden in te 
zaaien, zodat de industrie iets terug kan doen voor de natuur.  
Bedrijven trekken het interieurcomfort door naar het exterieur 

met bijvoorbeeld zithoekjes om te verpozen of te lunchen in de 
open lucht. Ik voorspel dan ook dat architecten, binnenhuisar-
chitecten en tuinarchitecten in de nabije toekomst veel nauwer 
zullen samenwerken, zodat de leefruimten binnen en buiten nog 
intenser worden. Nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonin-
gen en cohousing zijn in opmars. De trend naar groene en milieu-
bewuste steden is ingezet.”

Goede verhouding tussen groen 
en verharding

Vernieuwende woonomgevingsconcepten kunnen het samen-
wonen van mensen en groepen stimuleren. Cohousing en 
co-wonen zijn woonvormen waarbij ieder zijn eigen huis heeft 
met onder meer een slaapkamer, woonkamer en badkamer.  
Een aantal ruimten deel je met elkaar. Bij cohousing zijn dat 
leefruimten zoals een gemeenschappelijke keuken of speelka-
mer, bij co-wonen gaat het eerder om algemenere ruimten zoals 
een wasplaats of de tuin. 
“Wij hebben al een aantal co-woningprojecten ontworpen”, zegt 
Dirk Driesmans van Q-BUS Architectenbureau, dat het accent 
legt op duurzaam en energiezuinig bouwen op een realistische 
en betaalbare wijze. “De laatste jaren merken we een sterke 
tendens naar vergroening en een globale aanpak. Waar voor-

_____________

“De tijd dat het plezier van een eigen zwembad gepaard 
gaat met veel onderhoud ligt achter ons.”

Bart Claesen (B&K Zwembaden)
_____________

_____________

“Het bouwplan en het groenplan moeten heel goed 
op elkaar zijn afgestemd.”

Maarten Broens (APK Group)
_____________

_____________

“Groendaken spelen een belangrijke rol bij de buffering
 van hemelwater.”

Jo Deville (Disaghor-Dockx)
_____________

heen louter sprake was van pakweg een appartementsgebouw, 
draait het nu om de inrichting van een gehele site inclusief de 
groenaanleg en de goede verhouding tussen groen en verhar-
ding. In stedenbouwkundige studies stel ik eenzelfde stroming 
vast: er wordt alsmaar vaker geopteerd voor minder bebouw-
de oppervlakte met meerdere bouwlagen om meer groen te  
kunnen voorzien. 
Of er wordt gekozen voor openingen in gebouwen in de vorm 
van kwalitatieve binnenruimten en binnentuinen. Ik vind dat 
positieve ontwikkelingen. Gemeentebesturen hebben tegen-
woordig een open oor voor het toegenomen maatschappelijke 
milieubewustzijn en zijn op dat vlak over het algemeen goed 
bezig.”

Plannen op elkaar afstemmen

“Een bredere visie is noodzakelijk”, oordeelt Maarten Broens 
van de APK Group. “Het bouwplan en het groenplan moeten 
heel goed op elkaar zijn afgestemd. Wij moeten de totale plan-
ning en het design op elk niveau optimaal structureren. In ver-
gelijking met andere Europese landen loopt België op dat vlak 
een beetje achter. Nederland bijvoorbeeld heeft een voorsprong 
in de ontwikkeling van stadskernen, daar bedenken ze op voor-
hand al hoe die worden vormgegeven.” 

Piet Rietveld knikt instemmend. “Bij Willy Reynders Tuinarchi-
tectuur zetten we vooraf in op studie en op de uitwerking van 
een 3D-presentatie. Zo krijgt de opdrachtgever een realistisch 
en gedetailleerd beeld van hoe het project er in werkelijkheid 
uitziet.”

De luxe van kunstgras

“Mensen bouwen meer dan ooit kleinschaliger, waarbij ze ver-
langen naar comfort en liefst een eigen tuin of gemeenschap-
pelijk groen”, zegt Martin Vandereyt. Zijn gerenommeerd bouw-
bedrijf legt zich toe op houtskeletbouw en modulaire units. “Als 
wij twee modules op elkaar plaatsen, voorzien we meestal ook 
een binnentuin.” 

Claus Vanhee merkt op dat kleiner wonen samengaat met 
kleinere tuinen. “Eigenaars van stadstuintjes schakelen 
vandaag de dag massaal over naar kunstgras. Niet verwon-
derlijk, qualitytime wordt alsmaar belangrijker en mensen  
willen zich zo weinig mogelijk bekommeren om het onderhoud 
van een gazon. De voordelen van kunstgras zijn al langer gekend 
door bedrijven, overheden en sportclubs. 4LS is gespecialiseerd 
in het aanleggen en onderhouden van onder andere hockey- en 
voetbalvelden in kunstgras. 

1 Piet Rietveld
2/ Willy Reynders 

3/ Jo Deville
4/ Dirk Driesmans

5/ Claus Vanhee 
6/ Martin Vandereyt 
7/ Maarten Broens

8/ Bart Claesen

1. 2.

4.

5. 6.

3.

7. 8.

“We gaan heel ver in het ontwikkelen van een groot 
en divers assortiment.”

Tjeu Vandezande (Disaghor-Dockx)
_____________

_____________

“We zetten vooraf in op studie en op de uitwerking 
van een 3D-presentatie.”

Piet Rietveld (Willy Reynders Tuinarchitectuur)
_____________
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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 

KLAVERBLADSTRAAT 1A LUMMEN | T 011 37 12 12 | Q-BUS.NET

Bedrijfsgebouwen, kantoren, residentiële projecten, 
scholen en publieke gebouwen

Alles in 3D en volgens de BIM-methodiek

Ben je verkoper of koper, huurder of verhuurder, 
onze aanpak is steeds dezelfde: professioneel, 

hartelijk en met kennis van zaken.

Op zoek naar jouw 
geluksplekje? 

Immo Idylia nv
Halveweg 76a - 3520 Zonhoven - 011 62 19 49 - www.idylia.be
VERKOOP - VERHUUR - PROJECTONTWIKKELING -  PROFESSIONEEL ADVIES - GRATIS SCHATTING

Adv_Limburg bouwt_A.indd   1 13/03/20   13:11

Deze velden ogen natuurgetrouw en blijven altijd groen, zonder 
te sproeien, mesten of verticuteren. Ze zijn bestand tegen alle 
weersomstandigheden. Dankzij onze jarenlange ervaring en 
knowhow in de aanleg van sportinfrastructuur, hebben wij ons 
eveneens gespecialiseerd in landscaping. Deze tak van 4LS 
spitst zich toe op de levering en plaatsing van kunstgras voor 
openbare en particuliere toepassingen.”

Automatisering vóór alles

Een gelijkaardig verhaal horen we van zwembadexpert Bart 
Claesen. “De tijd dat het plezier van een eigen zwembad ge-
paard gaat met veel onderhoud ligt achter ons. Veiligheid en 
functionaliteit hebben de hoogste prioriteit. We geven de voor-
keur aan een all-inpakket voor de waterbehandeling gekoppeld 
aan een automatisch doseringssysteem. Het leven van een 
zwembadeigenaar wordt bovendien een pak eenvoudiger met 
behulp van een zwembadrobot. Zo een robot reinigt het zwem-
bad helemaal op zijn eentje en biedt alle comfort.” 
Ook energiezuinige ledverlichting en slimme woning- en ge-
bouwautomatisering passen in het plaatje. “Ledlampen krijgen 
de bovenhand in buitenverlichting”, weet Peter Driesen. “Leds 
zorgen voor functionele, warme verlichting. 
Je kunt zowel de kleurtemperatuur aanpassen, waardoor  
iedereen zich comfortabel voelt in zijn omgeving, als het gehele 
kleurenspectrum vertonen. 
Nog een trend: in bedrijven wordt gebouwautomati-
sering de standaard. Wij gebruiken vaak het commu-
nicatieprotocol KNX om installaties en apparaten te 
automatiseren en te koppelen. Van verlichting tot verwar-
ming, van beveiliging tot ventilatie. KNX zit ingebouwd in 
de componenten en systemen van zowat 470 fabrikan-
ten wereldwijd. Al deze componenten kunnen onderling  
worden verbonden, ongeacht wie het product fabriceert. 
Dit levert een ongeziene keuzevrijheid en een toekomstgericht 
automatiseringssysteem op.”

Ander klimaat, andere strategie

De klimaatverandering heeft een invloed op de huidige en toe-
komstige groenaanleg, klinkt het bij Disaghor-Dockx, toeleve-
rancier voor tuinaannemers en groothandels. 
Jo Deville: “We kampen hoe langer hoe meer met extreme 
weersomstandigheden. Denk aan hevige regenbuien, zware 
stormen, excessieve perioden van hitte en droogte. Deze niet 
te onderschatten factoren vereisen een adequate buitenaanleg 
en -creatie, een andere strategie zeg maar. 
Zo spelen groendaken een belangrijke rol bij de buffering van 
hemelwater om overstromingen in te dijken. 

_____________

“Functionele, warme ledverlichting krijgt de bovenhand 
in buitenverlichting.”

Peter Driesen (E.L. Systems)

_____________

“Mensen bouwen meer dan ooit kleinschaliger, 
waarbij ze verlangen naar een eigen tuin.”
Martin Vandereyt (Martin Vandereyt Groep)

_____________

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.

1/ Tjeu Vandezande
2/ Peter Driesen

3/ Diana Pirard
4/ Erik Cajot

_____________

“Eigenaars van stadstuintjes schakelen vandaag 
de dag massaal over naar kunstgras.”

Claus Vanhee (4LS)
_____________
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Hydroabsorberende polymeren die je tijdens de aanleg in de bodem 
verwerkt, brengen eveneens soelaas. Daarnaast stijgt de vraag naar  
grassoorten die beter bestand zijn tegen de droogte. 

Last but not least wordt er meer aandacht besteed aan de inplan-
ting van bomen en geïnvesteerd in optimale groeiplaatsconstruc-
ties met regenwaterinfiltratie, verluchting en vochtsensoren die 
aangeven of een boom al dan niet voldoende water heeft.”

Tjeu Vandezande vult zijn collega aan. “Bij Disaghor-Dockx 
gaan wij heel ver in het ontwikkelen van een groot en divers 
assortiment van kwalitatieve producten en materialen. 
Met ons vakkundig advies op maat ondersteunen we de profes-
sionele groensector in heel België.” l

_____________

“Minder bebouwde oppervlakte met meerdere bouwlagen 
om meer groen te kunnen voorzien.”

Dirk Driesmans (Q-BUS Architectenbureau)

_____________

“Buitenaanleg heeft de voorbije 40 jaar een 
opmerkelijke evolutie doorgemaakt.”

Willy Reynders (Willy Reynders Tuinarchitectuur)
_____________

Wie is wie?

APK Group: 
Maarten Broens, CEO

www.apk.be
B&K Zwembaden: 

Bart Claesen, zaakvoerder
www.bkzwembaden.be

Disaghor-Dockx: 
Jo Deville, technisch & commercieel adviseur

www.disaghorgroup.be
Disaghor-Dockx: 

Tjeu Vandezande, technisch & commercieel adviseur
www.disaghorgroup.be

E.L. Systems: 
Peter Driesen, consultant

www.elsystems.be
4LS (For Leisure & Sport):
Claus Vanhee, zaakvoerder

www.4ls.be
Martin Vandereyt Groep: 

Martin Vandereyt, zaakvoerder
www.martinvandereytgroep.be

Q-BUS Architectenbureau: 
Dirk Driesmans, architect-zaakvoerder

www.q-bus.net
Willy Reynders Tuinarchitectuur: 

Willy Reynders, tuinarchitect-zaakvoerder
www.willyreynders.be

Willy Reynders Tuinarchitectuur: 
Piet Rietveld, tuinarchitect

www.willyreynders.be

Tekst: Erik Cajot | Fotografie Alf  Mertens

Wenst u meer informatie over 
onze design gevelsystemen?
Neem contact met ons op: 
info@kingspanpanels.be 
+32 14 23 25 35

www.kingspanfacades.be

Kingspan 
Facades
De slimme gevelsystemen van 
Kingspan slaan de brug tussen 
design en duurzaamheid. Zo 
kan u in een handomdraai kleur 
en dimensie toevoegen aan het 
gebouwontwerp zonder in te 
boeten aan thermische prestaties.

KSF BE Facades Ad 220x297.indd   1KSF BE Facades Ad 220x297.indd   1 27/11/2019   15:1427/11/2019   15:14
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www.geerits-constructie.be
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ORBO IS HEERLIJK GARDEN LOUNGEN IN ALLE SEIZOENEN

REDACTIE

Je eigen cosy plekje in de tuin om met vrienden te relaxen 
of rustig te werken? Met de Orbo garden lounge introduceert 
Insight Out een totaal nieuwe tuinbeleving. Orbo’s zijn ronde 
of ovale tuinkamers waarin je het hele jaar door van de natuur 
kunt genieten. In alle comfort en met een fantastisch uitzicht. 

Net als je denkt dat je het qua tuinbeleving allemaal gezien hebt. 
Veranda’s, luxe tuinmeubilair, tuinkamers - en dan ontdek je Orbo. 
Sympathiek van bij de allereerste kennismaking. Met organische 
vormen die passen in elke tuin en landschap, als perfect verleng-
stuk van je huis. Een Orbo lounge kan je op je terras, in de tuin en 
op je dakterras zetten. Of in het bedrijfsgroen, als speciale out-of-
the-box werkplek. 

“Een zuiders klimaat, het hele jaar door”
Een Orbo moet je meemaken. Binnenin is deze tuinkamer veel 
groter dan het lijkt op een foto. De afwerking is state-of-the-art. 
Eén constante in alle modellen is een fantastisch panoramisch 
uitzicht. Binnenin voel je de stress wegglijden, leggen enkele Or-
bo-eigenaren uit. 

“Dankzij onze Orbo hebben we hier een zuiders klimaat in de 
tuin, en dat het hele jaar door, want er zit een elektrisch verwar-
mingstoestel in”, vertelt Orbo-bezitter Jo De Wilde in de Gazet 
van Antwerpen. “Onze Orbo is echt multifunctioneel. We zitten 
hier vaak met onze kleinkinderen voor hun huiswerk of een gezel-
schapsspel, maar ook met ons tweetjes, met een glaasje wijn bij 
de hand.”

Ook Danny en Pascale Sorgeloos zijn heel gelukkig met hun gar-
den lounge, zeggen ze in Het Laatste Nieuws . 
“We gebruiken hem voor alles en nog wat: om snel eens mijn 
mails te checken, om ‘s middags mijn boterhammen op te eten 
als ik in de buurt aan het werk ben, om samen met vrienden een 
glaasje te drinken... Ik doe er zelfs af en toe een kort schoonheids-
slaapje. Als we de tafel laten zakken en de bijpassende kussens in 
het midden leggen, ontstaat er één groot bed.”

Zes modellen 
De Orbo-familie biedt plaats aan zes tot veertien personen. De 
twee kleinste modellen kunnen worden gedraaid zodat je uit de 
wind zit, of net wel in de zon. De toegang kan met een zeil worden 
afgesloten. Grotere modellen hebben een naar boven schuivende 
deur en ramen die open kunnen. Door de gebogen vorm van de 
beglazing en deuren is het een bijzondere sensatie om in een Orbo 
te zitten - of te liggen. Want de zittingen kunnen in bepaalde mo-
dellen worden omgevormd tot een loungebed. Ze beschikken alle 
over een centrale tafel. 
 
Nieuwe IR-verwarming
Nieuw bij de topmodellen is de optionele infraroodverwarming. Dit 
hoogwaardige horizontale IR-paneel zorgt geluidloos voor een zeer 
aangename stralingswarmte die duurzamer is dan de conventione-
le heteluchtverwarming.

Duurzaam comfort
Orbo’s overleven in weer en wind, jaar in en jaar uit. Op de con-
structie rust een aangename garantie van tien jaar. Ze beschikken 
allen over een beglazing gemaakt van hoogwaardige kunststof die 
beter de buiging en inwerkende krachten kan weerstaan dan klas-
siek glas. De ruiten zijn bovendien voorzien van een zonweren-
de coating en alle modellen beschikken over een spiegelgepolijst 
roestvrijstalen dak om zomerse oververhitting te voorkomen. 
Bij de grotere modellen is er stroomvoorziening, ledverlichting en 
Bluetooth-audio. Infraroodverwarming en airco zijn in optie mo-
gelijk. Bij alle modellen is het mogelijk persoonlijke accenten te 
leggen op het gebied van uitrusting, textielbekleding, kleuren, en-
zovoorts.

…
www.insight-outgardens.com

…

SLIM ONTWERPEN EN BOUWEN OM 
CIRCULAIR EN BETAALBAAR TE WONEN.

REDACTIE

Mosard gelooft in betaalbaar en toekomstgericht bouwen. 
Aanpasbare gebouwen zullen de oplossing zijn voor elke le-
vensfase of -situatie van mensen en organisaties. Vanuit die 
visie heeft Mosard een ‘open design & build’-platform ont-
worpen dat circulair bouwen mogelijk maakt. Een uniform 
maatsysteem vormt de basis voor modulaire ontwerp- en 
bouwcomponenten.

Met Mosard compatibele componenten kunnen architecten en 
fabrikanten aanpasbare en duurzame woningen, kantoren, hallen, 
steden, ... realiseren. Veel goedkoper en efficiënter dan met traditi-
onele methodes, maar wel met volledige vrijheid voor aantrekkelijk 
design.

Het maatsysteem van Mosard is daarom open source. Bedoeling 
is om met modulaire bouwelementen, één ontwerp- en bouwstra-
tegie binnen een nieuwe Europees circulaire bouwmarkt te creë-
ren. Mosard wordt zo de taal die alle initiatieven binnen de bouw 
met elkaar verbindt.

Mosard spitst zich toe op de volledige bouwketen: van architect, 
aannemer, fabrikant en leverancier tot de bouwheer of bewoner. 
De open BIM bibliotheek, die dankzij co-creatie continue uitbreidt, 
biedt de architect maar ook andere actoren in de bouwketen de 
mogelijkheid om met meer vrijheid en creativiteit nieuwe woon-
vormen en formules te ontwikkelen.

Mosard werd ontwikkeld door architect Ruben Braeken en is een 
letterwoord: Modular Open System for Architectural Design.
…
www.mosard.be
…
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Van dood spoor naar creatieve site

WHITE LIGHT

3
reportage

Haast en spoed zijn maar zelden goed? Misschien, maar in het geval van het Genkse familiebedrijf White Light, bleek 

het een schot in de roos. Dankzij een nauwe samenwerking en open communicatie tussen architectenbureau Nova 

Zembla, een gedreven team aannemers, twee betrokken bouwheren én een betrokken bouwdame, kon de gespeciali-

seerde drukkerij zijn nieuwe stekje na een bouwperiode van amper acht maanden tijd betrekken.

Familiebedrijf White Light streek neer 
op de creatieve site C-mine.
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White Light werd in 1983 opgericht door fotograaf Marcel  
Engelen als fotostudio en -labo annex kunstgalerij en café. Nadat 
het bedrijf een aantal jaar later naar de Genkse Weg naar As 
verhuisde, zou het niet lang duren voor de digitale revolutie om 
de hoek kwam loeren. De zaakvoerder besloot die opportuniteit 
te grijpen en als een van de eerste bedrijven in België mee op de 
digitale kar te springen. Dat deed White Light zowel in de studio 
als op het vlak van afdrukken. 

“Met succes, maar toen in 2004 bleek dat ik mijn vader niet zou 
opvolgen als fotograaf, besloot mijn vader vervolgens om de fo-
tostudio stop te zetten,” aldus Lieven Engelen, die het bedrijf in 
2008 kwam vervoegen. “Die keuze luidde ook de omschakeling 
naar een productiebedrijf in. 

We besloten ons te specialiseren in digitale printing voor  
grote formaten. Daarin bekleden we ondertussen een spe-
cifieke niche: van het printen van de typische spandoeken en  

dergelijke zijn we meer en meer geëvolueerd naar projectge-
bonden opdrachten op het vlak van interieurinrichting, interieur- 
decoratie, lichtgevende logo’s, grafische vormgeving voor  
musea en brandingproducten voor uiteenlopende klanten zoals 
JBC, Euro Shoe, Creneau, Tomorrowland, Wilms, …”

White Light wordt vandaag nog steeds geleid door Marcel, 
moeder Vera en Lieven. “De taken zijn daarbij netjes verdeeld,” 
glimlacht Lieven. “Papa legt zich toe op het creatieve van onze 
business, mama op de productiebegeleiding en ik op de project-
begeleiding. Met een team van 21 dragen we het creatieve DNA 
van ons bedrijf uit. 

Het printen zelf blijft uiteraard deel uitmaken van wat we doen, 
maar meer en meer zijn we een creatieve, meedenkende part-
ner in projecten. Voor onze klanten schept het vertrouwen dat 
we bijna alle producten die uit zo’n creatief proces naar voren 
komen, ook in eigen huis vervaardigen.”

Schoonvader to the rescue

En het is die vervaardiging of productie die al jarenlang uit zijn 
voegen barstte op de Weg naar As. Tien jaar lang zocht het be-
drijf naar oplossingen: om uit te breiden, te verbouwen, en uit-
eindelijk op zoek te gaan naar een andere site. Maar in dat laatste 
geval moest de bestaande site wel eerst verkocht kunnen wor-
den. “Dat bleek geen sinecure, gezien de stad de ontwikkeling 
van appartementen zoals wij voor ogen hadden niet wou vergun-
nen,” legt Lieven uit. “Gelukkig wist mijn schoonvader, architect 
bij Nova Zembla, daar verandering in te brengen.”

“Lieven en zijn ouders zaten op dat moment op een dood spoor,” 
aldus Paul Martens. “Op basis van een grondige ruimtelijke stu-
die gingen we rond de tafel zitten met de stadsdiensten en bleek 
die ontwikkeling wél een optie. De stap naar een site als C-mine, 
die zich richt op creatieve bedrijven, was vervolgens vrij snel ge-
zet.” En werd ook samen met Nova Zembla gezet. 

“Los van het familiale aspect, was er meteen een klik over hoe 
we het zouden aanpakken. En dat is ook voor ons als architecten 
essentieel, anders is een project gedoemd om te mislukken. Het 
heeft geen zin om samen aan een traject van een paar jaar te 
beginnen, als er geen vertrouwen is, en als je niet openlijk met 
elkaar kunt communiceren. Aangezien je ons nu samen kunt in-
terviewen, is dat dus nog steeds het geval (lacht).”

Het uitgangspunt van het nieuwe ontwerp? Dat was een opti-
male productieflow. “Op de vorige site bleek dit een behoorlijk 
pijnpunt,” legt Paul uit. “Grote formaten kun je nu eenmaal niet 
op eender welke plaats opslaan, vaak belemmerden ze letter-
lijk de werkruimte van de medewerkers.” “En dat belemmerde 
ons dan weer in onze groei. De foutenlast werd, begrijpelijker-
wijs, ook te groot,” vult Lieven aan. “Onze productieomgeving 
was een jungle van toestellen en producten. Ruimte om alles te 
stockeren was er bovendien niet, en het extern stockeren kostte 
flink wat geld. 
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Technische fiche
White Light

…
Bouwheer: 

 White Light; Genk
…

Architect: 
architecten Nova-Zembla; Hechtel-Eksel

Studiebureau EPB: 
GHW; Bree 

Hoofdaannemer: 
Group Ivo Gijbels; Eksel 

Verlaagde Plafonds en Gyproc Wanden: 
Allfix & Finish; Eksel

Glazen tussenwanden: 
Atelier Inter Design; Bocholt

HVAC en Sanitaire Installatie: 
Bart Meers Energietechniek; Bilzen

Installatie en Dataverkeer: 
Dohm-Smart Buildings; Dilsen Stokkem.

Binnen Afwerking: 
Creneau International; Hasselt

Schilderwerken: 
Lenaerts; Zonhoven

Beveiligingsinstallatie: 
JoJo Systems; Oudsbergen

Tien jaar lang zocht het bedrijf naar oplossingen: om uit te breiden, te verbouwen, 
en uiteindelijk op zoek te gaan naar een andere site. 
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Naast die productieflow, vonden we ook de uitstraling van ons 
nieuwe gebouw belangrijk: die moest tijdloos en degelijk zijn. 
We wilden ook graag een e-peil van 20 halen. Verder moest onze 
nieuwe productieruimte flexibel genoeg zijn om de machines, 
die in ons segment zo snel veranderen, gemakkelijk te kunnen 
vervangen. En niet onbelangrijk: we wilden onder geen beding 
boven het vooropgestelde budget gaan.”

Extra verdieping

“Wat ik een meerwaarde vond voor ons ontwerp, was ook de in-
put van de medewerkers,” vult Paul aan. “Lieven en zijn ouders 
bevroegen hen grondig en het was fijn om die informatie mee te 
nemen naar de tekentafel.”
“’s Avonds is C-mine een publieke locatie. Op vraag van de stad 
Genk, moet de omgeving dan ook netjes ogen,” geeft Paul uitleg 
bij het ontwerp. “In het oog springende containers en dergelij-
ke waren een no go. Dit mondde uit in een omsloten ontwerp 

met een ommuurde binnenplaats die zulke dingen aan het oog 
onttrekt. Door streng toe te zien op het budget, konden we later 
nog een extra verdieping bouwen, die vandaag wordt verhuurd 
aan een ander bedrijf, AED Partner. Dat was natuurlijk mooi mee-
genomen. Verder werd de voorgevel naar de voormalige mijnge-
bouwen georiënteerd. Vanaf alle verdiepingen heb je via de grote 
ramen zicht op de schachtbokken.” “En op de geiten, hertjes en 
hazen die hier vaak voorbijkomen,” lacht Lieven.

Korte bouwperiode

Veel tijd om het project te realiseren was er niet. De andere 
site was immers al verkocht. Hoewel de bouwwerken pas in 
maart 2018 van start gegaan waren, nam de productie al haar 
intrek in juli van datzelfde jaar. Het productiegedeelte werd in 
twee hallen opgesplitst: een hoge opslagruimte met open plein 
waar testopstellingen voor bijvoorbeeld musea of beursstanden 
kunnen gebeuren en een deel met een verdieping, dat in een 

latere fase kan dienen als uitbreiding. In oktober konden ook de 
administratieve functies en de showroom de oversteek maken. 
Opvallend in dit gedeelte zijn de mix van zowel open werkruim-
tes als afgesloten kantoren, de hoge ramen en zelfs een kin-
derruimte. “Ik liep als kind ook altijd rond in het bedrijf,” aldus 
Lieven. “En dus leek het het ons wel een leuk idee om ook voor 
de kinderen van mij en mijn zus een speel- of studeerruimte te 
voorzien. De showroom hadden we niet op de vorige locatie, 
maar vinden we toch echt een meerwaarde om onze klanten te 
ontvangen en een staalkaart te bieden van de mogelijkheden.”

Gelukkig bleek aannemer Ivo Gijbels van geen kleintje ver-
vaard en nam het bedrijf de uitdaging aan. “Zeker ook nog 
het vermelden waard is Bert Sampermans van bedrijf Dohm, dat 
zich specialiseert in het intelligent maken van gebouwen,” vult 
Paul aan. “Tijdens de eerste werfvergaderingen stond ik versteld 
van de uitgebreide kennis waarover hij beschikt. Hij wist werke-
lijk alles en bleek ook ontzettend perfectionistisch. Hij legt de lat 
ontzettend hoog met zeer mooie resultaten tot gevolg.”

Fluitende vogeltjes en een tapkraan

Voor de inrichting bundelden Creneau, een van de vaste part-
ners in crime van White Light, en de bouwheren de krachten. 
Dat mondde onder andere uit in een typisch Creneau-toilet 
met fluitende vogeltjes, maar ook in De Veranda, een sfeer-
volle ruimte met geprinte wanden, zitbanken met kussens, 
akoestische plafonds, lichtgevende letters én bar die zo-
wel dient als eetruimte, maar ook door externe partijen ge-
bruikt kan worden voor bijvoorbeeld productvoorstellingen. 
Dit mocht echt een visitekaartje worden, en daar zijn we,  
afgaande op de vele reacties die we al mochten ontvangen, 
goed in geslaagd. De tapkraan was een specifieke wens van 
mijn vader (lacht).”

Op het vlak van technieken kozen de eigenaars resoluut voor 
duurzaamheid met onder andere zonnepanelen, slimme led-ver-
lichting, een geothermische warmtepomp voor verwarming en 
koeling via de vloer, enz. “Mooi toch: hier, op deze locatie, waar 
er vroeger energie in de vorm van steenkool uit de grond werd 
gehaald, halen wij opnieuw energie uit de grond,” zegt Paul  
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daarover. “Ik ben blij dat we met Nova 
Zembla in zee zijn gegaan,” klinkt het nog 

bij Lieven. “Op het vlak van begeleiding en ont-
zorgen van hun klanten, konden we als bouwheer niet 

alleen op beide oren slapen, hun aanpak vormt ook een bron van 
inspiratie voor onze eigen service.” l

Tekst: Hilde neven | Fotografie Frank Gielen

Baeten Vinostore Genk 
wijnpartner van de 

Bouwarena.

Hasseltweg 39, Genk 089 /30.85.41      www.baetenvinopolis.be ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL!

Borgveld 3, 3941 Eksel - +32(0)11 73 0300 - www.ivogijbels.be

adv. Gijbels_H.indd   1adv. Gijbels_H.indd   1 13/03/20   10:5513/03/20   10:55
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www.immo-audit.be

Proactief gebouwbeheer voor syndici
De immo-audit is ontworpen om gebouwbeheerders te onder-
steunen met inspecties en adviezen om hun patrimonium zo  
efficiënt mogelijk te beheren.

Het is immers niet eenvoudig om een overzicht te hebben 
van de staat van de gebouwen die ze beheren. De immo- 
audit biedt een objectieve inspectie waarbij ruim 70 elemen-
ten op meer dan 150 punten worden gecontroleerd.

CMYK

www.bureaunotermans.be

Sint-Truidersteenweg 474b • 3840 Borgloon • T +32 (0)12 74 54 93 • 
info@bureaunotermans.be • www.bureaunotermans.be

Bureau Notermans is als ingenieurs- en expertisebureau  reeds 
20 jaar actief in een aantal niche-diensten. Door onze jarenlange 
ervaring en focus zijn we een van de toonaangevende spelers in 
deze markten. We werken op maat volgens de wensen van de 
klant en bieden steeds een onafhankelijk advies.

Voor het nieuwe bedrijfsgebouw van Whitelight heeft Dohm 
ingestaan voor de totale elektrische technieken. Dohm  
heeft zowel het ontwerp als de uitvoering gedaan van  
elektriciteit, verlichting, netwerk en de domotica.

Whitelight heeft ervoor gekozen om hun nieuwe gebouw 
uit te rusten met een compleet gebouwbeheersysteem. Dit 
om het meeste te halen uit hun technieken qua comfort, 
gebruiksgemak en energiebesparing.

We hebben hier dan ook gekozen om een KNX-gebouwbe-
heersysteem te implementeren. Hierop zit de verlichting, 
security, HVAC, en energiemonitoring gekoppeld. Het ge-
bouw kan 24u/24u gemonitord worden en ook alle technie-
ken vanop afstand bediend worden.

De verlichting en verwarming is zo veel mogelijk geauto-
matiseerd om het bedieningsgemak te verhogen. Het ge-
bouw reageert automatisch op het begin en einde van de 
werkdag. Zo brandt er nergens onnodig licht en zorgt de 
verwarming automatisch voor het gepaste binnenklimaat. 
Zo zijn fysieke handelingen van de werknemers tot een mi-
nimum herleid.
Bijkomende functies zoals aanwezigheidsdetectie en ver-
lichting op daglichtsturing dragen bij aan een verhoogde 
energiebesparing. Ook het binnenklimaat wordt constant 
gemonitord per ruimte. Zo kan de verwarming en koeling 
optimaal geregeld worden voor een aangenamere werkom-
geving met maximale energiebesparing.
Energiemonitoring van de verschillende delen van het be-
drijf laten toe het elektriciteitsverbruik in kaart te brengen 
en mogelijke fouten vroegtijdig op te sporen. 

Het gehele systeem en gebouwtechnieken kunnen 24u/24u 
en vanop afstand gemonitord en bediend worden. Alarmen 
en storingen worden automatisch doorgestuurd naar ons, 
waardoor wij vaak al vanop afstand de nodig service kun-
nen leveren. 

Door van dit gebouw een “smart building” te maken kon-
den alle technieken perfect afgestemd worden naar de no-
den en wensen van Whitelight. Door de hoge flexibiliteit 
kan er bijna eindeloos gepersonaliseerd worden en kan het 
systeem ook meegroeien met het bedrijf in de toekomst. info@mezo-hout.be                       www.mezohout.be
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MODERNE ARCHITECTUUR VALT 
ALS EEN BLOK VOOR ZICHTBETON 

Op 20 februari waren vooraanstaande spelers in de beton- en 

aannemingssector en ingenieursbureau Macobo-Stabo te gast 

bij BURO B architectuur + interieurdesign. Zij schoven aan bij 

een rondetafelgesprek over de toepassing van zichtbeton in de 

moderne architectuur.

Afgelikt en bruut

Het gerenommeerde Genkse architectenbureau BURO B be-
trekt de bovenste verdieping van het imposante kantorencom-
plex aan de Jaarbeurslaan. Dit gebouw is ontworpen door de 
vermaarde Zwitserse architect Mario Botta, bekend van onder 
meer het San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) en 
de kathedraal van Evry. Opmerkelijk aan het complex in Genk zijn 
de 22.000 terracottategels uit Firenze die de gevel sieren. Door 
de positie van de tegels aan te passen aan de stand van de zon, 

creëerde de architect transparantie waarbij je vanuit elk oogpunt 
inzage hebt in het gebouw en omgekeerd. 
BURO B-zaakvoerder Rob Gijsenberg valt als een blok voor 
zichtbeton. “Ik hou van de combinatie van afgelikt en bruut en 
pas beton dan ook graag toe. In onze kantoorruimten is het be-
ton overal bewust zichtbaar gehouden. Via betonkernactivering 
wordt de erg dichte massa geactiveerd door ze warmte of koelte 
te laten opslaan en afgeven. Ik zie beton steeds vaker opdui-
ken in ecologisch en passief bouwen. Een sprekend voorbeeld 
is het CO2-neutrale kantoorgebouw – het eerste in België – van  
Stebo Ondernemersatelier dat ons architectenbureau in 2013 
heeft ontworpen volgens de passiefstandaard.”

Innovatieve carbonwapening

Verheyen Betonproducten produceert prefabelementen in archi-
tectonisch beton op maat en lichte structuurelementen. 
Bij architectonisch beton worden de voordelen van prefab (duur-
zaam, kwalitatief, efficiënt) gecombineerd met het esthetische 
(kleur, vorm, afwerking). In België is het Arendonkse betonbe-
drijf de leading manufacturer van CarbonCast sandwichpanelen 

2
dossier
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– al dan niet met composiete werking – op basis van C-Grid, een 
oersterke en extreem lichte, met koolstofvezel versterkte kunst-
stof (CFRP) uit de Verenigde Staten. De samenstelling is uniek 
in zijn genre omdat de kunststof niet-geweven en de verster-
king tweedimensionaal is opgebouwd. Michel Catteau legt uit: 
“C-Grid is een millimeter dik, vijf keer sterker dan staal, vrij van 
roestvorming en thermische geleiding en niet magnetisch. Wij 
gebruiken het hoofdzakelijk als verbinding tussen het binnen- en 
het buitenspouwblad van betonnen sandwichpanelen.” 

Beide spouwbladen zijn even dun en de lasten worden verdeeld 
over de twee schillen. Waar er bij een traditioneel bouwconcept 
met horizontale elementen en kolommen en draagbalken wordt 

geconstrueerd, is het mogelijk om met behulp van C-Grid uit-
sluitend verticale panelen toe te passen. Op die manier kan de 
afzonderlijke dragende structuur worden geëlimineerd. De ver-
korting van de bouwtijd is aanzienlijk. 

“Dunnere sandwichpanelen winnen aan belang in de renovatie-
sector”, vervolgt Michel Catteau. “We hebben ook research ver-
richt om hele dunne panelen van standaardbeton te ontwikkelen 
in combinatie met een specifieke manier van wapening. Zo zijn 
wij er al in geslaagd vier op drie meter grote panelen te produce-
ren met een dikte van slechts tweeënhalve tot drie centimeter. 
Ik beschouw deze niet als een concurrent van architectonisch 

beton, wel als een concurrent van ander plaatmateriaal zoals 
Trespa.”

Meer functies in één element

Jan Van Aelst van ingenieursbureau Macobo-Stabo pikt in. “Hoe 
meer functies je in één bepaald element kunt integreren, hoe 
functioneler én goedkoper het wordt. Een goed voorbeeld is het 
project AZ Groeninge dat ons ingenieursbureau mee heeft gere-
aliseerd. De volledige prefabgevel van dit supraregionale zieken-
huis in Kortrijk is dragend en tegelijk zonwerend en in staat om 

het regenwater vlot af te voeren. Aan de gevelelementen hing 
wel een duurder prijskaartje, maar de integratie van al die func-
ties in de elementen leverde voor het project in zijn totaliteit een 
belangrijke besparing op.”

Beton met een structuur

De laatste jaren kloppen opvallend veel architecten bij BAM In-
terbuild aan voor glad grijs beton. “Het is moeilijk om dit deftig 
uit te voeren”, weet Jos Jonkers. “Glad grijs beton ziet er nooit 
hetzelfde uit en is allesbehalve onderhoudsvriendelijk. 

_____________

“Industrieel beton is industrieel beton en geen
 architectonisch beton.”

Jos Jonkers (BAM Interbuild)
_____________

_____________

“We trachten met ultrahogesterktebeton het gewicht
 tot 65 procent te reduceren.”

Tom Ryckeboer (Aalborg Portland)
_____________

_____________

“Ik zie beton steeds vaker opduiken in ecologisch 
en passief bouwen.”

Rob Gijsenberg (BURO B architectuur + interieurdesign)
_____________

Daarom gaat de voorkeur beter uit naar betonelementen met 
een structuur. Het komt ook voor dat een opdrachtgever de prijs 
wilt betalen voor industrieel beton, dat dan wel de uitstraling 
van architectonisch beton moet hebben. Maar het ene beton is 
het andere niet.” 

Architecten en aannemers kunnen met behulp van 
NOEplast-matten de constructieve voordelen van beton com-
bineren met de esthetische pluspunten van hout. “Met deze 
structuurmatten kun je een houtnerfmotief in het beton aan-
brengen. Op die manier hebben we op de lichtgele betonnen 
gevel van een kantoorgebouw een bamboepatroon aange-
bracht. De matten lenen zich zowel voor in het werk gestorte 
betonconstructies als voor de vervaardiging van prefabelemen-
ten. Toepassingen met beton zijn oneindig”, klinkt het bij Kristof 
Seegers en Eddy Cretskens van Seegers Groep.

Verbeterde druk- en buigsterkte

Het Deense Aalborg Portland staat bekend als de grootste  
producent en exporteur van witte cement in de wereld. Merk-
product Aalborg White is een snel uithardende portlandcement 
met hoge vroegsterkte (2 dagen) en standaardsterktes (28 da-
gen), vervaardigd van extreem zuivere kalksteen en fijngemalen 
zand. De witte kleur, de enorme consistentie, het buitengewoon 
lage alkaligehalte en de hoge sulfaatbestendigheid maken dit 
cement zo uniek. “Voor architectonisch beton en meer bepaald 
voor geveltoepassingen zetten wij zwaar in op een lichtere uit-
voering”, vertelt Tom Ryckeboer. “We trachten met ultrahoge-

sterktebeton of UHSB het gewicht tot 65 procent te reduceren. 
Dat is een bijkomende troef voor renovatie- en transformatie-
projecten, waarbij je een nieuwe buitenschil en eventueel uit-
kragende balkons en uitbreidingen toevoegt aan de bestaande 
structuur van een gebouw.” 

In november 2018 is Aalborg Extreme Light 120 gelanceerd. 
Deze nieuwe generatie voorgemengd cement met een duur-
zame bindingstechnologie werd ontwikkeld als een veilige en 
betrouwbare oplossing voor het maken van UHSB-producten. 
De technologie veroorzaakt zeer voordelige puzzolane reacties, 
zonder te worden beperkt door de beschikbaarheid of kwaliteit 
van afvalstoffen van andere industrieën die de impact op het 
milieu minimaliseren. Het voorgemengde product is volledig ge-
documenteerd met een voorspelbare performantie.

Hierdoor kan het ter plaatse op maat worden gemaakt binnen 
een vooraf bepaald bereik om de productiekosten en -efficiëntie 
te optimaliseren. 

1/ Kristof Seegers
2/ Tom Ryckeboer

3/ Ben Bomhals
4/ Jan Van Aelst

5/ Michel Catteau
6/ Rob Gijsenberg

7/ Jos Jonkers
8/ Eddy Cretskens

1. 2.

4.

5. 6.

3.

7. 8.

“Hoe meer functies je in één bepaald element kunt 
integreren, hoe functioneler en goedkoper.”

Jan Van Aelst (Macobo-Stabo)
_____________

_____________

“NOEplast-matten lenen zich zowel voor gestorte 
betonconstructies als voor prefabelementen.”

Kristof Seegers & Eddy Cretskens (Seegers Groep)
_____________
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Hoge Mauw 1510 | B-2370 Arendonk | www.verheyenbeton.be

Woods – Leuven | Binst ArchitectsScheldezicht – Antwerpen
C.F. Møller en BRUT

Verheyen is lid van B&R Bouwgroep en de specialist op het vlak van architectonisch prefab 
beton. Meer dan 35 jaar ervaring en doorgedreven investeringen in zowel R&D als pre-
engineering maken van Verheyen de ideale partner voor alle niet standaard bouwprojecten 
in architectonisch beton.

Architectonisch prefab beton

Turnova – Turnhout
B-architecten | OSAR architects

25
JAAR

“Ultrahogesterktebeton wordt niet alleen gekenmerkt door 
een zeer hoge druksterkte, maar tevens door een verbeterde 
buigsterkte, een lage porositeit en een uitzonderlijke duurzaam-
heid. Aalborg Portland vervult sinds de jaren ’70 een pioniersrol 
in het verhogen van zowel de druksterktes als de buigsterk-
tes van beton om steeds grotere overspanningen en slankere 
elementen te kunnen realiseren. Deze ontwikkelingen leveren 
de prefabsector een materiaalbesparing op en scheppen meer 
vormvrijheid voor architecten”, aldus Tom Ryckeboer.

3D-betonprinten

De betonwereld heeft duidelijk oog voor vernieuwing en een 
scherpe blik op de uitdagingen van morgen. Ben Bomhals van 
Stadsbader: “Bouwprojecten worden steeds complexer. 
Een van de gevolgen is dat de dossiers die wij als aannemer 
ontvangen, alsmaar minder goed zijn voorbereid. Bovendien 
kan je niet onder stoelen of banken steken dat de doorloopter-
mijnen in het bouwproces voortdurend inkorten.” Volgens Tom 
Ryckeboer kan 3D-betonprinten soelaas bieden. “Met deze 
printtechnologie kun je het probleem van de doorlooptermijnen 
gedeeltelijk counteren. Je sluit er voor een groot stuk de mal-
techniek mee uit en moet geen 10 tot 12 weken meer incalcu-
leren tussen de goedgekeurde tekening en het geproduceerde 
betonelement. Het tekenwerk stuur je door naar de robot, die 
meteen begint te printen. Dat lijkt wellicht nog prematuur, maar 
de eerste 3D-geprinte gevelpanelen, hoogbalkonelementen en 
borstweringelementen in beton komen eraan.” 

Nog een groot voordeel van 3D-printen is het gegeven dat er 
minder beton wordt verbruikt, enkel de hoeveelheid die echt 
nodig is. Hoe dan ook, over 3D-betonprinten is het laatste 
woord nog niet gezegd. 

Een andere uitdaging die Jan Van Aelst aan zijn rondetafelge-
noten voorlegt, is de recyclage van betonproducten. “Duur-
zaamheid omvat niet alleen het beperken van het cementver-
bruik, maar ook het ontwerpen van elementen die later kunnen 
worden hergebruikt. Voor een project in Brussel bijvoorbeeld 
hebben we er bewust voor gekozen om geen druklaag op de 
welfsels te storten, zodat ze in de toekomst opnieuw kunnen 
worden ingezet. Dat is perfect mogelijk als de structuur en het 
concept dienovereenkomstig zijn.” Recyclage is ook Buro B 
niet vreemd. “Wij hebben de Kringwinkel in Riemst opgetrok-
ken uit recuperatiematerialen. 

Op deze wijze is de kringloopfilosofie doorgetrokken naar het 
ontwerp van het gebouw. Voor de industriële vloer moesten 
we ons jammer genoeg beperken tot maximum 15 procent 
recuperatiebeton, wilden wij voldoen aan de CE-normering. 
Er is dus nog werk aan de winkel om nog meer kwaliteit te 
garanderen met nog meer recyclage van beton”, besluit Rob 
Gijsenberg. Wordt ongetwijfeld vervolgd. l

_____________

“Bouwprojecten worden alsmaar complexer en 
de doorlooptermijnen steeds korter.”

Ben Bomhals (Stadsbader)

_____________

“Dunnere sandwichpanelen winnen aan belang 
in de renovatiesector.”

Michel Catteau (Verheyen Betonproducten)
_____________

Wie is wie?

Aalborg Portland: 

Tom Ryckeboer, 
technical sales manager Benelux & France

www.aalborgportland.be
BAM Interbuild: 

Jos Jonkers, BIM-coördinator www.interbuild.be
BURO B architectuur + interieurdesign: 

Rob Gijsenberg, architect-zaakvoerder 
www.burob.be

Macobo-Stabo: 
Jan Van Aelst, bestuurder 

www.macobo-stabo.be
Seegers Groep: 

Kristof Seegers, bestuurder 
www.seegersgroep.be

Seegers Groep: 
Eddy Cretskens, 

commercieel verantwoordelijke 
www.seegersgroep.be

Stadsbader: 
Ben Bomhals,

business development manager 
www.stadsbader.com

Verheyen Betonproducten: 
Michel Catteau, algemeen directeur 

 www.verheyenbeton.be

Tekst: Erik Cajot | Fotografie Alf  Mertens
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Steigers
in de

Brightlands Maastricht Health Campus maakt werk van toekomstplannen

maastricht in de steigers - deel 5

Van kantooromgeving naar bruisende 
kennislocatie

Een kantooromgeving met vooral bedrijvigheid tussen negen 

en vijf, dat was ooit kenmerkend voor de Maastrichtse kanto-

renwijk Randwyck. Dankzij de ontwikkeling van de Brightlands 

Maastricht Health Campus, onderdeel van Randwyck, veran-

derde dat karakter. De ontwikkelplannen die er nu liggen moe-

ten van de campus de komende jaren definitief een levendige 

plek maken met diverse functies met de nadruk op onderzoek, 

onderwijs, ondernemen en kennis op het gebied van gezond-

heidszorg en sciences.

De diverse partijen (zie kader*) die zijn aangeschoven om over 
de toekomst van Brightlands Maastricht Health Campus (een 
van de vier Brightlands Campussen in Limburg, red.) te praten, 
weten het zeker: over een aantal jaren ziet die campus er geheel 
anders uit. 

Kantoorgebouwen worden getransformeerd tot centra voor  
research & development, er komen functies bij als horeca,  
retail en recreatie, verbeterde openbare infrastructuur met  
meer groen, er worden meer (internationale) congressen  
gehouden en het wordt al met al een zeer aangename plek om 
te verblijven, kennis uit te wisselen en te ontmoeten.

Inspirerende plek

De Brightlands Maastricht Health Campus ligt in Randwyck, de 
grootste kantoorlocatie van Limburg. Het Maastricht UMC+ en 

Oudsbergen
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de Universiteit Maastricht zijn twee belangrijke spelers op de 
campus die hun kennis via de campusorganisatie, Brightlands 
Maastricht Health Campus BV, naar de markt brengen (valorise-
ren), aldus Iris van Brandenburg namens de campusorganisatie. 
“Die op kennis en innovatie gerichte bedrijvigheid gaan we nu 
in samenwerking met de provincie Limburg verder stimuleren. 
De campus moet een inspirerende plek worden, zowel om te 
werken als om te leren en te leven” vertelt gebiedsmanager 
Raymond Theunissen van de gemeente.

Een van de aanjagers van die plannen was Mosae Vita, een cen-
trum gericht op gezond leven. Het gebouw, dat tegenover het 
MECC Maastricht zou verrijzen, komt er echter niet. Het concept 
Gezond Leven (bewegen en voeding) wordt wel gehandhaafd, 
maakt Jori Stevens van het Maastricht UMC+ duidelijk. “Er was 
veel belangstelling voor het gebouw, maar de integrale kosten 

bleken uiteindelijk simpelweg te hoog. Overigens zijn een aantal 
partijen, vooruitlopend op de nieuwbouw, reeds (tijdelijk) gehuis-
vest op diverse locaties op de campus. We zijn nu bezig om voor 
de partijen die nog geen huisvesting hebben het op een andere 
manier op de campus uit te werken, samen met de belangstel-
lende partijen.”

Brightlands Meeting Point

Denis Florack van het Maastricht UMC+ legt uit dat naast het 
academisch ziekenhuis, de universiteit, de provincie Limburg en 
de campusorganisatie ook MECC Maastricht en de Gemeente 
Maastricht nadrukkelijk bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën  
voor de campus zijn betrokken. 

Horia Aquil
Manager Brightlands 
incubators Maastricht

Raymond Theunissen
Gebiedsmanager 
Gemeente Maastricht

Jori stevens
Manager vastgoed 
UMC+

Denis Florack
Directeur facilitairbedrijf 
UMC+

“Samen hebben we een visie voor de campus gemaakt, waarbij 
we vanuit ieders belang tot consensus zijn gekomen. We heb-
ben nadrukkelijk de verbinding gezocht.” Momenteel is de cam-
pus vooral nog een weinig aantrekkelijke omgeving, met veel 
asfalt en veel geparkeerde auto’s in het zicht. De door de diverse 
partijen opgestelde visie moet ervoor zorgen dat het karakter van 
de locatie in de komende jaren nog meer wordt afgestemd op 
kennis en onderzoek.” 

Ruud Bollen van de Universiteit Maastricht geeft aan dat de vi-
sieontwikkeling momenteel in de laatste fase zit. “De bedoeling 
is om over een jaar of twee met de uitvoering te beginnen. Wat 
naast het veranderen en aanvullen van functies belangrijk is, is 
het aantrekkelijker maken van de infrastructuur. 
Minder auto’s, meer mogelijkheden om te ontmoeten. Een goed 
voorbeeld daarvan is het MECC dat momenteel wordt verbouwd  

en uitgebreid en waar het Brightlands Meeting Point komt dat 
MECC Maastricht met de Brightlands Health Campus Maastricht 
verbindt.”

Shuttledienst

De diverse grote partijen die op de campus actief zijn, zijn inmid-
dels ieder bezig met het opzetten van een mobiliteitsplan, zo 
laten de aanwezigen weten. Dat betekent in grote lijnen minder 
auto’s en meer fietsers. Kernwoorden in de visie zijn duurzaam-
heid, mobiliteit en vitaliteit. 

De parkeerplaatsen bij het MECC moeten beter worden benut 
en er is een verbetering van het openbaar vervoer noodzakelijk  
 

Iris Brandenburg
Marketing & communicatie 
manager
Brightlands Health Campus 
Maastricht

Ruud Bollen
Directeur finance
Universiteit Maastricht

Fred Sijben – Directeur 
projecten en vastgoed 
gemeente Maastricht

Ronald Willems
Hoofd vastgoed
Universiteit Maastricht
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waarbij nadrukkelijk moet worden gekeken naar nieuwe vormen 
van dat openbaar vervoer zoals een shuttledienst. Fred Sijben 
van de gemeente Maastricht wijst dan op het feit dat wonen een 
nieuwe functie op de campus wordt. “Denk aan studentenhuis-
vesting, maar bijvoorbeeld ook aan woonruimtes voor medewer-
kers die voor een bepaalde periode uit het buitenland komen om 
tijdelijk aan een project te werken. 
Die zul je aanvullende faciliteiten moeten bieden. Zoals horeca, 
een kleine supermarkt, fitness, een sporthal, dat soort zaken. Zo 
is in 2016 al het nieuwe UM Sportcenter in gebruik genomen. 
Met deze voorzieningen verhoog je meteen de levendigheid, 
niet alleen overdag maar ook ’s avonds.” Die levendigheid, zegt 
hij, zal tevens een impuls krijgen door het MECC dat dankzij de 
uitbreiding meer - al dan niet meerdaagse - (internationale) con-
gressen kan gaan organiseren.

ET Pathfinder

Ronald Wilmes van de UM geeft aan dat er tevens wordt ge-
werkt aan het goed faciliteren van de mogelijkheden tot samen- 

werking tussen het onderwijs en onderzoek van de universiteit 
en het bedrijfsleven. “We hebben bijvoorbeeld het voormalige 
Mercedes-gebouw aangekocht. Dat wordt getransformeerd tot 
een omgeving voor onderwijs en onderzoek. Ook heeft de UM 
het voormalig pand van De Limburger gekocht. In de voormalige 
expeditiehal van dit gebouw wordt de ET Pathfinder gebouwd. 
Dit is de proefopstelling voor de Einstein-telescoop.” Hij vertelt 
dat er eveneens faciliteiten komen voor startups en kennis- en 
onderzoeksbedrijven die zich op de campus willen vestigen. 
“Het imago van de campus is al goed. 
Er is veel aandacht voor het Brightlands-concept, uit binnen- en 
buitenland, en de nieuwe ontwikkelingen zullen dat een nieuwe 
impuls geven.”

‘Place to be’

Het promoten van de campus, nu en in de toekomst, staat hoog 
op de agenda van alle aanwezigen. Om zo interessante bedrijven 
aan te trekken, om studenten te laten zien welke aantrekkelij-
ke mogelijkheden Maastricht biedt om te studeren en daarna 

ET Pathfinder / proefopstelling Einstein-telescoop

 een carrière op te bouwen. “Waarbij we hier al actieve onder-
nemers en studenten nadrukkelijk als ambassadeurs inzetten.” 
Iris van Brandenburg en Horia Aquil van Brightlands Maastricht  
Health Campus BV vertellen dat onder campusbewoners zelf 
ook ideeën spelen om de campus te verlevendigen. 
“Zo vindt er dit jaar de eerste campusrun plaats en is de event- 
kalender gevuld met inspirerende bijeenkomsten om de  
community met elkaar te verbinden. Ook de campusorganisatie 
draagt eraan bij dat de campus wordt gezien als plek om te in-
noveren, te ontmoeten, te verblijven en te werken. Kortom ‘the 
place to be’ als je wilt werken aan de gezondheidszorg van de 
toekomst.”

Boven verwachting

De vraag is dan hoe de campus er over pakweg 10 jaar uit zal 
zien. De aanwezigen zien dan een bruisend MECC Maastricht – 
waarvan de verbouwing en uitbreiding over één jaar is afgerond 
– en met kort daarna een heringericht Forumplein, in een sterk 
vergroende omgeving. 

Er liggen kiosken, er wonen studenten, er zijn diverse nieuwe 
functies bij gekomen, gericht op het creëren van ontmoetin-
gen tussen kennis, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven en er 
wordt gewerkt – zo luidt de optimistische prognose – aan de 
Einstein-telescoop die dan definitief aan Zuid-Limburg is toege-
wezen en die gaat zorgen voor de komst van een grote groep 
nieuwe wetenschappers. 
Fred Sijben heeft het slotwoord: “Het gaat hier al goed, Bright-
lands Health Campus presteert boven verwachting met 120 
bedrijven, ruim 9.500 arbeidsplaatsen en meer dan 8.000  
studenten. De nieuwe ontwikkelingen zullen dat alleen nog maar 
verder versterken.” l

Fotografie ALf Mertens  - Beeldmateriaal Universiteit Maastricht
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Gesprekspartners:
…
Raymond Theunissen,
gebiedsmanager gemeente Maastricht

Fred Sijben, 
directeur projecten en vastgoed gemeente 
Maastricht 

Denis Florack, 
directeur facilitair bedrijf Maastricht UMC+ 

Jori Stevens, 
manager vastgoed bureau vastgoed & huisvesting 
Maastricht UMC+

Iris van Brandenburg, 
Marketing & Communication manager Brightlands Maastricht Health 
Campus BV

Horia Aquil, 
Manager Brightlands Incubators Maastricht 
Brightlands Maastricht Health Campus BV

Ruud Bollen, 
directeur financiën Universiteit Maastricht 

Ronald Wilmes, 
hoofd vastgoed Universiteit Maastricht

Grando Keukens en Qsine zijn inmiddels gerenommeerde merken op de Belgische keukenmarkt. Wij zijn een grote en sterk groeiende organisatie die deel uit maakt 

van de grootste retailer van Europa op het gebied van keuken- en sanitair. Daarnaast beschikken wij over een eigen fabriek en talrijke toeleveranciers in Duitsland en 

een gespecialiseerde fabriek/ toeleverancier in België. Dag in dag uit zijn wij bezig met het verbeteren van onze service en kwaliteiten naar u als klant. Stijlvolle ont-

werpen, rekening houdende met de doelgroepkopers. Wij leveren altijd hoogwaardige kwaliteit en zijn mee met alle noviteiten in de branche. Hoog in het vaandel 

dragen wij “het ontzorgen van de klant van A tot Z” dit vertalen wij door:

 Advies op maat - Correcte prijs           Levergarantie           Lean organisatie           Snelle service           Hoogstaande klantbegeleiding op maat

Meer dan 
50 jaar uw 
specialist in

België!

Bart Buyck T: 0032 499 51 84 71, bart.buyck@svegra.be

Rekruteren en opleiden:
zet elke stap met vdab.be
Rekruteren en opleiden:

zet elke stap met vdab.be
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Steenweg 3.206 | 3540 Herk-de-Stad 
T. 013/30 46 48 | E. info@TERPenTIJN.be  

www.TERPenTIJN.be

WARMTEPOMPEN ZIJN ALTIJD DE 
VERSTANDIGSTE KEUZE, OOK BIJ RENOVATIE

REDACTIE

Het is ondertussen voldoende bekend, of zou dat toch moeten 
zijn, dat bij nieuwbouw een warmtepomp altijd een uitsteken-
de investering is. Een goed geïsoleerde, luchtdichte bouwschil 
zorgt ervoor dat de warmteverliezen beperkt zijn en een warm-
tepomp optimaal kan renderen. 

Het consortium InfoWarmtePomp.be, een gezamenlijk initia-
tief van tal van Belgische producenten en verdelers van warm-
tepompen, wil er graag op wijzen dat ook bij verbouwingen 
bijna steeds een warmtepomp kan geïnstalleerd worden, op 
voorwaarde dat het gebouw eerst goed wordt geïsoleerd en 
luchtdicht gemaakt. Indien dat gebeurt, is ook bij renovatie 
een warmtepomp de verstandigste keuze voor zowel de ver-
warming als voor de productie van warm water. 
 

Vraag deskundig advies aan een installateur vooraleer 
je aan de verbouwing begint
Bij de renovatie van een woning zijn er een aantal praktische be-
perkingen. Is de woning al dan niet voldoende geïsoleerd? Als je 
de vloer wil isoleren, kan je misschien meteen vloerverwarming 
laten installeren? Is het mogelijk aan te sluiten op de bestaande 
centrale verwarming? Zijn de aanwezige radiatoren niet te klein of 
net te groot? Kan je niet beter direct investeren in een systeem 
met lage afgiftetemperatuur, de ideale combinatie met een warm-
tepomp? Enzovoort, enzovoort. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk 
om goed te controleren of er wel voldoende ruimte is voor het 
type warmtepomp dat je wil plaatsen. Een buitenunit neemt niet 
zoveel plaats in, een horizontaal of verticaal captatienetwerk voor 
een geothermische installatie al wat meer.

Raadpleeg dus zeker op voorhand een gespecialiseerde warmte-
pompinstallateur zodat je weet wat mogelijk is en wat niet. 

Eerst isoleren, dan investeren in een warmtepomp
De verstandigste manier om te investeren in een warmtepomp is 
om eerst en vooral je woning heel goed te isoleren en luchtdicht 
te maken. Daardoor wordt het warmteverlies tot een minimum 
beperkt en kan een kleinere en dus goedkopere warmtepomp ge-
installeerd worden die toch voor het gewenste comfortniveau zal 
zorgen. 

Er is een warmtepomp voor iedere renovatie of BENOvatie, voor ver-
warming én warm water
Op basis van hun energiebron en het afgiftesysteem worden er 
grosso modo 4 types warmtepompen onderscheiden: lucht-lucht-
warmtepompen (halen de warmte uit de buitenlucht en geven die 
af aan de lucht van de ruimte die wordt verwarmd), lucht-water-
warmtepompen (halen de warmte eveneens uit de buitenlucht 
maar geven die af aan het warmwatercircuit) en grond-water- en 
water-waterwarmtepompen (die de warmtecalorieën uit de grond 
of het grondwater afgeven aan het water van het verwarmings-
circuit).

Bij de renovatie of BENOvatie van een vrijstaande villa of een drie-
gevelwoning met een voldoende grote tuin (minstens 250 m2) zijn 
in principe alle types van warmtepompen mogelijk. 
Indien je een rijwoning hebt is de kans groot dat er geen toegang 
is om geothermische boringen te realiseren in je tuin of dat die 
te klein is. In dat geval zal je alleen kunnen kiezen tussen een 
lucht-water- en een lucht-luchtwarmtepomp, omdat daarvoor 
geen grondwerken nodig zijn. Voor een appartement is meestal 
alleen de laatste optie mogelijk, en dan nog op voorwaarde dat je 
toestemming krijgt van de Algemene Vergadering van mede-eige-
naars. Tenzij het ganse appartementsgebouw in een keer geren-
oveerd wordt.

Ook sanitair warm water kan je bij renovatie gemakkelijk en ecolo-
gisch produceren met dezelfde warmtepomp als voor de woning-
verwarming, al dan niet in combinatie met een zonneboiler. 
Bij renovaties waarbij de warmtepomp enkel warm water voor de 
keuken, douche, bad… moet produceren, is een warmtepompboi-
ler de beste oplossing. Een warmtepompboiler verbruikt drie tot 
vier keer minder dan een elektrische boiler, waardoor jaarlijks tot 
70% op de energiefactuur kan worden bespaard. In het voordelig-
ste geval werkt een warmtepompboiler met restwarmte, zoals de 
afgevoerde warme lucht van het ventilatiesysteem en de warmte 
in de ruimte waar de boiler staat, of gebruikt hij  warmte uit de 
buitenlucht.
Ook een hybride systeem en een gasabsorptiewarmtepomp zijn inte-
ressante mogelijkheden
In sommige gevallen is het beter dat je in fases renoveert: eerst 
overschakelen naar verwarming op lage temperatuur met vloerver-
warming en/of grotere radiatoren, dan pas een warmtepomp instal-
leren. Een heel interessante oplossing bij gefaseerde renovaties is 
een hybride systeem. Dat koppelt de technologie van de warmte-
pomp aan andere energiebronnen of -systemen (bijvoorbeeld een 
condensatieketel op gas). Afhankelijk van de buitentemperaturen 
zoekt het systeem steeds naar de oplossing met het hoogste ren-
dement. Tijdens het grootste deel van het verwarmingsseizoen is 
dat de warmtepomp. 

Vrij nieuw voor residentiële gebouwen zijn gasabsorptiewarmte-
pompen. Die combineren de voordelen van een condensatieketel 
op gas en een warmtepomp. De gasabsorptiewarmtepomp produ-
ceert warm water voor het verwarmen van gebouwen en voor de 
productie van sanitair warm water, maar het traditionele koelmid-
del wordt hier vervangen door een water-ammoniakoplossing, en 
de compressor door een ‘thermische compressie’ die aangedre-
ven wordt door een condensatieketel op gas.
Een gasabsorptiewarmtepomp heeft maar een heel laag elektrisch 
vermogen nodig, haalt ook bij lage buitentemperaturen nog een 
mooi rendement én kan gebruikt kan worden voor hogetempera-
tuurverwarmingssystemen (radiatoren). Hij kan dus een oude gas- 
of stookolieketel vervangen. 

                        …
www.infowarmtepomp.be

…
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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.

Wordt dit je
warmste winter ooit?

ISOLATIE  I  NA-ISOLATIE  I  VLOERVERWARMING  I  CHAPEWERKEN EN VLOERDERS

Onze experts helpen je graag besparen en brengen je comfort!

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

‘De stad moet weer naar cement ruiken’. Het is een uit-

spraak van de Venlose oud-wethouder Mark Verheijen, 

jaren geleden uitgesproken, aan de vooravond van en-

kele grote bouwprojecten in Venlo. 

De projecten van toen, zoals de Maasboulevard, worden 

nu opgevolgd door onder meer de ontwikkelingen op de 

Brightlands Campus Greenport Venlo en het voormalige 

Kazerneterrein.

Ja, begint wethouder Erwin Boom (EZ, PvdA), er wordt in  
Venlo nog altijd volop gebouwd. “Misschien iets minder zicht-
baar omdat we destijds met onder meer de Maasboulevard en 

de ondertunneling van het stationsplein nadrukkelijk in de bin-
nenstad bezig waren. Al speelt daar nu ook het een en ander.”

Voormalig postkantoor

Hij wijst op het opgeknapte gebouw waar vroeger de Raad van 
Arbeid in was gehuisvest. Dat monumentale pand werd getrans-
formeerd tot onderkomen voor de Venlose dependance van 
de Universiteit Maastricht, inclusief studentenkamers. “Verder 
wordt binnenkort begonnen met de werkzaamheden aan het 
voormalig postkantoor, eveneens een monument. Daarin wordt 
Museum van Bommel van Dam gehuisvest. 
Het gebouw wordt met veel respect voor het monumentale ka-
rakter verbouwd tot een eigentijds museum. Door het museum  

Steigers
in de

Stad van arbeid, stad van kennis

VENLO BOUWT AAN DE TOEKOMST
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op die locatie onder te brengen creëren we bovendien met het 
verderop gelegen Limburgs Museum een museumplein; we ver-
wachten dat beide musea elkaar gaan versterken.”

Kennisas

En zo zijn er nog diverse andere projecten, vertellen de even-
eens aangeschoven gemeentesecretaris Twan Beurskens en 
programmamanager Serge van Dellen. Zoals de ingrijpende ver-
nieuwbouw van hotel  Van der Valk aan de rand van de stad.  
Eveneens aan de rand van de stad wordt de nieuwbouw voor 
Holland Casino gebouwd. “Dat wordt een echte eyecatcher, een 
state of te art gebouw.” Beurskens merkt dan op dat met al 
die projecten wordt ingespeeld op het veranderende karakter 
van Venlo. “We zijn van oudsher een stad van arbeid met een 

Erwin Boom
Wethouder economische 
zaken Venlo

Twan Beurskens
Gemeente secretaris 
Venlo

sterke agrarische sector, veel maakindustrie en, dankzij de  
gunstige ligging tussen de haven van Rotterdam en het Duitse 
en Europese achterland, ook een prominente logistieke sector. In 
de loop der jaren zijn we echter tevens steeds meer gaan inzet-
ten op kennis, op innovatie. We zijn nu als een van de Brightlands 
campussen – de andere liggen in Maastricht, Heerlen en Sittard- 
Geleen – onderdeel van een Limburgse kennisas die doorloopt 
tot Nijmegen.”

Voormalig Floriade-terrein

Daardoor, vult Erwin Boom aan, krijgt Venlo een internationaler 
karakter. Er komen meer kenniswerkers naar de stad, ook uit het 
buitenland. En met de komst van de Universiteit Maastricht en 
HAS Hogeschool en de al langer aanwezige Fontys Hogescholen 
is ook de studentenpopulatie aanzienlijk gestegen – studenten  

Serge van Dellen
Programma manager
Centrumstad en grenzeloos Venlo

die uit alle delen van de wereld komen. “Die mensen moeten 
we iets te bieden hebben. Wat wonen betreft, wat recreatie en 
cultuur betreft, maar ook op het gebied van carrièremogelijkhe-
den. Dat heeft nu de aandacht.” Belangrijk in dat alles is, zegt hij, 
de ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo, op 
het voormalige Floriade-terrein.  “We hadden bij de toekenning 
van de Floriade sowieso de intentie dat terrein niet alleen voor 
het evenement te gebruiken, maar er twee permanente gebou-
wen neer te zetten, de Innovatoren en Villa Flora, om daarom-
heen na de Floriade een hoogwaardig bedrijventerrein te ont-
wikkelen. Dat is door de economische crisis niet doorgegaan. 
Vervolgens zijn de plannen voor de campus ontstaan.”

Brighthouse

De ontwikkelingen op de campus verlopen volgens Boom meer 

dan uitstekend. Beide bestaande gebouwen zijn helemaal be-
zet waarbij vooral het innovatieve karakter van Villa Flora voor  
impulsen in de regio zorgt.“De drie voornoemde onderwijsinstel-
lingen zijn op de campus geland, doen daar onder meer onder-
zoek, en daaromheen zijn allerlei innovatieve start-ups en bedrij-
ven ontstaan.” Omdat Villa Flora zo goed als vol is, verrijst er nu 
een nieuw gebouw op de campus, Brighthouse. 

De bouw is op 12 februari gestart. Het nieuwe gebouw, met 
kantoren en laboratoria, zal in de toekomst eveneens onderdak 
gaan bieden aan startups, ondernemers, kennisinstellingen en 
onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen of 
daar al gevestigd zijn en willen uitbreiden. 
Boom: “Plannen voor nog een nieuwbouw zijn er ook, dat wordt 
Brightworks.”
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Grootste zonnedak

Met ruim 1.300 ondernemingen op de diverse bedrijventerrei-
nen is Venlo zonder meer een bedrijvige stad. Is er nog ruim-
te om bij te bouwen? Twan Beurskens geeft aan dat de ruimte 
op die bedrijventerreinen beperkt is. “We zullen dus moeten 
doorontwikkelen, kijken welke mogelijkheden er zijn. We heb-
ben de afgelopen jaren natuurlijk de nodige grote logistieke dc’s  
gebouwd. Die zorgen niet alleen voor werkgelegenheid maar 
dragen ook bij aan het duurzaamheidsstreven omdat je de daken 
vol kunt leggen met zonnepanelen. We krijgen hier bijvoorbeeld 
het grootste zonnedak van Nederland.” 

Van de bedrijventerreinen dan naar het wonen. Welke projecten 
spelen er op dit moment? Serge van Dellen noemt de Maas-
waard, een vroegere Vinex-locatie waar nog een wooncomplex 
gepland staat. “Een appartementencomplex, vlak bij het nieuwe 
stadskantoor. Dat qua uitstraling en Cradle 2 Cradle-ambities zal 
aansluiten bij dat stadskantoor. Ook in de wijk Q4 staat de bouw 
van twee wooncomplexen op de planning.”

Kazerneterrein

Meest belangrijke ontwikkeling momenteel is het voormalige 
Kazerneterrein in de kern Blerick, geeft Van Dellen aan, een ge-
bied aan de boorden van de Maas. “Daar gaan we een diverse 
invulling aangeven, met veel aandacht voor allerlei vormen van 
wonen.” Erwin Boom legt uit dat er in het verleden diverse plan-
nen voor het terrein zijn gemaakt. “Na het sluiten van de Frederik 
Hendrik Kazerne in 2002 heeft de gemeente het complex, waar 
veel monumentale panden deel van uitmaken, in 2006 gekocht. 
Vervolgens zijn er enkele initiatieven ontwikkeld door diverse 
partijen, maar die hebben het niet gehaald. We hebben daarop 
architectenbureau West 8 gevraagd een nieuwe visie voor het 
Kazernekwartier te ontwikkelen. Die visie is onlangs aan de ge-
meenteraad gepresenteerd die er vrijwel unaniem mee instem-
de. Waarna we een uitvraag hebben uitgezet met het verzoek 
aan geïnteresseerde partijen hun plannen voor het terrein te  

presenteren. Plannen die moeten aansluiten bij de visie van 
West 8 en de hoge ambities die wij als gemeente hebben.”

Kleinschalig

Volgens Van Dellen is wonen het centrale thema van het Kazer-
nekwartier. “We willen voor uiteenlopende doelgroepen wonin-
gen gaan realiseren. Voor studenten, maar ook huur en koop, 
appartementen en grondgebonden. 
Daarnaast is er ruimte voor allerlei andere functies. Denk aan 
kleinschalige horeca, voorzieningen gericht op onderwijs, noem 
maar op. Alleen geen winkels, hooguit iets ambachtelijk. Maar 
ook weer kleinschalig.” Erwin Boom merkt op dat er tevens veel 
aandacht is voor de historische aspecten. 
Zo blijven de meeste kazernegebouwen gehandhaafd en 
afgestemd op een nieuwe functie. “Delen van het ze-
ventiende fort dat er ooit lag, blijven bovendien zichtbaar. 
 

We gaan op een creatieve manier, met behulp van deskundi-
ge partijen, bekijken hoe we dat zo zorgvuldig mogelijk kunnen 
doen.”

Fases

Infrastructureel liggen er, zegt Boom, eveneens uitdagingen. 
“We gaan bijvoorbeeld de Venrayseweg, die aan het Kazerne-
kwartier grenst, autoluw maken.” Belangrijkste uitdaging is vol-
gens hem een goede verbinding met de binnenstad realiseren. 
“Een van de opties is de spoorbrug verbreden, over alternatie-
ven denken we nog na.”  Daar is nog wel wat tijd voor, maken 
de drie heren tot slot duidelijk. Het Kazernekwartier wordt de 
komende tien jaar in fases ingevuld. Al laat de eerste fase niet 
lang op zich wachten.  “Daar verwachten we na de zomer mee 
te kunnen beginnen.” l

Fotografie ALf Mertens - Beeldmateriaal West 8
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Op Brightlands Campus Greenport Venlo zijn diverse fa-

ciliteiten aanwezig om innovatie te ondersteunen en je 

bedrijf te helpen groeien. De Innovatoren en Villa Flora  

bieden tal van mogelijkheden voor jouw bedrijf.

In 2021 komen er nog meer faciliteiten bij met de nieuwe  

gebouwen BrightHouse en BrightWorks.

Innovatoren en Villa Flora

Op het campusterrein wordt de kracht van de regio gebundeld, 
versterkt en verder uitgebouwd, door de ontwikkeling van state-
of-art faciliteiten voor business development, fundamenteel en 
toegepast onderzoek, onderwijs en ontmoeting.
Brightlands Campus Greenport Venlo: letterlijk en figuurlijk de 
proeftuin voor het voedsel van morgen.
Huisvesting van de huurders van de campus vindt plaats in Villa 
Flora, Innovatoren, tijdelijke kassen en op het buitenterrein. 
Deze bieden kantoorruimtes, vergaderruimtes en tal van onder-
zoeksfaciliteiten waar gewerkt kan worden aan productinno-
vaties, zowel op het gebied van Gezonde en Veilige Voeding, 
Future Farming en Biocircular Economy. Aangezien de campus 
steeds meer gebruikers aantrekt wordt het beschikbare verhuur-
baar vloer oppervlakte (VVO) snel schaars en is er door de komst 

van BrightHouse en BrightWorks weer meer 
beschikbare verhuurbare vloeroppervlakte 

(VVO).

BrightHouse

Het realiseren van een flexibel ge-
bouw waarin huurders binnen ver-
schillende vormen een kantoor en/of 
lab kunnen huren, is een van de ba-
sisont- werpuitgangspunten geweest 

voor BrightHouse. Het concept 
is gebaseerd op een ontwerp, 

waarin binnen een modulair 
systeem per gebouw diver- 

siteit en karakter kan wor-
den aangebracht. 

Het gebouw kan verdeeld worden in drie delen. Het  linker en 
rechter gedeelte dat modulair ingericht kan worden als laborato-
rium of kantoor en een centraal middengedeelte waar het cen-
trale trappenhuis met alle gemeenschappelijke voorzieningen de 
ruggengraat van de gebouwen vormt en zorgt voor een verbin-
dende rol tussen de verdiepingen en verschillende gebruikers. 
De ingebruikname van het eerste BrightHouse zal rondom de 
zomer van 2021 zijn.

BrightWorks

Naas BrightHouse wordt gestart met het ontwikkelen van het 
zogenaamde BrightWorks concept, dat bestaat uit zelfstandige 
units die schakelbaar zijn. Deze schakelbare units geven invul-
ling rondom de behoefte voor werkplaatsen. Voor de units wordt 
een basispakket ontwikkeld dat met behulp van een keuzepak-
ket door de klant verder samen- gesteld kan worden conform 
de eisen van de klant. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoor-
beeld het wel of niet toevoegen van een verdiepingsvloer of een 
sectionaalpoort. Dit concept kan gefaseerd per blok gerealiseerd 
worden, waardoor snel aan de behoeftevraag voldaan kan wor-
den voldaan.
Omdat dit concept bestaat uit kleinschaligere gebouwen sluit 
dit prima aan bij de paviljoenachtige setting die rondom de Villa 
Flora bedacht is.
 

 INNOVATIEF… EN VOLOP IN ONTWIKKELING

Saskia Goetgeluk                                
Directeur Brightlandcampus           
Greenport Venlo

Impressie van BrightHouse dat achter de Innovatoren gebouwd wordt.

Impressie van BrightWorks die rondom Villa Flora gebouwd worden.

Bouw en Techniek BAM Bouw en Techniek - Regio Maastricht   |  Amerikalaan 14, 6199 AE Maastricht - Airport  |  
T. (043) 308 83 30  |   E. maastricht@bam.com  |  W. www.bambouwentechniek.nl

BAM Bouw en Techniek kent de wereld van haar klant en de wens van de gebruiker. 
Ons accent ligt op waarde creëren voor onze opdrachtgevers. Hun primaire proces 
en toekomstperspectief zijn leidend voor ons. Voor Brightlands stempelen we in 
Venlo het slimme concept van de twee Brighthouses op de Brightlands Chemelot 
Campus in Sittard-Geleen door. Medio 2021 kunnen bedrijven en kennisinstellingen 
al gebruikmaken van de nieuwe kantoor- en laboratoriaruimten op de Brightlands 
Campus Greenport in Venlo.  

We zijn gestart met de bouw van 
Brighthouse Venlo

Maastricht Limburg Bouwt versie 6 met snijlijnen .indd   1Maastricht Limburg Bouwt versie 6 met snijlijnen .indd   1 5-3-2020   12:22:195-3-2020   12:22:19
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Het terrein van de voormalige Frederik Hendrik Kazerne in  

Blerick is al enige tijd in eigendom van de gemeente  

Venlo. Grenzend aan dit gebied liggen de Eindhovenseweg, 

het spoortracé en de Maas. Elementen die ervoor hebben ge-

zorgd dat in Venlo en Blerick gefragmenteerd stadsdelen zijn 

ontstaan. 

De ambitie van Venlo is het gebied te ontwikkelen als onder-

deel van één stedelijk centrum waarin de geschiedenis van de 

plek een belangrijke rol speelt. In 2019 is daarop architecten-

bureau West 8 gevraagd een nieuwe visie voor het Kazerne-

kwartier te ontwikkelen. 

Visieontwikkeling

De ontwerpopgave was een stedenbouwkundige visie te ont-
wikkelen op basis van drie bouwstenen: het cultuurhistorisch 
erfgoed, het gewenste profiel en de ambities op het gebied van 
vernieuwing en duurzaamheid. Het Kazerne Kwartier vormt daar-
in de verbinding voor de ongedeelde stad aan weerszijden van 
de Maas. Ivo Gerits, projectmanager gemeente Venlo: “Gedu-
rende de planvorming hebben we inwoners van Venlo en Blerick 
uitgenodigd hun ideeën voor het gebied te delen met de project-
groep. Ook hebben we experts en marktpartijen gevraagd mee 
te denken. Deze input is meegenomen in de visieontwikkeling. 
Begin dit jaar is de nieuwe stedenbouwkundige visie vastgesteld 
en kunnen de ontwikkelingen in het gebied starten.”

“Het Kazerne Kwartier: een nieuw stukje stad”

VENLO BOUWT AAN DE TOEKOMST

Nieuwe wijk

Het Kazerne Kwartier wordt een nieuw stukje stad met een  
eigen aanzien en karakter. Het gebied, 22 hectare groot, biedt 
een aantrekkelijke woon -en verblijfplaats voor mensen uit  
Venlo, de regio en daarbuiten. Een inspirerende omgeving met 
uniek erfgoed en uitzicht op de Maas, uiterwaarden en binnen-
stad. Er vindt een ontwikkeling plaats met een evenwichtige mix 
van wonen, werken en diverse stedelijke voorzieningen, zoals 
horeca, onderwijs, vrije tijd en zorg. Een deel van de beoogde 
voorzieningen kan daarbij leunen op de nabijheid van het inter-
citystation Blerick. Wonen wordt een belangrijke bouwsteen 
van het Kazerne Kwartier. De gemeente wil voor uiteenlopende 
doelgroepen woningen gaan realiseren. In de plannen wordt ook 
volop ruimte geboden om in volgende fases goed in te kunnen 
spelen op trends en nieuwe ontwikkelingen. 

Duurzaam

De gemeente Venlo zet sterk in op vernieuwing en duurzaam-
heid, vult Ivo aan. “De Cradle to Cradle-filosofie dient daarbij 
als inspiratiebron. Het gaat om meteen goed doen, in plaats 
van minder slecht. Bij het Kazerne Kwartier zetten we in op de 
thema’s hernieuwbare energie, duurzaam hergebruik van ma-
terialen, zelfvoorzienend in water, functioneel groen, waardevol 
erfgoed en duurzame mobiliteit.”

Uitnodiging aan de markt 

Nu de stedenbouwkundige visie voor het Kazerne Kwartier is 
vastgesteld wil de gemeente bestaande gebouwen en gronden 
gefaseerd verkopen, in de vorm van ontwikkelvelden. De ont-
wikkeling kent een langere doorlooptijd en wordt in meerdere 
fases gerealiseerd. Te beginnen met de invulling rond het fort 
en de bestaande kazernegebouwen. Deze omgeving vormt het 
centrum van de gebiedsontwikkeling. “Wij nodigen marktpartij-
en uit om hun interesse kenbaar te maken. Dit kunnen zij doen 
met een propositie die aansluit bij onze nieuwe visie en ambi-
ties. Wij willen met potentiële partijen in gesprek komen over 
samenwerking. Tot en met 3 april kunnen zij via TenderNed hun 
voorstellen insturen.”

Gemeente Venlo

Bezoekadres: Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo
Postadres: Postbus 3434, 5902 RK Venlo
Telefoon: 14077, www.venlo.nl, e-mail: info@venlo.nl 

Kazerne Kwartier: venloonline.nl/kazernekwartier

Beeldmateriaal West 8

 Ivo Gerits projectmanager gemeente Venlo
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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
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HAVEN & HINTER: HET JUISTE BEDRIJF OP DE JUISTE LOCATIE

REDACTIE

Vandaag hebben 9 partners een intentieverklaring onder-
tekend om op zoek te gaan naar de optimale benutting van 
industriële en logistieke zones en een betere afstemming 
van het uitgifte- en allocatiebeleid in de regio Antwerpen, 
Waasland, Vlaams-Brabant en de Kempen.

Inzetten op duurzame groei van industriële en logistieke zones 
is cruciaal als we de toekomst van de Vlaamse welvaart willen 
garanderen. Die groei komt onder druk te staan met een toene-
mende schaarste aan geschikte bedrijventerreinen. De economi-
sche urgentie om zorgvuldig om te springen met de ruimte die 
beschikbaar is voor logistieke en industriële activiteiten kan niet 
genoeg benadrukt worden.
Daarom geven Port of Antwerp, Maatschappij Linkerscheldeoe-
ver, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio), De Vlaamse  
Waterweg, de intercommunale Interwaas, de provincies  
Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de provinciale Ontwikkelings-

maatschappijen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen samen het 
startschot voor ‘Haven en Hinter’. Een samenwerking die alle  
neuzen in dezelfde richting draait onder een solide visie: ‘het juiste 
bedrijf op de juiste locatie’.
Samen willen we het aanbod van de beschikbare oppervlakte 
voor economische ontwikkeling inzichtelijk maken en tegelijkertijd 
de vraag naar bedrijfsruimte analyseren. We willen de brug slaan 
naar het veelvoud aan eigenaars van de verschillende terreinen. In 
een tweede stap richten we ons op de gemeenten en projectont-
wikkelaars die in opdracht van investeerders op zoek gaan naar 
een geschikte bedrijfslocatie voor hun klant. Dat is de basis voor 
een gemeenschappelijke aanpak die vraag en aanbod samen-
brengt. Met een klantgericht en eenvormig plan van aanpak willen 
we onze regio nog duidelijker op de kaart zetten als aantrekkelijke  
investeringslocatie.                                                                                …

www.www.vlaamsewaterweg.be
…

SCHELDEKAAIEN SINT-ANDRIES EN ZUID, ANTWERPEN
Het gebied Sint-Andries en Zuid is een van de deelgebieden 
van het masterplan Scheldekaaien. Aan de stadszijde van de 
waterkering is een lineair park gerealiseerd. De rivierzijde laat 
enkel tijdelijke activiteiten toe, het is een uitwaaiplek voor de 
stad waar niets moet en alles kan.

Het project Sint-Andries en Zuid is een belangrijk onderdeel van 
het masterplan Scheldekaaien dat tussen 2006 en 2010 ontwik-
keld werd. Het masterplan legde de krijtlijnen vast voor de heraan-
leg van de Scheldekaaien, vanaf het Eilandje in het noorden van 
Antwerpen tot Blue Gate Antwerp in het zuiden van de stad. Het 
probeert twee schijnbaar tegengestelde agenda’s te verzoenen. 
Aan de ene kant wil het over een lengte van zeven kilometer een 
Stad aan de Stroom realiseren, waarbij de kaaien fungeren als 
nieuwe openbare ruimte voor de binnenstad die de band tussen 
rivier en stad in ere herstelt. Aan de andere kant wil het de richt-
lijnen uit het Sigmaplan volgen, die de stad moeten beschermen 
tegen datzelfde water door het optrekken van een nieuwe, hoge-
re en ononderbroken waterkering tot het niveau van 9,25m TAW. 
De waterkering verdeelt het kaaigebied in een droge stadszijde en 
een overstroombare rivierzijde. De twee zijden zijn verschillend in 
gebruik en materiaal. Aan de stadskant speelt een rijk palet aan 
verhardingen, afgewisseld met groenruimtes, in op een breed re-
gister aan kleinschalige programma’s. De natte zijde is een uitge-
strekte kasseivlakte die zich genereus ten dienste stelt van tijdelij-
ke gebruiken, als de rivier dit toelaat.

Eén van de zeven deelgebieden
Het masterplan Scheldekaaien bakent zeven deelgebieden af. Eén 
is het gebied Sint-Andries en Zuid, een project dat in 2009 van start 
ging. Ter hoogte van de stadsdelen Sint-Andries en Zuid beschikt 
het binnenstedelijke weefsel over een relatief omvangrijke opper-
vlakte aan publieke ruimtes, dankzij de Gedempte Zuiderdokken 
waar een park van bijna tien hectare wordt gerealiseerd. Hierdoor 
kan het aanvullende aanbod aan stedelijke publieke voorzieningen 

op de kaaien zelf beperkt worden en kan een relatief groot per-
centage van de kaaioppervlakte worden vrijgegeven aan de over-
stroombare natte zijde van de waterkering.

Park aan stadszijde
Aan de stadszijde, de droge zijde, is een lineair park gerealiseerd, 
met de waterkering als een groene zachte helling met bomen en 
informele verblijfsplekken. De meest noordelijk zone nodigt op een 
relatief ongedwongen manier uit tot informeel gebruik en verblijf. 
De centrale zone biedt met haar eerder minerale, verharde inrich-
ting de mogelijkheid voor het organiseren van meer intense stede-
lijke programma’s en activiteiten zoals markten en tentoonstellin-
gen. Het meest zuidelijke deel geeft ruimte aan een fitnesszone, 
een speeltuin, een hondenloopzone, en de was- en overslagplaats 
voor veegwagens van de stadsdiensten die deze nieuwe openba-
re ruimte en een deel van de binnenstad moeten bedienen.

Tijdelijke activiteiten aan rivierzijde
In tegenstelling tot de stadszijde zal de rivierzijde enkel tijdelijke 
activiteiten toelaten. De kaaivlakte is hier een uitwaaiplek voor de 
stad, waar niets moet en alles kan. Ze is een weidse leegte, een 
uniek stedelijk landschap met expliciete verwijzingen naar de his-
torische haven. Zo zijn de kasseien hergebruikt als verhardingsma-
teriaal, zijn de havenkraansporen geïntegreerd en zijn de aanmeer-
mogelijkheden voor grote zeeschepen behouden. De rivierzijde zal 
plaats bieden aan een brede waaier van tijdelijke invullingen, van 
sportieve evenementen over concerten tot openluchtfilms. Ook 
hier is het centrale gedeelte, ter hoogte van de Zuidersluis, de plek 
die een groot aantal activiteiten kan ontvangen. 
Hier helt het kaaivlak namelijk zacht in de richting van het water 
en is zo één van de zeldzame plaatsen op de Scheldekaaien waar 
de rivier tastbaar bij de publieke ruimte wordt gebracht. De helling 
geeft een vlot contact met het water in de vorm van een stedelijk 
‘strand’ met zuidoriëntatie en prachtige zichten over de bocht van 
de Schelde.
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR

VLOERVERWARMING
 ZONNE ENERGIE

WARMTEPOMP
VENTILATIE

www.penxten.be 
info@penxten.be   

pensten_1/4_Blauw.indd   1 8/12/17   13:42

ROBBIE IS DÉ SUPERMAN VAN DE BOUW

REDACTIE

Sagoma Group, de R&D-afdeling van de Genkse bouwgroep 
Marchetta, stelt Robbie voor: een robot die arbeiders op de 
werf assisteert bij het transport en de plaatsing van zware 
bouwblokken. Het rendement stijgt hierdoor met factor 4 en 
ook de veiligheid gaat er dankzij Robbie op vooruit.

Robbie is het resultaat van intensief onderzoek door Sagoma 
Group. De cobot, of collaboratieve robot, werd ontwikkeld om ar-
beiders op de werf te assisteren tijdens zwaar tilwerk, het trans-
port en de plaatsing van lijmblokken. Robbie werkt samen met zijn 
bediener en biedt zo fysieke ondersteuning op de werkvloer.

De cobot werkt op perslucht en is eenvoudig door één persoon 
te bedienen. Hij heeft een 360° draaicirkel, een reikwijdte van 10 
meter en een draagcapaciteit van 60 kg. Aangezien Robbie tot vier 
keer sneller lijmblokken stapelt dan wanneer dit manueel gebeurt, 
verloopt het werk efficiënter zonder overbelasting voor de arbei-
der. Bovendien is hij uitgerust met een beveiligd systeem dat voor-
komt dat de lijmblokken vallen. Zo realiseert de cobot niet alleen 
meer rendement, maar verhoogt hij ook de veiligheid op de werf.

Robbie is compatibel met de recycleerbare keramische lijmblok-
ken van Dumoulin Bricks, dat als mede-ontwikkelaar hiervoor fi-
nanciële steun van de Provincie Limburg ontving. “De markt is 
sterk vragende partij voor een oplossing die ademruimte biedt”, 
bevestigt zaakvoerder Franco Marchetta. “De instroom van bouw-
vakkers verloopt heel moeizaam en een onverwachte afwezigheid 
is vaak al genoeg om de planning van een aannemer in de war te 
sturen. Innovaties zoals Robbie tonen dat inventiviteit voor meer 
arbeidsvreugde kan zorgen op de werkvloer.”

Robbie is in actie te bewonderen op Probuild, de vakbeurs gekop-
peld aan Batibouw.

…
www.marchetta.be.be

…

EBEMA MAG ZICH BESTE VAN BELGIË NOEMEN
Het Zutendaalse bedrijf Ebema werd zopas uitgeroepen tot Beste Bouwmaterialenproducent van België. 
Dat heeft Fema, de beroepsvereniging van bouwhandelaren, bekendgemaakt.

REDACTIE

Co-CEO Sonja Kuypers: “Het is een enorme eer om deze Fe-
ma-award te mogen ontvangen, zeker omdat het onze klanten 
zijn die uit 60 fabrikanten voor Ebema gekozen hebben. De vier 
overige genomineerden waren Knauf, Wienerberger, Coeck en 
Vandersanden Steenfabrieken. Naast deze namen genomineerd 
worden, was al een verdienste op zich. En de award winnen is 
de kers op de taart. Een beloning voor onze medewerkers die er 
dagelijks naar streven om de beste producten en beste service te 
bieden aan onze klanten.”

De award voor Beste Bouwmaterialenproducent werd na een on-
derbreking van zeven jaar terug in het leven geroepen. Bijzonder 
is dat Ebema na de eerdere edities in 2009, 2011 en 2013 voor de 
vierde keer op rij de prijs mee naar huis mag nemen.

…
www.ebema.be

…

TROTS OM  
GRONDLEGGER 
TE ZIJN VAN Z33

ONTDEK ONZE REALISATIES  
VANUIT DE GROND VAN ONS HART

op houbennv.be

© Olmo Peeters
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Een ervaring ‘once in a lifetime’

Z33

4
reportage

Hoe ver ga je als bouwteam mee in de details van de architect? 

Voor de bouw van het nieuwe kunstencentrum Z33 in Hasselt, 

moest de combinatie Houben-Vanhout Bilzen tot het alleruiter-

ste gaan. Zowat 10 jaar heeft de Italiaanse architecte Francesca 

Torzo gestudeerd, getekend en gesleuteld aan het project. Ze 

maakte naar schatting 600 verschillende plannen en contro-

leerde elk detail tot op de millimeter. De kleurbepaling van de 

gevelsteen heeft maar liefst 3 jaar in beslag genomen… “We 

zijn meegestapt in dit verhaal om onze vakbekwaamheid in dit 

type van opdrachten te etaleren”, aldus Patrick Sticker, com-

mercieel directeur bij Vanhout. “Maar eerlijk: we hebben heel 

bewust een team samengesteld van mensen die er het geduld 

voor hadden en er een prestigezaak van wilden maken.”

“Samen met de renovatie van het bestaande gedeelte, hebben 
we een nieuwe vleugel voor aanvullende functies geopend”, al-
dus een trotse directeur Jan Bloemen. “De grote uitdaging voor 
de 32 architectenteams die zich voor de wedstrijd hadden inge-
schreven, was beide gedeeltes te blenden tot één geheel. Van 
alle kandidaten hebben we 5 teams geselecteerd, en tot slot 
daaruit Francesca Torzo uitverkozen.  

Zij was de enige die begreep hoe Z33 werkt. We zijn namelijk 
geen museum, maar een kunstencentrum, en dat is iets hele-
maal anders. We hebben ook voor haar gekozen omwille van 
het respect dat ze in haar ontwerp toonde voor het erfgoed.  
Met een uitzonderlijk resultaat tot gevolg…”

Alle betonnen muren in de nieuwbouw zijn zichtbaar gebleven, 
wat het interieur een industriële look geeft.
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Verhaal vertellen

Francesca Torzo staat bekend voor haar ‘sensitieve’ architectuur. 
Ze legt haar volledige hart en ziel in de projecten en kijkt niet naar 
een dagje meer of minder werk. “Ik kom al 15 jaar naar Z33”, 
aldus de architecte. “De realisatie van dit project is een lang pro-
ces geweest, waar veel denkwerk aan vooraf is gegaan. Cultuur 
is een dialoog tussen heden en verleden, waarbij de materialen 
het verhaal vertellen van het gebouw en de hele site. Dit begijn-
hof is een stad in de stad, met een bijzondere boodschap. Die 
heb ik met een hommage willen vertalen in dit nieuwe project.” 
De architecte begon aan haar opdracht met de oude materialen 
te bestuderen. 
“Zo heb ik bakstenen teruggevonden in ruit-vorm, wat me de 
inspiratie heeft gegeven voor de façade van het nieuwe gebouw. 
Die is opgetrokken in één stuk, zonder ramen. Dat in contrast 
met de binnenruimte, die wel over veel ramen beschikt, net zo-
als de oude huisjes van het begijnhof.”

 
De geschiedenis heeft Torzo tevens geïnspireerd voor de inde-
ling van het gebouw. “Het interieur is een mozaïek van ruimtes 
in diverse vormen. Francesca heeft er zelfs een porseleinen ver-
sie van gemaakt. Het zijn allemaal aparte dozen die een geheel 
vormen. Het loop door elkaar, net zoals een stad is opgebouwd.“
En ze besluit: “Dit is geen architectuur op plan, maar een zoek-
tocht naar de relaties in het leven. ” 

600 plannen

Toen Francesca Torzo na de wedstrijd in 2010 werd aangesteld, 
wisten de partners dat ze veel geduld gingen moeten hebben. 
Een understatement. Zo heeft ze er 3 jaar over gedaan om sa-
men met een firma in Denemarken de juiste kleur van de gevel-
stenen te kiezen. Om de stenen te verwerken, kon maar één 
soort lijm worden gebruikt, die uit Zwitserland moest komen. 
De voeg moest worden gemaakt met een plastic pijpje om te  

 
vermijden dat er schaduw op de gevel zou te zien zijn. 
En zo kennen de aannemers nog honderden verhalen over de 
extreme veeleisendheid van de nochtans zeer minzame Italiaan-
se. “Inderdaad, alle details waren tot op de millimeter uitgete-
kend”, zeggen werfleider Kristof Mutert en projectleider Michiel 
Wielockx. “Elk stopcontact moest precies worden geplaatst zo-
als zij het wou. We schatten dat er zowat 600 plannen zijn gete-
kend, van een gebouw dat in feite vrij klein is. Voor alles moest 
een mock-up worden gemaakt. Eigenlijk was het BIM in de 
praktijk: alle stukken op voorhand uitwerken en testen. Nee, dat 
hadden we nog nooit gedaan… Een ervaring ‘once in a lifetime.”

Toch hebben beide aannemers met veel plezier aan het project 
gewerkt. “Dit gebouw is een echte landmark met internationale 
uitstraling”, aldus Kristof Mutert van Houben. “We willen ons 
onderscheiden in dit type van werk en onze vakbekwaamheid 
etaleren. De heel intense samenwerking met de architecte en 

de bouwheer hebben we er graag bijgenomen. Maar gebruikelijk 
is het niet, een quasi dagelijks overleg.”

Voorbeeld van samenwerking

Wat niet wil zeggen dat de aannemers geen inspraak hadden. 
“Binnen de lijnen van het concept, mochten we meedenken om 
oplossingen te zoeken”, vertelt Michiel Wielockx van Vanhout 
Bilzen. “Meestal moesten er goedkopere alternatieven worden 
gevonden om de creatieve ideeën tot hun recht te laten komen. 
Want het budget was eerder beperkt, en op voorhand hadden ze 
ook duidelijk gemaakt dat meerwerken uitgesloten waren. Niet 
simpel. Na de eerste aanbesteding werd er een onderhande-
lingsprocedure opgestart ten einde de bouwprijs met 25 tot 30% 
te reduceren. Finaal is er dan uiteindelijk een heraanbesteding 
uitgeschreven”, aldus Patrick Sticker.

Francesca heeft er zelfs een 
porseleinen versie van gemaakt. 
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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
Z33

…
Bouwheer: 

 de Provincie Limburg
…

Architect ontwerp: 
architect Francesca Torzo; Italië

Hoofdaannemer:
 THV Houben-Vanhout; Bilzen (Hasselt/Bilzen)

Houten constructie: 
Franken Stefan; Bree

Wanden en plafonds: 
Gyprof; Paal – Beringen

Stortklare beton: 
betoncentrale Everaerts; Lummen

Grondwerken en afbraakwerken: 
Baldewijns; Kuringen

Berlinerwand: 
micropalen: CVR; Beringen

Elektrische installatie: 
Janssens; Zonhoven

HVAC: 
Imtech; Alken

Plateauliften, goederenlift: 
ZZED; Hasselt
Personenlift: 

Coopman Orona; Waregem
Plat dak & Isolatie vloeren: 

Applis; Westerlo
Dakdichting: 

Dekkers; Genk
Pluvia: 

Aerts; Balen
Houten deuren: 

Vangrieken; Heusden-Zolder
Schilderwerken: 

Woutim; Peer
Gevelwerken: 

Lahou & Boeckx; Zoutleeuw
Harde vloeren: 

JC Concept; Scherpenheuvel
Rookkoepels: 

Jet Bik; Leuven
Levenslijn: 

Safety Solutions; Beverlo

De zonwering zorgt ervoor dat het 
zelfs op warme zomerdagen heel 

koel blijft in de grote hal.

Om een samenhangend ruimtelijk en functioneel geheel te verkrijgen, werkten 
de architecten met een rasterstructuur die helder en flexibel kon worden

ingevuld.

In dit ontwerp komen inzichten van jarenlange samenwerking 
tussen architect en de vzw mooi samen
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Z33 een impressie die blijft hangen, 
met een uitzonderlijk resultaat tot 
gevolg…”
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Hier en daar waren er toch een aantal posten boven budget, 
maar die moesten dan gecompenseerd worden door goedkope-
re oplossingen op andere vlakken. Een goede oefening in ‘out of 
the box’ denken.”

Wat niet voor iedereen is weggelegd. Zowel Houben als  
Vanhout hadden voor dit project dan ook mensen afgevaardigd 
die uit het juiste hout waren gesneden. “Klopt, want niet ieder-
een zou hetzelfde geduld en dezelfde flexibiliteit aan de dag 
hebben kunnen leggen,” geeft Kristof Mutert toe. “Vandaar de 
samenstelling van kleine teams van gelijkgestemde vakmensen, 
die er met een grote betrokkenheid aan begonnen zijn. Onze 
onderaannemers hebben we op dezelfde basis geselecteerd. 

Op die manier zijn we tot een hechte groep gekomen, die als 
een echt voorbeeld van een geslaagde samenwerking mag be-
schouwd worden. Alle partners in het project zijn dan ook ui-
terst tevreden met het resultaat. Ik ben er zeker van dat Fran-
cesca Torzo ons team overal ter wereld mee naartoe wil nemen 
om de uitvoering van haar creaties te verzorgen. Ze heeft zelfs  
al gevraagd of we mee naar China willen om 2 projecten  
uit te voeren. Flatterend, maar we gaan voorlopig toch even  
passen…” l

Tekst: Kurt Meers | Fotografie Z33 / Frank Gielen
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COMETAL 
TRAKTEERT OP 
FRIETJES !
Omwille van de hoge eisen die er ge-
steld werden aan eindresultaat van het 
beton, werd er voor aanvang van de werf 
meermaals vergaderd door enerzijds de 
werfleiding van Strabag Genk (met hoofd-
projectleider Kris Delbaere, projectleiders 
Wout Hulselmans en Karen Deldime en 
werfleider Johan Maes) en anderzijds 
Andy Lurquin van Cometal Bekistingen. 
Zo werd er onder meer voor gekozen om 
al de tussenliggende balken van het ge-
lijkvloers en de zesde verdieping in een 
batterij-bekisting te maken. 
Voor de zichtwanden van de trapkern 
werd geopteerd voor het Bimet-paneel 
en voor het ondersteunen van de prefab- 
balken werd in overleg beslist om het  
Altor-ondersteuningssysteem te gebrui-
ken.
 
De werken worden uitgevoerd door on-
deraannemer BRIXX, onder leiding van 
Kamil Niechcial.
 
Om iedereen op de werf te bedanken 
voor de prestaties die tot dusver al wer-
den geleverd, en voor de goede onderlin-
ge samenwerking, trakteerden Strabag 
en Cometal op een frietkraam en dranken- 
--buffet. Zoals je op bijhorende foto’s kan 
zien, was het een geslaagde namiddag!

Over Cometal: 
Cometal is gelegen te Opglabeek en telt 
een 55-tal medewerkers. 
Zij produceren verschillende types be-
kistingen  zowel  systeem als prefab op 
maat. In samenspraak met de klant zoekt  
Cometal naar de geschikte bekisting en 
volgt het project op van begin tot einde. 
Een goede service en de tevredenheid 
van de klanten is waar het Cometal-team 
zich alle dagen voor inzet.

www.cometal.be 

REDACTIE
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BUREAU NOTERMANS OPENT ZETEL WEST IN KORTRIJK

REDACTIE

Ingenieurs- en Expertisebureau, gespecialiseerd in een aantal 
niche-diensten in de takken Building Management, Waterbe-
heersing en Risico-en expertisemanagement en met hoofdze-
tel te Borgloon opent een tweede zetel in Kortrijk.

Sinds 8 november 2004 is het in Vlaanderen verplicht om het af-
valwater gescheiden aan te bieden aan de openbare riolering. Dit 
geldt zowel voor nieuwbouw als bij de aanleg van een nieuwe rio-
lering op openbaar domein. Bureau Notermans stond mee aan de 
wieg van de uitwerking van dit systeem en de te volgen procedu-
res. 15 jaren later is dit systeem uitgegroeid tot de algemeen aan-
vaarde standaard en is Bureau Notermans een van de marktleiders 
in de uitvoering van adviezen en keuringen. Tot de klanten van Bu-
reau Notermans behoren alle rioolbeheerders, gemeentebesturen 
en tal van projectontwikkelaars.

Bureau Notermans is actief in geheel Vlaanderen en telt ook heel 
wat klanten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Teneinde 
de dienstverlening daar nog te verbeteren werd de beslissing ge-
nomen om een tweede kantoor te openen in Kortrijk en ter plaatse 
personeel aan te werven.

De opening van het tweede kantoor, naast de hoofdzetel in 
Borgloon, maakt ook deel uit van de gehele groeistrategie van de 
onderneming. In 2019 werden reeds een aantal aanwervingen ge-
daan, waardoor het Bureau gegroeid is tot een twintigtal mede-
werkers. Ook in 2020 wordt er nog een verdere groei verwacht.

Over Ingenieurs- en expertisebureau Notermans bv
Bureau Notermans is een ingenieurs- en expertisebureau dat zo’n 
20 jaren geleden werd opgericht door Marc Notermans. Het bedrijf 
richt zich voornamelijk op een aantal niche-diensten in de volgen-
de takken: Building Management, Waterbeheersing en Risico- en 
expertisemanagement. 

Met een team van een 20-tal medewerkers is Bureau Notermans 
een van de marktleiders in elk van deze niche-markten. De klan-
tenportefeuille van Bureau Notermans is verspreid over geheel 
België en terug te vinden in zeer gevarieerde sectoren: overheden, 
intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, bouw- en 
transportbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, syndici, grote, 
middelgrote en kleine ondernemingen.

…
www.bureaunotermans.be
erik@bureaunotermans.be

GSM: 0475 73 69 19
…

www.notermans.be

hoofdzetel: Sint-Truidersteenweg 474B  3840 Borgloon
zetel West: Dumolinlaan 1, bus 13  8500 Kortrijk

Vriendelijke groeten

vriendelijke groetjes.indd   1 7/08/19   13:45

Marc Notermans

KRACHTIGSTE ZONNEDAK VAN EUROPA IN 
GREENPORT VENLO
Nunner Logistics krijgt op het distributiecentrum van Lidl in 
Greenport Venlo het krachtigste zonnedak van Europa. Het 
XXL warehouse wordt volledig vol gelegd met zonnepanelen.  
Daarnaast zijn eind 2020 vrijwel alle daken van de distributie-
centra  in Greenport Venlo bedekt met zonnepanelen. Zo’n 90 
hectare aan dakoppervlak. 

Het krachtigste zonnepanelen dak van Europa. Die kwalificatie 
mag Nunner Logistics zichzelf over een paar maanden geven. Met 
een oppervlakte van 110.000 vierkante meter levert het dak van 
de logistieke dienstverlener in Venlo straks een vermogen van 
13,1 Megawatt: het hoogste vermogen dat in Europa door één 
dak wordt geleverd.

Het dak wekt genoeg energie op om 4.500 huishoudens van 
elektriciteit te voorzien. De investering en exploitatie komt voor 
rekening van Ecorus. Het warehouse is een ontwikkeling van Next 
Level Development in samenwerking met Lidl en Nunner Logistics 
dat dit jaar Caroz overnam.

…
https://www.greenportvenlo.nl
...

The Value Builders:  
allen experts, samen sterker

Democo Group verzamelt de expertise  
van 8 gespecialiseerde bedrijven  
en meer dan 800 medewerkers om  
toegevoegde waarde te leveren in  
Aanneming, Ontwikkeling, Technieken  
en Afwerking. Door ideeën, materialen  
en mensen samen te brengen, willen we  
bij elk bouwproject de verwachtingen  
van onze klanten en partners overtreffen.

www.democogroup.be
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Polyvalente Gazometersite doet Truiense stationsbuurt heropleven

GAZOMETERSITE

5
reportage

GAZO of de herbestemming van de Gazometersite in Sint- 

Truiden is een van de grotere projecten die de afgelopen jaren 

in de hoofdplaats van Haspengouw heeft plaats gevonden. 

Het complex van 26.000 m² in de stationsbuurt telt onder meer 

15 appartementen, een school voor lager onderwijs en muzie-

kacademie, een fuifzaal, repetitielokalen en een campus met 

dienstverlening voor jongeren en welzijn zoals onder andere 

Kind & Gezin, een naschoolse kinderopvang …. Voor GAZO is 

gewerkt met een bouwteam waarbij Architecten Achtergael, 

Democo, Willemen Groep en de Stad Sint-Truiden de handen 

in elkaar sloegen.

De geschiedenis van de site gaat terug naar de 19de eeuw. 
Naast het station, aan de rand van de stadskern werd het gas 
opgeslagen dat de stad van verlichting voorzag. “Gasverlichting 
was toen een relatief nieuwe uitvinding en Sint-Truiden was  
pionier in het verlichten van haar stad”, weet burgemeester 
Veerle Heeren. De fabriek heeft vlak na de Tweede Wereldoor-
log haar deuren gesloten, maar de naam is blijven plakken en 
daarom spreken we nu nog van de Gazometerstraat. 

Tot midden jaren ’70 was er de Coca-Colabottelarij gevestigd, de 
allereerste in België. Daarna was het de beurt aan Belgacom, dat 
een deel van het gebouw gebruikte om haar telefonieactiviteiten 
te coördineren. 

“We wilden met het project een schoolvoorbeeld van ruimtedelen en multifunctio-
naliteit maken. Daar zijn we in geslaagd”, klinkt het bij de Stad Sint-Truiden
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Het complex van 26.000 m² in de stationsbuurt telt onder meer 
15 appartementen, een school voor lager onderwijs 
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De stad kocht de site begin 2000 aan. In 2006 nam het Auto-
noom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van stad Sint-Trui-
den (AGOST) het terrein over en hier begint het hoofdstuk van 
de GAZO. “De Gazometersite is altijd een mooi voorbeeld van 
ruimtedelen met verschillende gebruikers geweest”, weet de 
burgemeester.

Nieuw tijdperk

Het belang van dit project voor de stad Sint-Truiden, was zoals 
de omvang ervan: immens. “Ons station scheidde het oude, his-
torische stadscentrum van de nieuwere woonwijken op Nieuw 
Sint-Truiden. Ondertussen is Nieuw-Sint-Truiden een bloeiende 
buurt in Sint-Truiden waar meer dan 4.000 inwoners wonen en 
waar verschillende winkels en scholen gevestigd zijn.
 
De stationsbuurt is een centraal verzamelpunt voor scholieren 
uit de stad, uit Nieuw-Sint-Truiden en uit de verder gelegen  
dorpen. Niet alleen de trein houdt er halt, maar ook de bussen 

van de Lijn en er is nog het Fietspunt. GAZO betekent een nieuw 
tijdperk voor de stationsbuurt en een nieuw hoofdstuk voor 
Sint-Truiden”, klinkt het.

Multifunctionaliteit

Bouwheer Stad Sint-Truiden had verschillende vereisten voor 
de aannemers en architect. “We wilden met het project een 
schoolvoorbeeld van ruimtedelen en multifunctionaliteit maken. 
Daar zijn we in geslaagd. We hebben de bebouwingsindex en de 
vloerterreinindex maximaal benut. Geen enkele vierkante meter 
is er verloren gegaan. En toch vormt het complex van 26.000 m² 
samen één mooi geheel”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. 

Het jongerencentrum bestaat uit een grote foyerruimte en een 
fuifzaal met de nieuwste voorzieningen om comfortabel en  
flexibel fuiven te organiseren. Het is een plek die jongeren zich 
comfortabel eigen kunnen maken en waar ze zich in een veili-
ge habitat kunnen ontplooien. Het jongerencentrum heeft een  
aparte ingang waardoor het volledig autonoom kan werken.

Intern zijn verbindingen met de naastgelegen school gemaakt 
zodat een wisselwerking met de school makkelijk georganiseerd 
kan worden. Daarnaast zijn deze ruimtes ook geschikt als feest- 
ruimte voor externen. De ‘fuifbunker’ ligt ondergronds, zodat de 
omliggende bewoners zo weinig mogelijk overlast hebben van 
muziek en lawaai.

Centraal op de site wordt een lagere school georganiseerd. De 
klassen van de leerlingen bevinden zich voornamelijk op de eer-
ste verdieping. Daar grenzen de klassen aan een open speelruim-
te die zich deels op de jongerencampus bevindt. De leerlingen 
van de basisschool Sint-Rita voelen er zich nu helemaal thuis. 
Op het gelijkvloers van de school bevindt zich een uitgeruste 
turnzaal en een refter met ingerichte keuken. Deze grote ruim-
tes worden intensief door de leerlingen van de school gebruikt 
maar kunnen eveneens na de schooluren verhuurd worden aan 
verenigingen en clubs om er samen hun hobby uit te oefenen of 
te vergaderen. En ook de Academie Haspengouw Podium heeft 
er zijn plaats gevonden na de schooluren. 
Naast de school ligt de Welzijnscampus waar het Huis van het 
Kind Haspengouw met haar gezinsondersteunende diensten 

zoals het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning De 
Hummeltjes, Kind en Gezin, Kind en Preventie, de Landelijke  
Kinderopvang, het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB) Limburg en de stedelijke buitenschoolse kinderopvang-
dienst Tutti Frutti zijn gehuisvest. Daarboven zijn er 15 apparte-
menten en in de ondergrond is er een publieke parking voor 245 
wagens. 
 

Noodzaak

Vanuit verschillende hoeken was er vraag naar nieuwe ruimte 
in Sint-Truiden. De gebouwen van de Sint-Ritaschool hadden te 
weinig capaciteit om het groeiend aantal leerlingen te kunnen 
opvangen met als gevolg dat zij op zoek waren naar een nieu-
we locatie. In 2007 stonden er 300 jongeren van de Truiense 
jeugdverenigingen op de trappen van het Oud Stadhuis actie te 
voeren. Hun vraag? Een eigen ruimte in de stad, een plaats voor 
kinderen én jongeren om samen te komen, een zone speciaal 
voor hen. 



- 60ste editie - 140 -  - 60ste editie - 141 -  

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 
Gazometersite

…
Bouwheer: 

 AGOST; Sint-Truiden
…

Architect ontwerp: 
Architecten  Achtergael; Gent

Hoofdaannemer:
 THV Democo/ Willemen; Hasselt 

Studiebureau stabiliteit: 
Bas, bureau voor architectuur en stabiliteit; Leuven

Studie technieken: 
RCR studiebureau; Herent

Grondwerken: 
De Coster Dominique; Helchteren

Meubels (grootkeuken, togen, inkombalie): 
Deholi; Houthalen-Helchteren

Linoleum vloeren: 
Grutman Home Decor; Hasselt

Bouwmaterialen: 
Wijckmans; Ham

Vloeren: 
Atrio Flooring; Laakdal

Herstellen HPL deuren school: 
JEPA; Hasselt

Omgevingsaanleg: 
Groenbedrijf Van Vlierden Daktuinen; Pelt

Liften: 
Coopman Orona; Waregem

Buitenschrijnwerk + zonnewering + luifel: 
Ramen Dexters; Kozen

Buitenschilderwerken: 
Alfa Line; Beerse
Dakwerken plat: 
Applis; Westerlo

Rookafvoerkoepels, dakluik, opsteekladders: 
Caroplast; Halle-Booienhoven

Automatisatie schuifpoort school: 
EBS Electro Service; Genk

Elektriciteit: 
Electro Technics Bilzen; Bilzen

HVAC en sanitair: 
HVAC Technics; Bilzen

De geschiedenis van de site gaat terug naar de 19de eeuw. Naast het station, aan de rand van de stadskern 
werd het gas opgeslagen dat de stad van verlichting voorzag, vandaar de naam Gazometersite.
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De oude gebouwen van de Gazometersite waren toen 
al de uitvalsbasis voor de Jeugddienst, het Jeugdhuis 
en de Welzijnsactoren die op zoek waren naar een 
werkplek.
“Alle vragen kwamen vanuit sectoren die te maken 
hadden met kinderen en jongeren in Sint-Truiden – 
een uitgelezen kans om de verschillende diensten en 
instanties met elkaar in contact te brengen op één fy-
sieke locatie”, luidt het bij de stad. 

Mobiliteitsplan

Kortom de Gazometersite is een sterk staaltje van 
vernuft: een multifunctioneel gebouw waar iets 
te vinden is voor elke Truienaar. In de eerste plaats 
moest er ruimte komen voor de jeugd. De ligging van 
de Gazometersite was een uitgelezen kans om het 
mobiliteitsplan van Sint-Truiden te vereenvoudigen en 
de stad zo aantrekkelijker te maken voor pendelaars 
met een publieke ondergrondse parking. De economi-
sche activiteit van de stationsbuurt krijgt een nieuwe 
boost. Tot slot is het gebouw een belangrijke schakel 
in de kwalitatieve verbinding van de binnenstad met 
Nieuw Sint-Truiden. 

Complexe puzzel

“De ontwikkeling van een project zoals de Gazome-
tersite spreekt aan”, weet architect Isabelle Dierickx 
van Architecten Achtergael. “De huisvesting van een 
divers publiek programma in een stedelijke omgeving 
is een complexe puzzel. Architecten Achtergael wil 
in projecten zoals ‘de Gazo’ graag architectuur tot 
een hefboom maken, een hefboom die buurten bui-
ten zichzelf uittilt en zo mensen met elkaar verbindt.  
Deze ambitie leidt tot breed en intensief ontwerpend 
onderzoek dat ruimtelijke oplossingen vertaalt in een 
heldere leesbare architectuur. Bij voorkeur worden 
ruimtelijke vraagstukken opgelost met één gearticu-
leerd antwoord, een duidelijke uitspraak, een krachtige  
bouwvorm die meer doet met minder. In de ontwik-
keling van de Gazometersite is de ontwerpoefening 
nooit de loutere optelsom geweest van geïsoleerde 
bouwprogramma’s. Van meet af aan is een syner-
gie en meervoudig gebruik tussen de programma’s  
onderling en de laagdrempelige toegang tot deze  
programma’s en de daaruit voortvloeiende ruimtes 
voor de bredere buurt een constante ontwerppara-
meter geweest. De ontwikkeling is een voorbeeld 
van hoe een breed verankerd stadsvernieuwingspro-
ject enkel een reële kans van slagen krijgt als gespe-
cialiseerde partners tot een goede samenwerking  
komen”, blikt Dierickx terug.

Het belang van dit project voor de stad Sint-Truiden,
 was zoals de omvang ervan: immens. Intussen is 

Nieuw-Sint-Truiden een bloeiende buurt in Sint-Truiden 
waar meer dan 4.000 inwoners wonen.

Verloop

De eerste werken zijn aangevat in 2015 toen OVAM 
de sanering van de site voor haar rekening nam. Het 
waren de leerlingen van de Sint-Ritaschool die op 30 
september 2016 de symbolische eerste spade in de 
gesaneerde grond gestoken. De opbouw van de GA-
ZO-site is toen gestart. Na iets meer dan twee jaar 
bouwen werd GAZO feestelijk geopend op vrijdag 9 
november 2018 in het bijzijn van toenmalig Vlaams mi-
nister van Onderwijs Hilde  Crevits. Enkele maanden 
later werd de Welzijnscampus geopend door toenma-
lig Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen. 

Slimme parking

Woorden die Peter Jamin, projectmanager bij aan-
nemer Democo maar al te graag bevestigt. “Wij zijn 
enorm trots dat we aan dit vooruitstrevende project 
mochten meewerken. Tussen 6 en 23 uur is het mo-
gelijk om alle ruimtes te gebruiken dankzij de polyva-
lentie. Het was geen evident project, want tijdens de 
uitvoering zijn er nog functiewijzigingen aangebracht. 
Wat startte als een klassieke aanbesteding met een 
school evolueerde naar een totaalproject met tal van 
functies.” 

“Bovendien is een grootschalig project met een der-
gelijk programma eveneens een complexe ontwik-
keling”, weten ze bij Stad Sint-Truiden. “Het is niet 
vanzelfsprekend om een lagere school en jongeren-
centrum met een fuifzaal in een stedelijke woonom-
geving in te bedden. Van meet af aan is heel veel 
aandacht besteed aan de akoestiek.  Geluidsdempen-
de materialen en specifieke op maat ontworpen con-
structies zoals geluidsschermen beperken de geluids-
overlast naar de omgeving. Akoestische afwerking 
binnenin zorgt voor een gepaste ruimteakoestiek op 
maat van het gebruik en de ruimtes binnenin.”

Naast geluidsabsorberende spouwen plaatste Demo-
co ook dubbel of ontkoppeld buitenschrijnwerk. Qua 
materiaalgebruik neemt zichtbeton een belangrijke 
plaats in. Het betonnen cassettenplafond in de turn-
zaal en de refter van de school is een echte eyecat-
cher. Eveneens opmerkelijk is de parking. Er komen 
geen betaalautomaten of slagbomen meer aan te pas. 
“Alles werkt op basis van nummerplaatherkenning. 
Dit is de eerste slimme parking van België. Het zegt 
veel over hoe vooruitstrevend de GAZO-site wel is”, 
besluit Peter Jamin. l

Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Gielen
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De huisvesting van een divers publiek programma in een stedelijke omgeving is 

een complexe puzzel. Architecten Achtergael wil in projecten zoals ‘de Gazo’ graag 

architectuur tot een hefboom maken, een hefboom die buurten buiten zichzelf uittilt 

en zo mensen met elkaar verbindt. 
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Wij verwijderen en herstellen 
alle oppervlakteschades op 
verschillende materialen

www.jepabvba.be +32(0)11/72 50 13
Prins Bisschopssingel 50 - Industriezone Ring Z4 – B – 3500 Hasselt - BTW BE 0819.642.773

tel 011/417 300

IC Service bvba
Specialist in plaatsen van steenstrippen

Wall Systems bvba
Specialist in plaatsen van buitenbepleistering

DOMINIQUE DE COSTER KOMT ALS WINNAAR UIT DE BUS

REDACTIE

Op de jaarvergadering van OndernemersClub Houthalen- 
Helchteren (OCHH) werd Dominique De Coster van het gelijk-
namige bedrijf, feestelijk in de bloemen gezet voor zijn ver-
dienste voor de lokale economie.
 

Het is een traditie dat op de nieuwjaarsreceptie van de OCHH én 
het gemeentebestuur, een ondernemer uit Houthalen-Helchteren 
met een lange staat van dienst wordt gelauwerd. Voorzitter Wim 
Verstraten (Cuva Voeding) had de eer om Dominique De Coster en 
zijn echtgenote op het podium te roepen voor de prijsuitreiking. 
Ook burgemeester Yzermans had tijdens zijn speech in De Barrier 
lovende woorden voor de laureaat.

Dominique Coster is één van de grootste aannemers van grond- 
en afbraakwerken in onze provincie. Hij ging in 1979 van start als 
zelfstandig grondwerker en bouwde in 40 jaar tijd het bedrijf uit tot 
een groep met 130 medewerkers. In 2000 stapten de zonen Tom, 
Rob, Bert en Jan mee in de zaak.

Naast een mooi boeket voor zijn vrouw, ontving Dominique De 
Coster een kunstwerk als aandenken.

…
www.decosternv.be.

…

DERDAELE SPENDEERT 10 MILJOEN IN EIGEN TUIN

De groep rond de Lommelse industriebouwer Derdaele gaat 
de komende twee jaar ruim 10 miljoen euro investeren in ei-
gen accomodatie. Eén van de projecten is een nieuw hoofd-
kwartier van 3,5 miljoen euro, dat tevens dienst zal doen als 
ontmoetingsplaats voor Noord-Limburgse ondernemers.
 

e flamboyante Noord-Limburgse ondernemer Patric Derdaele viert 
dit jaar 35 jaar ondernemerschap. Voor de 54-jarige autosportlief-
hebber geen reden om het wat rustiger aan te doen. Nadat hij in 
2018 nog ruim 4,5 miljoen euro investeerde in een uitbreiding van 
de bedrijfsgebouwen, is het nu tijd voor een nieuwe investerings-
ronde van ruim 10 miljoen euro, gespreid over twee jaar.

De eerste sporen zijn daar vandaag al van te zien. Op het industrie-
terrein Kristalpark bouwt Derdaele momenteel een nieuw hoofd-
kwartier. Diverse vennootschappen uit de groep, zoals Derimmo-
co, zullen er hun thuishaven krijgen. Ook de tak voor autosport 
Belgium Racing vindt in dit gebouw zijn onderkomen. Autocoureur 
Marc Goossens werd hiervoor aangetrokken. DD2, zoals het com-
plex zal heten, omvat ook een ruimte van 1.100 vierkante meter 
waarin Derdaele B2B-activiteiten wil organiseren. 

“Noem het gerust een soort evenementenhal voor ondernemers”, 
aldus Patric Derdaele. “Bedrijven kunnen er hun klanten ontvan-
gen, een productvoorstelling organiseren of een personeelsfeest 
geven. Op die manier willen wij ondernemers uit Noord-Limburg 
bij elkaar brengen. 

Ik heb vaak de indruk dat ondernemers in Lommel en Pelt hun 
eigen buren niet kennen. Met ons toekomstige businesscenter 
moet daar verandering in komen.”

Bedrijvenunits
Naast het nieuwe hoofdkantoor investeert de groep Derdaele ook 
2,5 tot 3 miljoen euro in een nieuwe bedrijfshal van ruim 6.500 
vierkante meter, met ruimte voor een nieuwe natlakkerij en voor 
de bouw van staalconstructies. “Wij doen alles in huis”, zegt Patric 
Derdaele. “Van de grondwerken tot de afwerking. Op die manier 
zijn we van niemand afhankelijk.”

Derdaele kondigt tot slot nog een aantal eigen projecten aan die 
los staan van de bouwactiviteiten voor lokale klanten (zoals Vario 
Food Group, Husqvarna, Claes Sierbeton, Jos Aerts Coatings, 
Mols, enzovoort). Samen met zusterbedrijf Van den Boer Concept 
werd zopas in Overpelt en Lommel ruim 10 hectare industriegrond 
verworven, goed voor 40.000 vierkante meter nog te realiseren 
bedrijfspanden.

…
www.derdaele.be

…
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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

®

Brucargo West

Stedelijke werkplaatsen Poperinge

WZC Bellegem

Flanders Make Kortrijk

Wist je dat...?

 Stadsbader al sinds 1946 
actief is?

 Ons enthousiast team 
uit meer dan 1.100 
medewerkers bestaat?

 We 11 eigen asfalt-en 
betoncentrales hebben, 
verspreid over het ganse 
land?

 Onze in-house prefab 
betonfabriek bijna elk 
denkbaar element op 
maat van de klant kan 
produceren?

 We ook tankstations, 
sportvelden, afbraak en 
sanering verzorgen?

Benieuwd naar meer? 
Contacteer ons vrijblijvend 
via info@stadsbader.com.

Let’s talk about your idea!

UTILITEIT

INDUSTRIE

RESIDENTIEEL

PUBLIEK-PRIVATE  SAMENWERKINGEN

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 opmer-

kelijke 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 onder-

ling zaken te doen, zijn dan weer nauwelijks gewijzigd, zo 

blijkt uit ons panelgesprek.

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 Steenfabrie-
ken), 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 voorschriften, 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 buurtbewoners, milieuvoorschriften en tal van  
andere administratieve aspecten die het proces zeer complex 
maken. Ook voor ons als notaris vereist dat diepgaand studie-
werk 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 bijgekomen. 
Die aspecten bepalen hoe de diverse partners in het bouw-
team 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 verliezen.” Nochtans zijn er aan die regels 
ook voordelen verbonden. “Als we terugkijken naar 25 jaar ge-
leden, is de positieve evolutie in kwaliteit onmiskenbaar”, vindt  
Stefan Timmers. 

3
dossier
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“Waar je vroeger heel veel zelfbouwers had, die zich weinig  
aantrokken van regels en voorschriften, is er nu een professiona-
lisering bezig die op alle vlakken meer garanties biedt. De kleine 
zelfstandigen die met hun spaarcenten na de uren voor projectont-
wikkelaar 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 intussen wel 
de markt ontregelen. Een situatie waar niet snel verandering in 
zal komen.”

Serieproductie

Een meer kwalitatieve bouw is tevens een gevolg van de be-
tere materialen.  Of niet? “De bakstenen, betonconstructies of  
dakpannen zijn nog steeds nagenoeg hetzelfde”, vindt Jos  
Dubois. “Ook de technieken zijn minder spectaculair gewij-
zigd dan al eens wordt beweerd. Houtskeletbouw, warm-
tepompen, stevige isolatie,… dat bestond vroeger ook 
al. De basis is nog altijd hetzelfde. De echte innovatieve  
revolutie, zoals we dat bijvoorbeeld in de autosector heb-
ben 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  
serieproductie. Dit zonder in te boeten op kwaliteit en met de 
blijvende mogelijkheid om elke eenheid verder te personaliseren 
in de afwerking.”

Danny Somers vindt ook dat niet zozeer de kwaliteit van de 
materialen is gewijzigd, maar wel de kostprijs van het bouw-
proces. “Als ik de grondwaarde vergelijk met 25 jaar ge-
leden, is de prijs maal 5 gegaan”, zegt hij. “Idem voor de 
 verkoopprijzen. Ik vraag me af wie in de toekomst nog een ei-
gen woning gaat kunnen kopen. Je moet al met twee een goed 

inkomen hebben om een lening af te betalen. De enige oplos-
sing om het betaalbaar te houden, is kleiner te gaan bouwen.”  
Griet Neyens maakt dezelfde bedenking: “Gezien de demo-
grafische 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 ge-
sprek. Herbert Houben ziet een oplossing in andere woonformu-
les 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  
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 ande-
re redenen. “Vroeger was het de gewoonte dat de kin-
deren een stuk bouwgrond kregen van ouders of groot- 
ouders”, weet Griet Neyens. “Dat maakte de investering 
in de materialen al een stuk dragelijker. Bovendien werden 
 woningen zelf gebouwd, met hulp van familie en vrienden. 
Soms duurde het jaren vooraleer de hele binnenafwerking 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 an-
dere benadering, die uiteraard een ander prijskaartje heeft,  

1/ Joeri Haex 
(Haex)

2/ Griet Neyens 
(Federale Verzekering)

3/ Didier Appeltans 
(d&d architecten)
4/ Wim Degreef 

(ING)
5/ Jos Dubois 

(d&d architecten)
6/ Stefan Timmers 

(Nelissen Steenfabrieken)
7/ Herbert Houben 

(notaris)

1. 2.

4.

5. 6.

3.

7.

maakt het ook duurder: de vele regeltjes. “De verplichte her-
schattingen, het opvragen van alle huurcontracten, de complian-
ce-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 inder-
daad 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 richtlijnen 
rond de terugbetaalcapaciteit zijn in vele landen strenger gewor-
den.” De flexibiliteit in de kredietverstrekking kan wel nog door 
alternatieve financieringsvormen. “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 eigen-
dom willen verwerven, want de gemiddelde duurtijd van leningen 
werd intussen ook verder ingekort.”

Nog opmerkelijke veranderingen? 

De digitalisering”, klinkt het in koor. Joeri Haex: “BIM is uiteraard een  
evolutie die een belangrijke impact heeft op het bouwproces. 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 circu-
lair bouwen, zal het belang hiervan alleen maar toenemen.” 

Didier Appeltans kijkt naar zijn beroep als architect: “Het omge-
vingsloket, waar alle documenten om een vergunning te krijgen  
digitaal moeten ingediend worden, is voor ons misschien wel 
dé grootste aanpassing van de laatste 10 jaar. De metersdikke  
dossiers met afgedrukte plannen in zevenvoud, zijn gelukkig ver-
leden tijd.” Nochtans heeft niemand de indruk dat de vergun-
ningsprocedures eenvoudiger of korter zijn geworden. l

Tekst: Kurt Meers | Fotografie Alf Mertens
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BOUW OP KRUISSNELHEID MET HOGE GROEI-
VOORUITZICHTEN EN MEER JOBS

REDACTIE

De bouw verwacht dit jaar een groei van 3 procent, dat is aan-
zienlijk meer dan vorig jaar in de bouw (tussen 1,5 en 2 %) 
en veel beter dan de algemene prognose voor de Belgische 
economie (± 1,4 % in 2020). Ondertussen kwamen er tijdens de 
drie eerste trimesters van vorig jaar 3500 werkenden bij in de 
bouw, waarvan 1200 loontrekkenden en 2300 zelfstandigen.
Op fiscaal vlak mag een hervorming van de personenbelasting 
niet leiden tot een verhoging van de vastgoedfiscaliteit. De 
Confederatie Bouw wil ook onder geen beding dat loonlasten-
verlagingen afgevoerd worden. Vanaf dit jaar komt deze maat-
regel op kruissnelheid en zal die leiden tot nog meer extra jobs 
in de bouw. “We blijven ook resoluut voor een veralgemening
gaan voor 6 procent op sloop en heropbouw”, zegt Robert 
de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie 
Bouw.

Hoog aannemersvertrouwen
De bouwsector zet de start van 2020 veelbelovend in. Niet alleen 
verwacht de bouw dit jaar een groei van 3 procent, en dat terwijl 
het algemeen groeigemiddelde van de Belgische economie ± 1,4 
procent bedraagt voor dit jaar. Het vertrouwen van de bouwonder-
nemers ligt momenteel hoog in een historiek perspectief. Dat po-
sitief vertrouwen komt niet zomaar uit de lucht vallen: begin 2020 
waren de orderboeken van de aannemers nog voor 6,1 maanden 
gevuld.

4 procent minder bouwvergunningen in België
Wat de bouwvergunningen in 2019 betrof, zien we naargelang de 
regio’s opmerkelijke verschillen. In Wallonië en in Brussel steeg 
het aantal bouwvergunningen met resp. 5 en 9 procent. 
In Vlaanderen daalde het aantal bouwvergunningen dan weer met 
8 procent, wat op nationaal vlak tot een daling met 4 procent komt. 
Die daling in Vlaanderen is perfect te verklaren door de opmerke-
lijke verstrengde normen die ingingen begin 2018, waardoor veel 
kandidaat-bouwers in 2017 nog snel een bouwaanvraag indienden 
voor de intrede van de strengere energetische normen. 
Dit leidde tot een toename van de afgifte van bouwvergunningen 
in 2018, gevolgd door een afname in 2019. 

Geen discriminatie voor bouw- en vastgoedinvesteringen
Op veel fronten wordt er gesproken over een hervorming van de 
personenbelasting. Op zich heeft Confederatie Bouw daar niets 
op tegen. Vastgoedinvesteringen kunnen uiteraard niet fiscaal ge-
discrimineerd worden tegenover andere vormen van beleggingen 
of ontmoedigd worden. Er mag niet vergeten worden dat inves-
teerders nu voor de gezondheid van de vastgoedsector zorgen, 
alsook voor een evenwicht tussen vraag en aanbod van woonge-
legenheden.

Lagere btw in 32 stadsgebieden openbreken naar heel België
Een stokpaard van de Confederatie Bouw is het veralgemenen 
van de 6 procent op sloop en heropbouw, dat nu in 32 stedelijke 
gebieden geldt, naar heel België. Deze maatregel heeft ook een 
sterk ecologisch karakter, want deze lagere btw zorgt dat oude, 
energieverslindende woningen plaats maken voor behuizing die 
aan de recente energienormen beantwoordt. Volgens de sector-
organisatie moet deze maatregel ook gelden voor investeerders 
die meerdere woningen en/of gebouwen aankopen, slopen, her-
opbouwen en vervolgens weer verkopen in het belang van stads-
vernieuwingsoperaties.

Jobs, jobs, jobs
Dit jaar komt de loonlastenverlaging voor de bouwsector op kruis-
snelheid. De vorige regering had daartoe beslist om de concurren-
tiekracht van de Belgische bedrijven te versterken tegenover de
vele bouwbedrijven uit landen waarin lagere sociale lasten worden 
gehanteerd. Vorig jaar kwamen er tijdens de drie eerste kwartalen, 
dankzij onder meer deze maatregel, al 3500 banen vrij, waarvan 
1200 loontrekkenden. Sinds 2017 zijn er al 5.000 banen in de sec-
tor bijgekomen. In 2019 waren er in de bouw 203.000 loontrek-
kenden, 73.833 zelfstandigen, 35.146 gedetacheerden en 4259 
interimwerknemers.

…
www.confederatiebouw.be

…

CORONA OF NIET, DMOTION COMMUNICATION BLIJFT OPEN!

De hele economie heeft momenteel te lijden onder de Corona-crisis. Toch heeft elk nadeel ook een voordeel. Zo kan je nu tijd  
besteden aan het updaten van je marketingmateriaal, website en andere communicatiekanalen. Bestanden aanleveren, opmaken 
en publiceren kan allemaal via de digitale weg gebeuren. Vandaar dat dmotion communication & design open blijft en alle klanten 
meteen verder helpt met de productie van projectfolders, uitnodigingen, brochures, advertenties, magazines, huisstijl, enzovoort. 
Stuur ons gewoon een e-mailtje en we werken jouw project uit tot in de kleinste details. Corona kan onze creativiteit niet lamleggen!

    …
    www.dmotion.eu
    diana@dmotion.eu, tel. 0470 98 03 79
    heidi@dmotion.eu, tel. 0499 75 74 93
    …

Daken - Gevels - Opritten - Terrassen - Hout…

Experten in het reinigen en behandelen van:

Meer info?      0800/1.98.98      bart@baldrservices.be

adv. Baldr_E.indd   1adv. Baldr_E.indd   1 13/03/20   13:5613/03/20   13:56

START-UP IN NIEUWE NICHE: 
REINIGEN ÉN BEHANDELEN

REDACTIE

Limburg is een propere start-up rijker! Baldr Services reinigt 
en behandelt de volledige buitenkant van woningen en be-
drijfsgebouwen, zoals daken, gevels en parkeerplaatsen. Zaak-
voerder Bart Martens heeft voor de uitvoering een team van 
professionals met technische bagage samengesteld.

Bart Martens is een ondernemer ‘pur sang’. En het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan… Vijf jaar na de verkoop van zijn succes-
volle ingenieursbureau Etalentis, houdt hij Baldr Services boven de 
doopvont. Het bedrijf speelt in op een actuele noodzaak bij eige-
naars van gebouwen zowel particulier als industrieel.

Alleen het beste
“We leggen ons toe op het reinigen en behandelen van onder 
meer daken, gevels, opritten, parkeerterreinen, lichtkoepels en 
technische installaties”, legt Bart Martens uit. “Een nichemarkt, 
waar gespecialiseerde kennis en materialen voor nodig zijn. 

We werken uitsluitend met goed getrainde medewerkers, de al-
lerbeste reinigingsproducten en de meest geavanceerde machi-
nes. Bovendien dragen we veiligheid en milieuzorg hoog in het 
vaandel.”

Ook onderhoud
Opmerkelijk is dat Baldr Services niet alleen reinigt, maar ook pre-
ventief onderhoud en kleine herstellingswerkzaamheden uitvoert. 
“Onze medewerkers zijn technisch geschoold, zodat ze niet alleen 
de reinigingswerken zorgvuldig uitvoeren, maar ook actie onder-
nemen om schade te voorkomen en op te lossen. Zo verlengt de 
levensduur van installaties en materialen, zodat de ‘total cost of 
ownership’ voor de klanten aanzienlijk vermindert.”

Baldr Services start in Limburg maar wil het actieterrein snel ver-
groten. Gezien de vooropgestelde groei, mogen nieuwe mede-
werkers die zich achter de filosofie van het bedrijf kunnen scharen, 
zich altijd melden.

…
Meer info: Bart Martens, bart@baldrservices.be

…
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Een brug naar de toekomst

HOOFDZETEL CORDEEL

6
reportage

De nieuwe hoofdzetel van de onderneming Cordeel is veel 

meer dan een visitekaartje. Het gebouw illustreert ook 

de knowhow van de onderneming én haar economische  

ambities. Het spreekt voor zich dat hiervoor een maxi-

male kwaliteit vereist is in elk detail van de constructie. 

Ontdek dit buitengewone project... 

De onderneming Cordeel koos ervoor om haar nieuwe hoofd-
kwartier te vestigen op het terrein van de oude scheepswerf ‘De 
Boelwerf’ in Temse. Cordeel groepeert er haar diensten voor de 
Belgische markt op een site van 20 hectare. Het nieuwe gebouw 
werd precies boven een oud droogdok opgetrokken. Het heeft 
de vorm van een brug en steunt op de beide oevers van het 

droogdok, dat met een lengte van 560 meter en een breedte 
van 55 meter het grootste ter wereld is. Er konden tegelijk twee 
grote schepen gebouwd worden. “Na het faillissement van de 
scheepswerf werd de activiteit van het droogdok stilgelegd, 
maar door onze zetel 20 meter boven het waterpeil te bouwen, 
houden we alle opties open voor een mogelijke herbestemming 
of hergebruik van het dok in de toekomst”, stelt projectverant-
woordelijke Gert Hoefnagels.

Twee reusachtige vakwerkliggers

Wie een bezoek brengt aan het bedrijfsterrein van Cordeel, is 
meteen onder de indruk van het gebouw. De lange horizonta-
le ‘balk’ met een vrije overspanning van 72 meter wordt aan 
weerszijden van de twee steunpilaren verlengd door uitkragende  



- 60ste editie - 156 -  - 60ste editie - 157 -  

liggers van respectievelijk 17,40m aan de noordkant en 19,40m 
aan de zuidkant. De totale lengte bedraagt dus meer dan 100 
meter en de breedte 26 meter. De ‘balk’ bevindt zich 14 me-
ter boven het grondniveau en 20 meter boven het waterpeil. Hij 
bestaat uit twee reusachtige vakwerkliggers met een hoogte 
van 10 meter. Deze vakwerkliggers werden ter plaatse geas-
sembleerd door de onderneming Aertssen, een dochteronder-
neming van de Cordeel Groep. Ze werden met elkaar verbonden 
in drie parallelle vlakken door dwarsbalken die om de 3,60m aan-
gebracht werden en bedoeld zijn om de verdiepingsvloeren en 
het platte dak van het gebouw te ondersteunen. Het volledige 
geraamte werd vervolgens met een zeer grote nauwkeurigheid 
met twee zware hijskranen op steunpilaren bevestigd.

Het metalen geraamte heeft een totaalgewicht van 1.200 ton. 
Het spreekt voor zich dat het verplaatsen van een dergelijke 
staalmassa en het aanbrengen ervan op de steunpilaren aan 
beide kanten van het droogdok een knowhow van topniveau 
en een nauwgezette voorbereiding vereisten. Vier holle pilaren 

van gewapend beton met een doorsnede van 100 x 60 cm en 
een hoogte van 14 meter op een palenfundering ondersteunen 
de vakwerkliggers en verzekeren de horizontale stabiliteit van 
het volledige gebouw. Ze zijn geïntegreerd in de zijpilaren die 
de toegangshallen beschutten, evenals de trappen en liften die 
toegang bieden tot de kantoorverdiepingen.

Kantoren boven het water

In de horizontale ‘balk’ zijn twee kantoorverdiepingen met glas 
van de vloer tot aan het plafond ingericht die aan beide kanten 
verlengd worden door uitgestrekte terrassen met een panora-
misch uitzicht op de stad Temse, de Scheldebrug en het Schel-
depark. Beide bureauverdiepingen zijn bereikbaar via de trappen 
en de liften die zich in de steunpilaren bevinden. De kantoorver-
diepingen zijn met elkaar verbonden door twee externe secun-
daire trappen in het midden van de vrije overspanning. De tech-
nische ruimten werden voorzien in de oude pompkamer nabij de 

noordelijke pilaar, terwijl de parkeerterreinen en de archiefloka-
len ingericht werden aan de voet van de zuidelijke pilaar.

De meerwaarde van BIM

De uitvoering van een bouwwerf van een dergelijke omvang ver-
eist dat alle betrokkenen, van het ontwerp tot de uitvoering, blijk 
geven van een grote dosis knowhow, een onfeilbare communi-
catie en een strakke coördinatie. Dit alles wordt tegenwoordig 
vereenvoudigd door de BIM (Building Information Modeling). Op 
vraag van de bouwheer, voerde de onderneming Vorsselmans 
een modellering uit van haar diverse interventies op basis van 
aluminiumsystemen van Schüco. Ook de vliesgevels, de schuif-
deuren en de opvullingen ervan werden op die manier in 3D ge-
modelleerd, zodat architect Binst en de onderneming Aertssen 
- die instond voor de vervaardiging van het stalen geraamte - alle 
aansluitingen, bevestigingspunten en andere details vóór de uit-
voering konden controleren.

Er werden talrijke parameters toegevoegd aan de modellering 
en iedereen beschikte op elk ogenblik in realtime over de meest 
up-to-date informatie. Volgens architect Binst kan de afkorting 
HQ voor ‘Headquarter’ ook verwijzen naar de ‘High Quality’ die 
vereist is voor dit type project.

‘Soepele’ Schüco gevels

Alle externe raamsystemen werden gekozen wegens hun grote 
weerstand tegen hoge belastingen (gewicht van de beglazing 
en windbelasting), maar ook wegens hun hoog isolatieniveau, 
compatibel met een passief gebouw. De gevels van de kantoren 
zijn voorzien van driedubbele beglazing, die gedragen wordt door 
een vliesgevelstructuur van het type Schüco FWS 60.SI. De kan-
toorgevels zijn bekleed met Schüco vliesgevels. Naast de grote 
afmetingen van de glaspartijen was de voornaamste moeilijkheid 
van de bouwwerf de grote flexibiliteit van het metalen geraamte. 
Er moest dus een oplossing gevonden worden opdat de gevels 
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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
Cordeel Temse

…
Bouwheer: 

 Cordeel zetel Temse; Temse
…

Architect ontwerp:
Binst Architects; Antwerpen

Studiebureau: 
Ney & Partners – BXL; Watermaal-Bosvoorde

Elektriciteit: 
Imtech Belgïe; Temse

Aluminium buitenschrijnwerk:
 Vorsselmans; Wuustwezel

SAPP Plafond: 
Interalu; Antwerpen

Liften: 
Kone Belgium; Sint-Lambrechts-Woluwe

Kingspan en coffra-plus: 
Habemo Building Partner; As

Sectionaalpoort: 
Assa Abloy Entrance Systems Belux; Melle

Hellingschape terrasssen: 
Carro-Bel; Ternat

Verhoogde vloeren: 
Lindner Welsy; Leuven

Schilderwerken: 
Veldeman Aannemingen; Dendermonde

Plaatsing keramische vloer- en wandbekleding: 
Toto R.; Evere

Brandroosters: 
Renson Ventilation; Waregem

Signalisatieplan: 
Actual Sign; Machelen

Hekwerk en automatische poort: 
B & G Belgïe; Mechelen

HVAC: 
Imtech; Anderlecht

Gevelbekleding: 
Limeparts; Genk
Dakbedekking: 

Tectum Dekkers; Antwerpen

Hij bestaat uit twee reusachtige vakwerkliggers met een hoogte 
van 10 meter. 
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zich zouden kunnen aanpassen aan de bewegingen 
van de vrije overspanning van 72 meter.

Van bij de aanvang heeft de fabrikant Vorsselmans, in 
samenwerking met zijn leverancier van Schüco alumi-
niumsystemen, gekozen voor de integratie van een 
aluminium rail met de dikte van het plafond. Dit pro-
fiel, van het type glazen borstwering zonder zichtbaar 
profiel, heeft als belangrijkste eigenschap dat het over 
een diepe klemgroef beschikt, wat in dit geval bewe-
gingen van het geraamte van meerdere centimeters 
mogelijk maakt zonder de beglazing te beïnvloeden 
en zonder risico op glasbreuk.

De terrassen aan de twee uiteinden van de kanto-
ren zijn bereikbaar via schuifdeuren van het type  
Schüco ASS 70.HI. De verticale glasstroken van de toe-
gangspilaren werden vervaardigd met behulp van het  
systeem Schüco AOC 60 ST.SI (= Add On Construc-
tion Steel). De horizontale aluminium profielen zijn 
hier bevestigd op een interne stalen substructuur, die 
de krachten opneemt van het gewicht en de wind-
druk/-onderdruk die veroorzaakt wordt door de grote 
glasoppervlakken uit één geheel. l

_____________

“De administratieve centra van een onderneming 
vervullen een representatieve functie en vereisen 

een architectuur die het imago en de missie van de 
onderneming ondersteunt en versterkt. 

We beschouwen de zoektocht naar de vormgeving 
van een administratief centrum als een eer die ons 
motiveert om te streven naar toegevoegde waar-
de, inspirerende individualiteit en architecturale 

identiteit. “
Luc Binst, Binst architects

_____________

Gert Hoefnagels, projectverantwoordelijke 
“Na het faillissement van de scheepswerf werd 
de activiteit van het droogdok stilgelegd, maar 

door onze zetel 20 meter boven het waterpeil te 
bouwen, houden we alle opties open voor een 

mogelijke herbestemming of hergebruik van het 
dok in de toekomst. “

_____________

Tekst: CORDEEL | Fotografie CORDEEL + BINST architecten

www.multiline.be

Follow us on

Station Bleizo Zoetermeer

Tube 90
esthetic linear IP65 solution for outdoor
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SMART BUILDING ZET DE MENS CENTRAAL

Gebouwen worden steeds complexer op het vlak van be-

heer en onderhoud. Om de almaar hogere verwachtingen 

van de gebruiker in te lossen en tegelijk de totale levenscy-

cluskost van een gebouw onder controle te houden, kunnen 

nieuwe technologieën een handje toesteken. 

Voorbeelden zijn performante software, de integratie van 

sensoren, het internet of things en nieuwe businessmodel-

len. Limburg Bouwt neemt smart buildings onder de loep 

tijdens een rondetafelgesprek bij allround ingenieursbureau 

Macobo-Stabo in Tessenderlo.

Leren en stimuleren

In een smart building is de aanwezige technologie afgestemd 
op de gebruiker en op de activiteiten die in het gebouw plaats-
vinden. Van de parkeerplaats tot de ontvangstruimte en van de 
werkplek tot aan een vergaderzaal denkt het gebouw met de 
persoon mee. Een smart building leert, stimuleert en verzamelt 
data. Die worden gebruikt om processen te optimaliseren, fou-
ten te verminderen en de gebruikservaring te verbeteren. Het 
slimme gebouw begrijpt de behoeften van de gebruikers en 
zorgt ervoor dat medewerkers efficiënt kunnen samenwerken 
en zo productief mogelijk zijn. Elke smart building is een gebouw 
waar inspiratie, ideeën en innovatie worden gestimuleerd, sy-
stemen onderling communiceren alsook zelfsturend worden en 
menselijke interactie en ingrijpen steeds minder nodig zijn.

4
dossier

_____________

“ Een Smart Building houdt niet enkel rekeningen met de 
gebruiker, maar ook met de wensen van de eigenaar, de 

gebouwbeheerder en de onderhoudsfirma.
”Michel Grosemans (GIA)

_____________
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Smart Building met GIA Systems

ZONWERING
STURING

HVAC 
NAREGELING

ENERGIE
MONITORING

LICHT MANAGEMENT 
SYSTEEM

• Energiebesparend
• Verhoogt comfort en welzijn
• Uw gebouw wordt duurzamer
• Klaar voor de toekomst

Verschillende invalshoeken

Michel Grosemans (GIA): “Waar je bij domotica enkel uitgaat 
van de gebruiker, moet je een smart building vanuit verschillen-
de invalshoeken bekijken. Dus ook ten aanzien van de gebouw- 

beheerder, degene die voor elke verdieping de elektriciteitsreke-
ning opmaakt en de firma die instaat voor het onderhoud. In een 
DALI-systeem – of voluit Digital Addressable Lighting Interface 
– bijvoorbeeld kun je waar dan ook in het gebouw een defecte 
lamp traceren of verbruiksdata opvissen. Er is een integratie met 
wat de gebouwbeheerder, de eigenaar en de onderhoudsfirma 
elk willen. Het meest futuristische dat ik heb gezien is een di-
gital twin van een gebouw, dat op basis van een BIM-model is 
gecreëerd.” Een digital twin is de brug tussen de fysieke en de 
virtuele wereld. Dit concept, ontwikkeld aan het begin van de 
21st eeuw, wordt steeds belangrijker en reikt zelfs verder dan 
Building Information Modeling. Het wordt gezien als een kans 
om het beheer van alle assets te verbeteren. Daarnaast wordt 
het op die manier voor alle betrokken partijen mogelijk om snel-
ler in te grijpen bij wijzigingen in gebruikspatronen. Bovendien 
kun je aan de hand van (sensor)data toekomstig onderhoud beter 
voorspellen en plannen. 

Joep Roggen (Macobo-Stabo): “Van mij mag men gerust nog 
een stap verdergaan door op een bepaald moment te connecte-
ren met een smart building. Zoals bij een piekbelasting van het 

warmtenet waarbij een gebouw voor korte tijd wordt losgekop-
peld van het netwerk, zodat de productie van rest- of aardwarm-
te op peil blijft. Als er een connectie is, dan kan dit perfect wor-
den gerealiseerd. Wij moeten in ieder geval in twee richtingen 
kunnen communiceren.”

BIM in de ontwerpfase

Gert Beckers (Hasco Invest): “Ik stel me de vraag: hoe matuur is 
BIM als techniek in de elektriciteit?”

Joep Roggen: “Bij Macobo-Stabo worden projecten volledig in 
BIM uitgetekend. We zijn ook bezig met de koppelingen, ener-
zijds door middel van onderhoudsprogramma’s en anderzijds 
middels beheerprogramma’s. Het is de bedoeling dat wij een 
ontwerp met een relatief lage nauwkeurigheid tekenen en dat de 
uitvoerende aannemer het nog nauwkeuriger maakt.” 
Bart Lemmens (E.L. Systems): “Een sprekend voorbeeld is het 
nieuwe stadhuis ’t Scheep in Hasselt. Daar is de BIM na de ople-
vering volledig geactualiseerd conform hetgeen werd geplaatst. 
De beheerder kan nu virtueel in het gebouw rondlopen. Als je er 
een lamp aanklikt, krijg je meteen een overzicht van het merk, 
het vermogen, het DALI-adres, de KNX-bus en ga zo maar door. 
Toegegeven, dit wordt nog niet courant toegepast, slechts een 
handvol projecten gaan zo uitgebreid te werk. Maar elk concept 
wordt in de ontwerpfase nu al via BIM gecoördineerd, zeker in 

_____________

“We stellen vast dat toegangscontrole meer en 
meer gebruikmaakt van bluetooth.”

Bart Lemmens (E.L. Systems)

_____________

_____________

“De komst van de slimme teller is een grote uitdaging 
voor de toekomst.”

Rob Brands (Erro Heating)

_____________

1/ Bart Lemmens
(E.L. systems)

2/ Peter Driesen
(E.L. systems)

3/ Klaus Rahne 
(Multiline)

4/ Stijn Pittomvils
(Multiline) 

5/ Michel Grosemans
(Gia)

6/ Rob Brands
(Erro Heating)

7/ Danilo Fanelli
(Erro Heating)

1. 2.

4.

5. 6.

3.

7.

het geval van HVAC. Aan het project Sportschool Hasselt mo-
gen we zelfs niet beginnen vooraleer ons BIM-model is goedge-
keurd.”

Smart Readiness Indicator

Stijn Pittomvils (Multiline): “Een smart building moet je monito-
ren. Alle data die je genereert, wordt lokaal gebruikt. Je dient 
regelmatig na te gaan of je goed bezig bent inzake verlichting, 
HVAC en dergelijke, maar ook of en waar je kunt besparen. Het 
is noodzakelijk dat je van in het begin vastlegt wie al de data gaat 
beheren, zodat er slim mee kan worden omgesprongen.” 

Peter Driesen (E.L. Systems): “Een studiebureau moet altijd uit-
schrijven hoe ver je met een smart building wilt gaan. Ook be-
langrijk: alles staat of valt met degene die de integratie van de 
technieken behartigt. Loopt het daar mis, dan leidt dat tot heel 
veel frustraties bij de eindgebruiker.” 

Michel Grosemans: “Het punt is: hoe slim wil je zijn? Dat onder-
zoeken wij in de WTCB-werkgroep Smart Buildings In Use. Zo 
kijken we naar ontwikkelingen in het buitenland en meer bepaald 
naar de Smart Readiness Indicator (SRI), een soort framework 
waarin je punten scoort. Op basis daarvan kunnen wij bepalen 
hoe slim we een gebouw willen maken, want niet elk gebouw 
moet even slim zijn.” De Smart Readiness Indicator wil voor-
al de meerwaarde van slimme woningen tastbaar maken voor 
gebouwgebruikers, eigenaars, verhuurders en aanbieders van 
slimme diensten. Meer specifiek biedt de indicator inzicht in de 
technologische paraatheid van een gebouw om te interageren 
met de bewoners en het net. Op dezelfde manier toont de SRI de 
gebouwmogelijkheden voor een efficiëntere werking en betere 
performantie door middel van ICT-technologieën. Door een ge-
meenschappelijke terminologie voor alle stakeholders aan te bie-
den, kan de SRI mee zorgen voor de groei van technologische in-
novatie en slimme technologieën binnen de bouwsector, dit alles 
door middel van een betrouwbaar en geïntegreerd instrument.

Toekomstige uitdagingen

Rob Brands (Erro Heating): “De slimme teller komt eraan. Deze 
digitale meter werkt volgens hetzelfde principe als de bidirecti-
onele meter. Maar wat biedt de slimme teller ons in een smart 
building? Dat is de hamvraag die ons bezighoudt en wij zien dit 
als een grote uitdaging voor de toekomst.” 

Danilo Fanelli (Erro Heating): “We werken ook heel vaak met 
stooklijnen, die de relatie vastleggen tussen de buitentempe-
ratuur en de temperatuur van het cv-water. Ik ga ervan uit dat 
stooklijnen op termijn wegvallen. Je krijgt feedback van de ka-

_____________

“Stooklijnen zullen op termijn wegvallen door de opmars 
van artificial intelligence.”

Danilo Fanelli (Erro Heating)

_____________

_____________

“Ik stel me de vraag: hoe matuur is BIM als techniek in de 
elektriciteit?”

Gert Beckers (Hasco Invest)

_____________

“Ieder is hoe langer hoe meer specialist in zijn eigen 
vakgebied.”

Stijn Pittomvils (Multiline)

_____________
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Jouw ontwikkelingsproject is uniek en dat geldt 
ook voor je klanten. Daarom produceert Franssen 
Concepts keukens voor nieuwbouwprojecten op 
maat, naar de persoonlijke smaak van de toekomstige 
bewoners. Of ze nu houden van klassiek, landelijk 
of modern: een keuken van Franssen brengt elke 
nieuwbouwwoning meteen op smaak.www.franssenconcepts.be

1. 2.

merthermostaat en de buitenvoeler en vroeg of laat zal een 
stooklijn met behulp van artificial intelligence of AI zelf kunnen 
bepalen om een zo hoog mogelijk rendement te halen voor de 
koelgroep, de gasketel en andere toestellen. Dat is niet langer 
toekomstmuziek.” 

Stijn Pittomvils: “Voor mij is het een uitdaging om de handen af 
te houden van bluetooth. Wat is onze ervaring met deze stan-
daard voor het draadloos verbinden van elektronica op korte 
afstand? Bij Multiline bouwen wij aluminium profielen voor 
lichtarmaturen. Als je daar een sensor inbouwt, zit die hele-
maal ingekapseld in de behuizing. Aluminium veroorzaakt een 
storing waardoor het signaal terugvalt tot een derde of zelfs 
een vierde van zijn sterkte. Zolang het signaal niet krachtiger 
wordt, zijn draadloze oplossingen niet toepasbaar op onze ar-
maturen.” 

Bart Lemmens: “We stellen vast dat toegangscontrole juist 
meer en meer gebruikmaakt van bluetooth. Je installeert een 
speciale app op je smartphone, geeft je gebruikersnaam en 
wachtwoord in en vervolgens kun je jouw toestel effectief ge-
bruiken als een token om deuren te openen.”

Eenvoudig en begrijpelijk

Peter Driesen: “Ik kom tot de slotsom dat het voor smart 
buildings in de goede richting gaat als iedereen dezelfde visie 
heeft.” 
Michel Grosemans: “Vergeet niet: je product moet wel voor 
100 procent werken. Punt uit!” 
Klaus Rahne: “Feit is dat je tegen een waanzinnig hoge kost 
aankijkt zodra de problemen zich opstapelen. Het is zelfs zo 
dat we bij Multiline vandaag de dag onze klanten preventief 
inlichten: als je de voorkeur geeft aan product x, houd er dan 
rekening mee dat dit of dat probleem zal optreden.” 
Stijn Pittomvils: “Mensen worden ook steeds kritischer, niet in 
het minst als het om HVAC of verlichting gaat.” 
Joep Roggen: “Last but not least moeten al die smartsyste-
men begrijpelijk zijn voor de gebruiker. Want die weet niet altijd 
wat een systeem uitvoert. Verder mogen wij er zeker niet van 
uitgaan dat elke gebruiker er dezelfde specialistische kennis 
van draagt. De systemen moeten dus verstaanbaar zijn voor 
mensen zonder technische aanleg.” 
Stijn Pittomvils: “Ieder is hoe langer hoe meer specialist in zijn 
eigen vakgebied. Dat is nogal logisch want de knowhow neemt 
voortdurend toe. Maar het staat buiten kijf dat we een smart 
building eenvoudig moeten houden voor de eindgebruiker.” l

_____________

“Het gaat in de goede richting als iedereen
 dezelfde visie heeft.”

Peter Driesen (E.L. Systems)

Wie is wie?

E.L. Systems 
Bart Lemmens, projectleider

 www.elsystems.be
E.L. Systems

Peter Driesen, consultant 
www.elsystems.be

Erro Heating
Rob Brands, afgevaardigd bestuurder

www.erroheating.be
Erro Heating

Danilo Fanelli, sales & marketing
www.erroheating.be

GIA 
Michel Grosemans, COO

www.gia.be
Hasco Invest

Gert Beckers, business developer 
HVAC & cooling

www.hascoinvest.be
Macobo-Stabo 

Joep Roggen, 
projectleider gebouwtechnieken WLW

www.macobo-stabo.be
Multiline 

Klaus Rahne, general manager
 www.multiline-licht.be

Multiline 
Stijn Pittomvils, quality & development

www.multiline-licht.be

Tekst: Erik Cajot

_____________

“Feit is dat je tegen een waanzinnig hoge kost 
aankijkt zodra de problemen zich opstapelen.”

Klaus Rahne (Multiline)
_____________

_____________

“Feit is dat je tegen een waanzinnig hoge kost 
aankijkt zodra de problemen zich opstapelen.”

Klaus Rahne (Multiline)
_____________

_____________

“Belangrijk is dat al die smartsystemen begrijpelijk 
zijn voor de gebruiker.”

Joep Roggen (Macobo-Stabo)
_____________

1/ Gert Beckers 
(Hascoinvest)

2/ Joep Roggen
(macobo-stabo)
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WAPEN UW ONDERNEMING TEGEN CYBERRISCO’S: 
10 TIPS EN EEN VERZEKERING OP MAAT VOOR UW ZAAK

REDACTIE

Gevaren van het digitale tijdperk.
Herinnert u zich nog toen een paar maanden geleden de Belgi-
sche bedrijven Asco en Picanol het slachtoffer werden van een 
hackersaanval? Door middel van kwaadaardige software die de 
informaticasystemen versleutelt, viel de productie bij beide onder-
nemingen stil. Cybercriminelen vroegen vervolgens losgeld om de 
systemen weer vrij te geven.  Op kleinere schaal vinden elke dag 
honderden incidenten plaats die nooit het nieuws bereiken, maar 
wel een ernstige impact hebben op de bedrijfscontinuïteit van Bel-
gische ondernemingen. Dergelijke aanvallen leiden niet alleen tot 
torenhoge kosten aan investeringen in beveiliging, maar ook aan 
reputatieschade. Het valt niet te ontkennen dat vandaag elke on-
derneming zich dient te wapen tegen cyberrisico’s.

10 tips voor een veiliger bedrijf.
Om uw digitale veiligheid te optimaliseren, delen we 10 eenvou-
dige richtlijnen met u. Volgt u deze, dan bent u al een heel stuk op 
de goede weg.  

1) Stel een verantwoordelijke voor informatiebeveiliging aan
Stel een verantwoordelijke voor informatiebeveiliging aan. De ver-
antwoordelijke organiseert frequente veiligheidscontroles en ziet 
toe op de correcte naleving van regelgeving met betrekking tot 
privacy, veiligheid en gegevensverwerking. Het is van groot belang 
dat de verantwoordelijke onafhankelijk is en geen deel uitmaakt 
van het ICT-team. 

2) Stel een strategisch stappenplan op
Stel een strategisch stappenplan voor potentiële cyberincidenten 
op teneinde de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Onderwerp dit 
plan aan een jaarlijkse evaluatie en maak eventueel de  nodige aan-
passingen.

3) Creëer een eigen veiligheidsbeleid en gedragscode
Creëer een eigen veiligheidsbeleid op maat van uw onderneming. 
Leid uw personeel op teneinde die te leren omgaan met cyberrisi-
co’s en crisissituaties. Zorg dat alle werknemer hun verantwoorde-
lijkheden kennen. Laat de gebruikers de voormelde gedragscode 
ondertekenen. Ontwikkel procedures die van toepassing zijn bij de 
rekrutering en het vertrek van werknemers. 

4) Beveilig uw servers en werkposten
Beveilig alle werktoestellen met antivirussoftware. Leer uw werk-
nemers die te gebruiken. Verzeker u ervan dat de software van 
een betrouwbare bron komt. Zorg dat alle antivirusprogramma’s 
up to date blijven.

5) Hoed u voor oplichtingen en andere vormen van oplichterij
Wees waakzaam voor phishing (internetfraude met als doel het 
bekomen van gevoelige informatie) en andere vormen van op-
lichterij. Let goed op verdachte mails en telefoonoproepen waar 
men om persoonlijke of vertrouwelijke informatie vraagt. Bij twijfel 
is het beter om verdachte documenten of links niet te openen. 

Vermijd om software te downloaden van onbekende websites of 
onbekende bronnen. 

6) Automatiseer het updateproces van alle programma’s
Automatiseer uw updateproces om een vlotte werking van uw 
software te verzekeren. Teneinde een optimale veiligheid te ga-
randeren, moet u minstens uw besturingssysteem, web browser 
en emailprogramma regelmatig updaten. Hackers kunnen gemak-
kelijk uw ICT-netwerk penetreren via verouderde applicaties. Licht 
uw gebruikers zo snel mogelijk in wanneer nieuwe updates be-
schikbaar zijn.   

7) Maak een back-up van alle informatie
Zorg voor een dagelijkse back-up van alle informatie. Maak gebruik 
van een cloud en externe harde schijf. Bewaar nooit onmisbare 
informatie op één locatie. Het back-uppen van informatie is alleen 
voordeling indien er een optimale beveilig is. Dat kan je het best 
bereiken door alle toestellen, drives en mails met gevoelige data 
te encrypteren. 

8) Beheer de toegang  tot uw computers en netwerken
Ga voorzichtig om met uw paswoorden. Wijzig alle default pas-
woorden en vermijd dezelfde paswoorden voor verschillende toe-
gangen te gebruiken. Het ideale paswoord bestaat uit minstens 
20 tekens (letters, cijfers, symbolen). Een password manager, 
een programma voor het maken, bewaren en beheren van  sterke 
wachtwoorden, is geen overbodige luxe.  Schakel ongebruikte ac-
counts meteen uit. Verander uw paswoorden op regelmatige basis 
of zodra u een inbreuk vermoedt. Deel nooit uw paswoorden met 
iemand anders.

9) Bescherm uw hardware tegen diefstal
Bescherm uw hardware tegen diefstal. Het zijn niet alleen hackers 
die gevoelige informatie kunnen bemachtigen. Indien uw hard-
ware gestolen wordt, loopt u eveneens het risico dat belangrijke 
gegevens in de verkeerde handen vallen. Sluit werkposten en mo-
biele toestellen automatisch af wanneer ze niet worden gebruikt. 
Laat laptops, smartphones of tablets nooit onbewaakt achter of 
maak gebruik van een slot.  

10) Houd werk en plezier gescheiden
Gebruik een toestel niet tegelijkertijd voor privé- en professione-
le doeleinden. Bewaar uw bedrijfsinformatie niet op een apparaat 
waar vrienden of familie toegang hebben. Op die manier loopt u 
geen onnodige risico’s.  

F-Cyber Comfort verzekering: de ondersteuning voor, tijdens en na 
een cyberincident. 
www.federale.be > Bouwsector > Uw aansprakelijkheid > 
IT-aansprakelijkheid > F-Cyber Comfort

…
Redactie: Federale Verzekering - 0800-14 200 - www.federale.be

…

Voor de cybersecurity van 
uw onderneming, 
F-Cyber Comfort.

Omdat uw onderneming dagelijks onder vuur ligt 
door hackers, kunt u zich maar beter beschermen 
met een verzekering op maat: F-Cyber Comfort. 
Meer info: www.federale.be

federale.be
Federale Verzekering – V.U.: Tom Meeus – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel - www.federale.be - 
Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen - Vereniging van Onderlinge 
Levensverzekeringen - Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burger-
lijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV - RPR Brussel BTW BE 0407.963.786/BE 0408.183.324/BE 
0403.257.506.

powered by

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

F-Cyber Comfort 220 x 297.indd   1 05/03/2020   14:13:33
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HOMIJ staat voor gezonde, comfortabele en toekomstbestendige 
gebouwen. Wij integreren comfort en duurzaamheid in het regulier 
onderhoud van technische installaties en bij verduurzaming, 
renovatie en nieuwbouw van gebouwen. Zodanig dat mensen 
zich prettig en gezond voelen in gebouwen. Door het maken 
van bewuste keuzes op het gebied van materialen en systemen 
zijn de gebouwen die we maken aantoonbaar energiezuinig en 
toekomstbestendig. Zo dragen we bij aan de transitie naar een 
duurzame samenleving.

> HOMIJ.NL

ONS DNA IN ELK GEBOUW

(Trotse bouwpartner van Double Tree by Hilton).

SHOP APOTHEKE EUROPE GESTART MET BOUW 
NIEUW HOOFDKANTOOR

REDACTIE

Vrijdag startte Shop Apotheke Europe met de bouw van haar 
nieuwe hoofdkantoor in Sevenum. Het nieuwe pand krijgt een 
oppervlakte van 40.000 vierkante meter. De kern van de site is 
het logistieke knooppunt dat het gestaag groeiend bestelvolu-
me van de online apotheker moet gaan afhandelen.
 
Bij de bouwstart waren onder andere enkele politieke leiders uit de 
Nederlands-Duitse grensregio uitgenodigd. Joost van den Akker, 
gedeputeerde van Economische Zaken voor de provincie Limburg, 
ziet in het bouwproject het groeipotentieel van een sterk econo-
misch gebied met optimale vervoersverbindingen. “De komst van 
het nieuwe distributiecentrum sluit perfect aan op de ambities van 
de provincie Limburg om de werkgelegenheid te vergroten en te 
behouden en de internationale handel in het gebied verder uit te 
breiden door middel van logistieke verbindingen.”

Sneller dan de concurrentie
Stefan Feltens, CEO van Shop Apotheke Europe, gebruikte de 
openingsceremonie om een   blik te werpen in de toekomst van de 

snelgroeiende online apotheek: “Ons doel is om sneller te groeien 
dan onze concurrenten en onze markten vanuit onze nieuw locatie 
te bedienen.” De verwachting is dat het nieuwe logistieke cen-
trum over enkele jaren een verzendvolume heeft van 35 miljoen 
pakketten per jaar.

2020
De meeste van de circa 850 medewerkers van Shop Apotheke 
Europe wonen in de directe omgeving van het bedrijf. 175 mede-
werkers werken in Keulen van waaruit ze de e-commerce en an-
dere zakelijke activiteiten van het bedrijf aansturen. De verhuizing 
van het hoofdkantoor van het bedrijf staat gepland voor het najaar 
van 2020.

…
https://shop-apotheke-europe.com

…

IGTE Plafond & Wand uit Echt al meer van 25 jaar een 
begrip binnen de Limburgse afbouwwereld. De laatste 
jaren sterk gespecialiseerd in het totaal afbouwen van 
projecten.  Horeca, kantoor of retail binnen alle gebie-
den worden projecten turn-key opgeleverd. Van het ont-
werp tot realisatie alles gebeurt in eigen beheer. 

Recent heeft IGTE het Black Label hotel in Valkenburg 
opgeleverd, hier waren zij onder andere verantwoor-
delijk voor: de systeemwanden - en plafonds, vloerbe-
kledingen, schilderwerk, tegelwerk en alle hardhouten 
puien met deuren..

IGTE Plafond & Wand   |   Edisonweg 37, Echt   |   www.igte.nl

Turn-key 
met IGTE

IGTE - uw betrokken partner voor al uw afbouwprojecten

Leisure Dome – Kerkrade

Black Label Hotel – Valkenburg

Brede School – Brunssum

Snackpoint Formule Management
Feurthstraat 95

6114 CT  SUSTEREN
TEL: +31/462045050

GSM: +31/0643949007
WWW.SNACKPOINT.COM

 Snackpoint Cateringpartner
                                 van de Bouwarena
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Steigers
in de

schone slaapster aan de Maas ontwaakt

BOUWPROJECTEN MAASEIK

“Ieder project draagt bij aan een 
aantrekkelijker woonklimaat”

De juiste keuzes maken, dat is momenteel het devies in 

Maaseik. Er zijn diverse majeure bouwprojecten in ont-

wikkeling om van Maaseik een aantrekkelijke woonstad 

te maken. Maar, ze stelt burgemeester Johan Tollenaere, 

per project moet goed naar een juiste invulling worden 

gekeken en moeten de juiste randvoorwaarden worden 

gesteld. Twee voorbeelden van zo’n hoogwaardige ont-

wikkelingen zijn volgens hem Bospoort en Residentie 

Stationspark.

 

Maaseik is een aantrekkelijke stad, potentie is er voldoende om 
het zowel bezoekers als bewoners naar de zin te maken. Maar 
van die potentie werd lange tijd te weinig gebruik gemaakt, vindt 
burgemeester Johan Tollenaere. Hij wijst op het bruisende uit-
gaansleven van weleer, op de vroegere aantrekkingskracht als 
koopstad, de ligging aan de Maas. 

Door allerlei oorzaken kwam er echter de afgelopen decennia 
de klad in. Daar komt nu verandering in, dankzij uiteenlopende 
bouwprojecten ontwaakt de schone slaapster aan de Maas.

Maquette project Bospoort

Burgemeester Maaseik 
Johan Tollenaere
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Mensen van buitenaf

Ja, geeft Johan Tollenaere aan, de afgelopen jaren zijn er veel 
plannen gemaakt en nu ligt er ook een duidelijk beleidsplan. Om 
de mogelijkheden die er zijn optimaal in te vullen. “Dat betekent 
meer dan alleen het bouwen van woningen. Al staat dat wel 
centraal. Maar er moeten wel nieuwe woonlocaties ontstaan die 
aantrekkelijk zijn voor mensen van buitenaf. Als we alleen bin-
nen de stad verhuisbewegingen creëren bouwen we voor de 
leegstand – dat is niet de bedoeling. Maaseik heeft een gun-
stige ligging, ook ten opzichte van Nederland. We spreken dus 
mensen aan die naar onze stad willen verhuizen, willen als stad 
groeien.” Dat betekent, zegt hij, zorgen voor een aantrekkelijk 
woningaanbod, maar bijvoorbeeld eveneens het vergroenen van 
de binnenstad; toezien op een aantrekkelijk winkelaanbod, het 
uitgaan en recreëren stimuleren. “Vandaar dat we ons weer na-
drukkelijk op de Maas gaan richten.”

Openbaar vervoer

Parkeren is eveneens een aandachtspunt, zegt hij. “We willen 
het liefst de auto’s uit het zicht. Maar zo lang er geen alterna-
tieven zijn, moeten we wel zorgen dat mensen hun auto’s goed 
kwijt kunnen.” Verbeteren van het openbaar vervoer staat vol-
gens de burgemeester eveneens hoog op de agenda. “Er moet 
hier een knooppunt ontstaan met bijvoorbeeld goede verbindin-
gen naar Genk en Hasselt, maar eveneens naar Nederland. Daar-
over zijn we al in gesprek met Arriva.” Verder, zegt hij, is er een 
eerste stap gezet naar een deelautoproject.

Verbinding

Hij noemde ze al, de diverse woningbouwprojecten die of in 
uitvoering zijn of op stapel staan. Zo’n 1.000 woningen komen  

Project Bospoort
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er de komende jaren bij, op termijn goed voor 4.000 tot 5.000 
nieuwe inwoners. Met sommige is al begonnen, anderen zitten 
in de voorbereidingsfase. Tollenaere licht er twee uit: Bospoort 
en Residentie Stationspark. “Bospoort is een ontwikkeling van 
Aannemingen Janssen. Deze locatie gaat fungeren als een ver-
binding tussen de stadskern en de recreatieve gebieden aan de 
rand van de stad waar onder meer sportcentra liggen. Er komen 
verschillende woonvormen zoals urban villa’s, appartementen, 
penthouses en stadswoningen. 

Kenmerkend wordt het groene, autoluwe karakter. Fietsers en 
voetgangers zijn er de baas; er komt een fraai park en parkeren 
gebeurt zo veel mogelijk uit het zicht.” Blikvanger van Bospoort 
wordt een 35 meter hoge woontoren. Tevens is het de bedoeling 
dat er enkele andere voorzieningen komen. “Bospoort moet zo-
als ieder project bijdragen aan een aantrekkelijker woonklimaat.” 

De burgemeester geeft aan dat de verkavelingsvergunning is 
afgeleverd en dat het verdere vergunningentraject de komende 
maanden wordt afgerond. 

Hoogwaardige architectuur

Een project dat wel al in uitvoering is, is Residentie Stationspark, 
een ontwikkeling van ST Projectbouw. Residentie Stationspark, 
gelegen aan het stationsplein, is een appartementencomplex 
waarin 18 woningen zijn voorzien. Opvallende kenmerken, zegt 
Tollenaere, zijn het energiezuinige karakter en de hoogwaardige 
architectuur. Het zijn niet de enige woningen die op die locatie 
worden gebouwd, merkt hij op. “Erachter liggen een aantal ka-
vels voor grondgebonden woningen en in de nabijheid komt ook 
nog een stuk grond vrij. We kijken nu of we daar één project van 
kunnen maken. 

Project residentie stationspark

Het is een heel aanlokkelijke locatie, op loop- en fietsafstand van 
het centrum.”

Ruimte voor goede ideeën

Zo zijn er in Maaseik nog diverse locaties waar ruimte is voor 
nieuwbouw of die kunnen worden herontwikkeld. Kwaliteit en 
diversiteit zijn bij iedere locatie kernwoorden. Tollenaere geeft 
aan dat de gemeente vanuit die kernbegrippen kaders stelt, maar 
verder ruimte aan de markt laat om met goede ideeën te komen. 
“Er gebeurt momenteel heel veel en dat is een goed teken. We 
merken dat er veel interesse is bij partijen om te investeren. Wij 
als gemeente moeten dat goed doseren, bewaken, maar verder 
mogen die partijen hun creativiteit laten zien, ons verrassen met 
bijzondere plannen. Plannen die er aan bijdragen dat Maaseik 
een almaar aantrekkelijkere woonstad wordt.” l

Fotografie Alf Mertens I Beeldmateriaal : Architectuur Depot & Architectuurburo Missotten
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tekent contouren van nieuwe skyline van Maaseik uit

STADSONTWIKKELINGSPROJECT BOSPOORT

Soms komen er van die bijzondere projecten op je pad … Toen 

Frank Jaspers, architect bij Architectuur Depot een tweetal jaar 

geleden de vraag kreeg of hij geen graten zag in een omslo-

ten gebied, vlakbij het historische centrum van Maaseik, was 

zijn interesse meteen gewekt. Het architectenbureau bundelde 

de krachten met Aannemingen Janssen om de haalbaarheid 

én de mogelijkheden na te gaan. Dat mondde uit in een heus 

stadsontwikkelingsproject, Bospoort, met veel aandacht voor 

groen, diverse doelgroepen en een sterke verweving met de 

rest van de stad

Het was de eigenaar van een aantal gronden die rechtstreeks 
bij Architectuur Depot ging aankloppen. Frank Jaspers, archi-
tect-bestuurder bij het kantoor: “De betreffende familie had een 
vrij omvangrijk, maar enigszins omsloten gebied in Maaseik, ten 
zuiden van de Bosbeek, in bezit. Het lag op een boogscheut van 
het centrum van Maaseik. In eerste instantie spraken we met 
de familie af om op zoek te gaan naar de mogelijkheden van het 
gebied. Het gebied grensde immers nergens goed aan het open-
bare domein. Daarom onderzochten we de mogelijkheden om 
het projectgebied te verruimen, om zo meteen een betere aan-
sluiting bij de rest van de stad te vinden: bij de historische bin-
nenstad, maar ook bij 19de-eeuwse gordel en de 20ste-eeuwse 
ontwikkelingen van de stad. Eerder dan uit te gaan van een puur 
ontwikkelingsverhaal, hebben we dit project snel opgevat als 
een stadsontwikkelingsverhaal, dat die verschillende entiteiten 
met elkaar wil verbinden. Het kreeg de naam Bospoort. 

Frank Daems aannemingen Janssen
Frank Jaspers Architectuur Depot

Een project van zo’n omvang vergt een sterk team. Na een eer-
der succesvolle samenwerking in Maasmechelen, bundelden we  
opnieuw de krachten met Aannemingen Janssen.” 
“Een kans als deze, om verschillende stadsdelen met elkaar 
te verbinden, krijg je niet zo vaak,” aldus Frank Daems, alge-
meen directeur bij Aannemingen Janssen. “Het project vult een 
mooie leemte in tussen bestaande delen. Bovendien geniet het 
van een grote bereikbaarheid: het centrum, het cultuurcentrum, 
sportclubs, scholen, de academie, … het is allemaal dichtbij.”

18 eigenaars

Om het projectgebied te verruimen en die link met de stad te 
garanderen, besloot Architectuur Depot om aan te kloppen bij 
achttien eigenaars, waarvan elf eigenaar zijn van oude wonin-
gen langs de Slachthuisstraat. “Die stapten, en dat is toch wel 
vrij uniek, stuk voor stuk mee in het verhaal 
dat we er wilden uittekenen,” aldus Frank  
Jaspers. Enkele jaren eerder werd er al eens 
een masterplan voor de omgeving uitge-
werkt, maar toen had men het niet aange-
durfd om deze eigenaars bij het project te 
betrekken. 
Dat ze wel allemaal wilde meestappen in 
het verhaal, betekent ook dat de ontsluiting 
van het project straks kan gebeuren via de 
Burgemeester Philipslaan, wat toch een 
van de hoofdassen in Maaseik centrum is. 
“We werkten een plan uit en dienden een 
verkavelingsvergunning in. Het dossier is 
ondertussen vergund,” aldus Frank Daems. 
“Daardoor kunnen we het project gefaseerd 

uitvoeren, waarbij voor de verschillende fases telkens via een 
verkorte procedure een omgevingsvergunning verkregen kan 
worden.”

150 wooneenheden

Het streven naar een nieuwe, woonwijk van de 21ste eeuw 
mondde uit in een woongebied met veel ruimte en aandacht 
voor groen, dat, behalve de toegang naar de ondergrondse 
parkeergarage, geen ander verkeer toelaat. Het park bevat een 
grote wandel- en fietsboulevard die de Bospoort en het Kolo-
nel Aertsplein met het plein voor cultuurcentrum Achterolmen, 
aan de Van Eycklaan, verbindt. In de verkaveling zelf, werden 
150 woonentiteiten vergund. Deze zijn verspreid over een aantal 
bouwvolumes die voor het merendeel in het park staan. Flanke-
rend aan een nog aan te leggen pleintje aan de Burgemeester 

Project Bospoort
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Philipslaan komen er twee kleinere volumes. 
Waar nu de oude huisjes staan komen ook zeven nieuwe stads-
woningen. Het meest markante gebouw is een hoger volume, 
een blikvanger van negen bouwlagen. “Hoewel we aanvankelijk 
wel wat bezorgde reacties verwachtten, konden we dankzij een 
breed overleg met de overheden en een geslaagde infomarkt 
op het terrein voor het publiek toch snel op een groot draagvlak 
rekenen,” aldus Frank Daems. “Die keuze om meer in de hoogte 
te werken, maakt net die groene omgeving mogelijk. Bovendien 
ligt dit gebouw dieper op de site, in een tweede lijn, waardoor de 
hoogte nergens overweldigt.”
Frank Jaspers: “In het project voorzagen we naast woonruimte, 
ook nog ruimte voor andere stedelijke functies. Handel is er niet 
toegelaten, maar er is wel ruimte voor kantoren voor bijvoor-
beeld vrije beroepen of een horecavoorziening.”

Voor jong en oud

Het project focust bewust op een diverse doelgroep. Van kop-
pels die op zoek zijn naar een flexibel in te richten starterswo-
ning over eenoudergezinnen tot een ouder publiek dat zijn huis 
misschien wil verruilen voor een mooi afgewerkt appartement, 
maar ook investeerders. “Het project komt aan al die noden 
tegemoet, in verschillende typologieën,” zegt Frank Jaspers.  
“Het is de bedoeling om op maat van de stad te bouwen en te 
groeien.”
Frank Daems: “Frank heeft vroeger zelf in Maaseik gewoond. Hij 
kent de stad, haar sterktes en pijnpunten. Dat had als voordeel 
dat hij echt met kennis van zaken plaatsnam achter de tekentafel 
en tot een weldoordacht plan kwam.” Frank Jaspers: “Weet je 
trouwens dat ik vroeger nooit heb geweten waar de Bosbeek 
lag? Het was dan ook een van mijn ambities om met ons project 
de Bosbeek een prominente rol in het stadsbeeld te geven. In de 
toekomst zal iedere inwoner van Maaseik weten waar de Bos-
beek ligt (lacht). Ik koesterde trouwens ook de wens om villa Op 
de Kamp, die ooit aan de gelijknamige familie toebehoorde, een 
park te bezorgen. Een villa hoort toch een park te hebben, niet? 
Wel, met Bospoort komt deze historische villa voor het eerst in 
een park te liggen …”

Proactieve aanpak

“Als alles goed loopt kan de verkoop in november van dit jaar 
starten,” sluit Frank Daems nog af. “Als je bedenkt dat we pas 
twee jaar geleden van start gegaan zijn, is dat bijzonder snel. 
Maar we zijn dan ook zeer gestructureerd en proactief te werk 
gegaan. Die aanpak was zeer succesvol en zorgde ervoor dat 
we de eerste vergunningen vlot hebben kunnen verkrijgen. En 
dan te bedenken dat er twaalf adviesverlenende instanties bij 
betrokken waren …”
Frank Jaspers: “Je moet altijd beginnen bij het begin. We starten 
nooit aan een project zonder dat het goed gedefinieerd is. Voor 
wie ga je bouwen? Hoe groot wordt je projectgebied? En op wel-
ke problemen zou je kunnen stuiten? Hoe kunnen we die stap 
voor stap en vooral tijdig aanpakken? Om maar een voorbeeldje 
te geven: we monitoren al een jaar lang de grondwaterstand om 
de eventuele impact tijdens de bouwfase te kunnen inschatten. 
Die aanpak trekken we eigenlijk door in alles. Kom zeker in 2021 
nog eens een kijkje nemen, want dan zullen we volop aan het 
bouwen zijn en kun je de proef op de som komen nemen.” l

Tekst : Hilde Neven I Fotografie Alf Mertens I Beeldmateriaal : Frank Jaspers Architectuur Bureau
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NELISSEN VERZOENT VERLEDEN EN TOEKOMST 
IN NIEUWE BRICK ACADEMY

REDACTIE

In een hoekje van het eigen bedrijfsterrein in Kesselt (Lana-
ken) heeft Nelissen Steenfabrieken zopas de Brick Academy 
geopend. Het gaat om een modern opleidingscentrum, waar 
tevens een mini-museum aan gekoppeld is. De Brick Academy 
wordt het vertrekpunt voor rondleidingen in het bedrijf en de 
thuishaven voor interne trainingen en events.
 
Vlak naast de metershoge schoorsteen, die niet meer wordt ge-
bruikt maar om sentimentele redenen volledig werd gerestau-
reerd, staat nu de Brick Academy. Het nieuwe gebouw met twee 
verdiepingen, is de laatste fase van een omvangrijk investerings-
programma dat Nelissen Steenfabrieken de afgelopen jaren heeft 
uitgerold. De bouw van een nieuw hoofdkantoor, de uitbreiding 
van de productie, de modernisering van het machinepark en in-
vesteringen in duurzaamheid, hebben maar liefst 35 miljoen euro 
gekost. De Brick Academy maakt het plaatje compleet.
 
“Het nieuwe gebouw wordt gebruikt voor meerdere doeleinden”, 
zegt co-CEO Burt Nelissen. “In de eerste plaats is het een op-
leidingscentrum waarin we onze medewerkers permanent bij-
scholen. We vinden het erg belangrijk dat iedereen in het bedrijf 
zich toekomstgericht kan ontwikkelen. We bieden die kansen in 
de vorm van opleidingen en trainingen in zowel technische kennis 
als soft skills.” Op de eerste verdieping van de Brick Academy 
is een moderne vergaderruimte ingericht, die over alle moderne 
communicatie-apparatuur beschikt. “Deze accommodatie kan ook 
gebruikt worden voor presentaties, lezingen, recepties en andere 
events”, aldus nog Burt Nelissen.
 
Het nieuwe gebouw doet tevens dienst als mini-museum. De rij-
ke geschiedenis van het bedrijf, die in 2021 precies honderd jaar 
omvat, wordt geïllustreerd aan de hand van foto’s, markante voor-

werpen en historische documenten. Het paspoort en de eretekens 
van stichter Alfons Nelissen, oude loonfiches, brochures en pro-
ductstalen … ze leveren voor de bezoekers van Nelissen Steenfa-
brieken talrijke interessante verhalen op.
 
Aan de andere zijde van het complex wordt op een levendige ma-
nier het huidige productieproces uit de doeken gedaan. Met de 
voorstelling van alle ingrediënten die in de diverse soorten bak-
stenen worden verwerkt en een grafische presentatie van de ver-
schillende stappen die leiden tot het afgewerkt product, krijgen de 
bezoekers een eerste indruk van de dagelijkse activiteiten bij Ne-
lissen Steenfabrieken. “Meteen de ideale start voor een rondlei-
ding doorheen onze fabriek”, zegt Burt Nelissen. “Vanuit de Brick 
Academy hebben we een doorgang naar de productiefaciliteiten 
gemaakt, zodat we onze gasten meteen kunnen meenemen in de 
wondere wereld van ons modern bedrijf.”

 …
(Rondleidingen voor pers en bouwprofessionals kunnen op afspraak 
worden vastgelegd bij Roberta Melis)
Meer info: roberta.melis@nelissen.be
…

info@altez.eu
011 - 79 02 00

INDUSTRIEBOUW
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Keukenbouwer creëert nieuw landmark in het Maasland

7
reportage

Tientallen jaren was Gopa Keukens een gevestigde zaak in Neeroeteren. Maar omdat de houdbaarheidsdatum van de toonzaal daar enigszins 

was verstreken, besloot zaakvoerder Danny Goossens om een gloednieuw pronkstuk aan de Boslaan in Dilsen te laten verrijzen. 

“De nieuwbouw met zijn gevel van meer dan 40 meter breed en 8,40 meter hoog is behoorlijk imponerend.”

“Het bestaande en het nieuwe gebouw zijn samengesmolten tot 
één geheel met één en dezelfde uitstraling.”
Raf Segers (Studio Segers)

GOPA KEUKENS

Oriëntatiepunt in de omgeving

“We hadden onze zinnen gezet op een kolossaal gebouw”, 
vertelt Danny Goossens. “Daarom is de façade aan de voor- en 
zijkant in de hoogte opgetrokken, zodat het bouwwerk achter-
aan hoger lijkt dan het is. Het pand telt aan de voorzijde immers 
twee verdiepingen, aan de achterzijde een. De huidige ligging op 
een A-locatie is beslist een pluspunt en positioneert de nieuwe 
showroom als een landmark, een oriëntatiepunt in de omgeving. 
Op die manier trekt het gebouw de aandacht, zodat voorbijrij-
dende passanten geprikkeld zijn om halt te houden en binnen 
te komen.”

Samensmelting tot één geheel

Het ontwerp van het spraakmakende gebouw is een creatie van 
Studio Segers. Architect Raf Segers geeft tekst en uitleg. “Wij 
hebben de diepte van het perceel zo veel mogelijk benut. Het 
terrein is enkel toegankelijk via de industriezone waarbij je van 
de achterkant naar de voorkant van het gebouw rijdt. Daarom is 
de zijgevel grotendeels opgetrokken uit een enorme glaspartij, 
die zorgt voor openheid en een maximale zichtbaarheid. Achter-
aan het perceel was de steenzagerij van de familie Goossens 
al gevestigd. De uitdaging bestond er dus in het bestaande en  

het nieuwe gebouw te laten samensmelten tot één geheel met 
één en dezelfde uitstraling. De voorgevel in strak industrieel be-
ton is de hoek om doorgetrokken over de volledige lengte van 
de zijgevel. Daarin hebben we een ingesneden koker in zwart 
gepoedercoat aluminium voorzien waarin het glas is verwerkt. 
Het beton en het aluminium leveren een mooi contrast op. De 
glasplaten van 6 op 1,45 meter zijn aan de buitenzijde met silico-
ne opgevoegd. Aan de binnenzijde bieden vinnen bescherming 
tegen de windkracht.”

Zwarte geperforeerde kanalen

“Qua technieken hebben wij onze keus laten vallen op vloerver-
warming in combinatie met actieve koeling, die ruimtelijk vol-
doende is gedimensioneerd”, vervolgt Raf Segers. “Snel koelen 
of verwarmen gebeurt via een algemeen luchtsysteem. Hiervoor 
zijn zwartgecoate kanalen aan het plafond bevestigd die van de 
eerste tot de laatste meter zijn geperforeerd. 

Ze ogen niet alleen esthetisch, maar zorgen ook voor een ge-
lijkmatige verdeling van luchtkoeling en -verwarming. Ook het 
ventilatiesysteem is in de kanalen geïntegreerd.”

De kolossale nieuwbouw van Gopa Keukens & Haarden 
is een oriëntatiepunt in de omgeving.”

Danny Goossens (Gopa)
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Optimale productpresentatie

In totaal neemt de showroom inclusief bureelruimte een opper-
vlakte van 1400 vierkante meter in, verdeeld over een gelijk-
vloers van 950 vierkante meter en een etage van 450 vierkante 
meter. Danny: “De ruime benedenverdieping biedt alle mogelijk-
heden om ons gevarieerd assortiment optimaal te presenteren. 
Het keukenaanbod is ondergebracht in aparte compartimenten. 
Daardoor zijn de verschillende opstellingen aan elkaars zicht 
onttrokken en behoudt elke landelijke en moderne keuken haar 
eigen unieke sfeer. Bovendien kunnen we op deze wijze ons 
maatwerk – zoals badkamerkasten, dressings, wandkasten, ta-
fels, bureaus, televisiekasten en dressoirs – perfect in de verf 
zetten.”

Puntgave interieurafwerking

De interieurwerken zijn uitgevoerd door BT-Gofflo uit Pelt. “Ons 

team heeft alles uitgezet”, zegt zaakvoerder Ive Gofflo. “We 
hebben onder meer 7 meter hoge osb-wanden, gyproc en invi-
sidoors geplaatst. Tegen het plafond zijn Heraklith-houtwolplaten 
aangebracht. Ook de puntgave afwerking draagt onze stempel. 
Ons interieurbedrijf krijgt steeds vaker grotere projecten toever-
trouwd en dit gebouw is opnieuw een mooie referentie.”

Transparante allround bouwpartner

Voor de realisatie van de nieuwbouw is Gopa in zee gegaan met 
industrieel bouwbedrijf Altez. “We produceren onze staalcon-
structies en betonpanelen zelf, waardoor wij veel minder ach-
terom moeten kijken of onze leveranciers kunnen volgen. Hier-
door hebben we de touwtjes stevig in handen,” verduidelijkt 
Altez-bouwconsulent Stefan Coolen. “Ons constructiebedrijf 
biedt staalharde garanties inzake kwaliteit en timing.” 
De industriebouwer kijkt met volle tevredenheid terug naar het 
eindresultaat van dit prestigieuze bouwproject. Stefan: “In Lim-

“Ons constructiebedrijf biedt staalharde 
garanties inzake kwaliteit en timing.”
Stefan Coolen (Altez)

burg hebben wij al heel wat productiehallen, fabrieksgebouwen 
en showrooms gerealiseerd. We zijn zeer open in onze manier 
van werken, Altez staat bekend als een transparante allround 
bouwpartner. Onze offertes beslaan gemakkelijk 30 tot 40 blad-
zijden, alle kostenposten zijn tot in de kleinste details uitge-
werkt.”

Strategische ligging, grote uitstraling

Ook de bouwheer is bijzonder in zijn nopjes. “Bezoekers heb-
ben niets dan positieve en enthousiaste reacties op de nieuwe 
showroom van Gopa Keukens & Haarden. 
Dankzij de strategische ligging en de grote uitstraling van ons 
gebouw is de toestroom van klanten alleen maar toegenomen”, 
eindigt Danny Goossens. l

Tekst: Erik Cajot 

“De uitvoering van grotere interieurprojecten 
wordt steeds vaker aan ons toevertrouwd.”
Ive Gofflo (BT-Gofflo)

Technische fiche
…
Hoofdaannemer: ALTEZ; Tielt
Binnenafwerking: BT-Gofflo; Pelt
Gevelafwerking: Sign en Facade; Diest
Betonvloeren: Keulen; Lanaken
Elektra: BK Concept;Bocholt
HVAC: Maes; Herentals
Toegangscontrole: GV Security; Herentals
Buitenaanleg: Evens; Maaseik

…
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EXPERTS WAARSCHUWEN VOOR 
OVERAANBOD APPARTEMENTEN

REDACTIE

‘In Vlaanderen dreigt vooral in de kleinere en minder centraal 
gelegen steden een overaanbod aan appartementen.  Experts 
waarschuwen voor overaanbod appartementen.’
 
Hieronder een korte reflectie van CIB Limburg en Hogeschool 
PXL:
 
Impact op de huurmarkt?
Het bestuur van CIB Limburg (Limburgse Vastgoedmakelaars), met 
als voorzitster Dominique Vanrunxt, geeft duiding: “Het overaan-
bod van nieuwbouwappartementen in bepaalde steden heeft een 
impact op de huurmarkt. Door het massaal gelijktijdig aanbod wor-
den de normaal te verwachten huurprijzen niet behaald en worden 
deze appartementen dus aangeboden onder de marktconforme 
huurprijs. Hierdoor wordt het verwachte en beloofde rendement 
niet gehaald en kiezen de huurders sneller voor nieuwbouw.”
De oudere appartementen komen onder druk te staan waardoor je 
een marktverschuiving krijgt.  Dit heeft tot gevolg dat deze eige-
naars dikwijls beslissen om hun appartement te verkopen, wat op 
zijn beurt nog meer extra druk legt op de private huurmarkt. Door 
het feit dat er een overaanbod is in sommige kernsteden, worden 
de deelgemeenten benadeeld omdat ze daar zeer zuinig met ver-
gunningen voor meergezinswoningen omgaan.
“Hierdoor verplicht je de inwoners (meestal 60+) van deze deelge-
meenten om hun vertrouwde habitat te verlaten en duurdere m2 
te kopen in de centrums, hetgeen niet correct is.” besluit Domini-
que Vanrunxt in naam van het bestuur van CIB Limburg.
 
Geen reden tot paniek!
Zoë Cosemans, lector vastgoed en coördinator van het postgradu-
aat Vastgoed vult aan: “Toch is er geen reden tot paniek. De laatste 
jaren wordt er immers een verschuiving vastgesteld in het woon-
gedrag van twee grote groepen: enerzijds de jongeren, anderzijds 
60-plussers.“

Jongeren vertonen een flexibeler woongedrag. Daar waar zij in het 
verleden honkvast waren, zien we nu dat jonge koppels hun woon-
gedrag aanpassen aan de levensfase waar ze zich in bevinden. Een 
eerste woonst betreft eerder een (al dan niet gehuurd) apparte-
ment in het centrum van steden en gemeenten. Dit omwille van 
de gunstige ligging en de nabijheid van winkels en uitgaans- en 
vrijetijdsmogelijkheden. In een latere fase verhuist men naar de 
stadsrand/het platteland om het gezin met kinderen voldoende 
ruimte te geven om op te groeien.
In de tweede groep, deze van bewuste ouderen, zien we de ver-
schuiving van het bewonen van open bebouwingen op een groot 
stuk grond, naar (nieuwbouw-)appartementen in het centrum. Drie 
grote redenen kunnen onderscheiden worden. Ten eerste wensen 
de bewuste ouderen een rustigere levensstijl waarbij men zich niet 
continu moet bezighouden met het onderhouden van een grote 
woning en tuin; ten tweede denkt men eveneens aan de eigen 
toekomst waarbij grote verplaatsingen met de auto moeilijker zul-
len worden en het comfortabeler is om alle voorzieningen dichtbij, 
op wandelafstand ter beschikking te hebben. Als laatste komt het 
ook steeds vaker voor dat de bewuste ouderen hun kinderen wen-
sen te helpen bij de aankoop van een woning waarbij de eigen wo-
ning verkocht wordt en een deel van de opbrengst reeds verdeeld 
wordt onder de kinderen om te gebruiken als startkapitaal voor de 
aankoop van een eerste eigen appartement of woning.
“Deze bewuste ouderen kiezen na de verkoop van hun woning  
dan ook vlugger voor een nieuwbouwappartement vermits hier 
renovatiewerken op korte termijn niet noodzakelijk zijn, het onder-
houd beperkt is in vergelijking met dit van een grote woning met 
tuin.” zegt Zoë Cosemans.
…
Voor meer informatie of duiding: Dominique Vanrunxt 0495 82 69 29
Zoë Cosemans 0497 35 62 11 - Hogeschool PXL - Hasselt
…

JNS BETONBORINGEN EN FACIMO SMELTEN SAMEN

Na enkele weken onderhandelen is er een veelbelovend ak-
koord gesloten tussen JNS Betonboringen (Heusden-Zolder) 
en Facimo Group (Tessenderlo). Concreet smelten beide on-
dernemingen samen, waarbij Facimo Group een aanzienlijke 
investering doet om de spectaculaire groei van JNS nog te 
versnellen. 

JNS Betonboringen is een succesverhaal. Onder impuls van alge-
meen directeur Jo Vanaerdewegh groeide de start-up uit Heus-
den-Zolder tot een onderneming met 30 medewerkers. Er wordt 
gewerkt op werven in heel Europa. “Ons concept slaat aan”, aldus 
de directeur. “Onze slogan luidt: ‘Vandaag bellen is morgen boren’. 
Dit heeft een enorme stijging in de vraag naar betonboringen, che-
mische verankeringen en zaagwerken tot gevolg. En omdat we 

alleen met experts werken, komen de tevreden klanten nadien 
graag terug.” Om dat parcours aan te houden, wordt nu samen-
gegaan met Facimo Group, een bedrijf gespecialiseerd in facilitaire 
projecten. Na een ontmoeting tussen Jo Vanaerdewegh en Jo Tim-
mers op een netwerkevent, bleek dat een investering van Facimo 
Group heel wat groeimogelijkheden met zich mee zou brengen 
voor beide partijen. “Men spreekt vaak over liefde op het eerste 
gezicht. Wij hadden de ‘ondernemersklik’ op het eerste gezicht”, 
lacht Vanaerdewegh. Jo Timmers vult aan: “Onze ontmoeting leek 
voorbestemd, het is duidelijk dat er een grote overlapping is in de 
strategieën, contacten en visie van beide bedrijven. Dit zorgde 
voor de onvermijdelijke match en we zijn ervan overtuigd dat deze 
nieuwe combinatie een sterke speler zal worden op de Europese 
markt, met veel potentieel voor de toekomst.”

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

G
E

K
A

 K
E

U
K

E
N

S

w
w

w
.g

ek
ak

eu
ke

ns
.b

e
P

ar
ti

cu
lie

r 
+ 

P
ro

je
ct

on
tw

ik
ke

lin
g

Weg naar Meeuwen 34 
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

Particulier & Projectontwikkeling



- 60ste editie - 196 -  - 60ste editie - 197 -  

De BouwLaunch van onze 59 ste editie, met de 
voorstelling van ons nieuw magazine is doorgegaan 
in de BouwArena op dinsdag 17 december.

Waar ook de inhoud van het magazine zoals projecten, 
dossiers …. door de aanwezige architecten en aanne-
mers voorgesteld werden.

Dit is een uitgelezen netwerkmoment om je collega’s  
en interessante bouwfiguren – architecten-aannemers- 
te ontmoeten. 

Zoals je ziet is dit steeds een succes.

BouwArena
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EXPERTS WAARSCHUWEN VOOR 
OVERAANBOD APPARTEMENTEN

REDACTIE

‘In Vlaanderen dreigt vooral in de kleinere en minder centraal 
gelegen steden een overaanbod aan appartementen.  Experts 
waarschuwen voor overaanbod appartementen.’
 
Hieronder een korte reflectie van CIB Limburg en Hogeschool 
PXL:
 
Impact op de huurmarkt?
Het bestuur van CIB Limburg (Limburgse Vastgoedmakelaars), met 
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De oudere appartementen komen onder druk te staan waardoor je 
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que Vanrunxt in naam van het bestuur van CIB Limburg.
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stuk grond, naar (nieuwbouw-)appartementen in het centrum. Drie 
grote redenen kunnen onderscheiden worden. Ten eerste wensen 
de bewuste ouderen een rustigere levensstijl waarbij men zich niet 
continu moet bezighouden met het onderhouden van een grote 
woning en tuin; ten tweede denkt men eveneens aan de eigen 
toekomst waarbij grote verplaatsingen met de auto moeilijker zul-
len worden en het comfortabeler is om alle voorzieningen dichtbij, 
op wandelafstand ter beschikking te hebben. Als laatste komt het 
ook steeds vaker voor dat de bewuste ouderen hun kinderen wen-
sen te helpen bij de aankoop van een woning waarbij de eigen wo-
ning verkocht wordt en een deel van de opbrengst reeds verdeeld 
wordt onder de kinderen om te gebruiken als startkapitaal voor de 
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dan ook vlugger voor een nieuwbouwappartement vermits hier 
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investering doet om de spectaculaire groei van JNS nog te 
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meen directeur Jo Vanaerdewegh groeide de start-up uit Heus-
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alleen met experts werken, komen de tevreden klanten nadien 
graag terug.” Om dat parcours aan te houden, wordt nu samen-
gegaan met Facimo Group, een bedrijf gespecialiseerd in facilitaire 
projecten. Na een ontmoeting tussen Jo Vanaerdewegh en Jo Tim-
mers op een netwerkevent, bleek dat een investering van Facimo 
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lacht Vanaerdewegh. Jo Timmers vult aan: “Onze ontmoeting leek 
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nieuwe combinatie een sterke speler zal worden op de Europese 
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BOUWARENA 
“THE PLACE TO BE” 
VOOR WIE ZAKEN WIL 
DOEN IN DE BOUWSECTOR

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

Daarnaast biedt het selecte partnerbedrijven een ankerplaats in Limburg om 
hun producten aan kandidaat-kopers en relaties uit deze regio voor te stel-
len. Het gebouw – de arena – is in die zin dan ook ingericht als een bouwca-
fé annex congrescentrum. 

Naast een gezellige loungebar ontwierp de Hasseltse interieurarchitect 
Vittorio Simoni ook een auditorium voor lezingen of informatiesessies. Dit 
auditorium fungeert tegelijkertijd als tentoonstellingsruimte voor de groep 
partnerbedrijven. Ook zijn de bouwprofessionals verzekerd van een exquise 
catering.

Gevarieerde activiteiten

De BouwArena is vanaf 2015 de thuisbasis voor de Bouwprofs, die er 
maandelijks een ontmoetingsavond met toparchitecten, aannemers en 
projectontwikkelaars hebben. Daarnaast krijgen de partnerbedrijven de  
mogelijkheid om hun eigen relaties in de arena uit te nodigen. architecten-
belangenvereniging. Beide organisaties zullen er opleidingen en lezingen 
voor hun leden geven. Tot slot zal Project Media zelf de nodige activiteiten 
organiseren voor en over de bouwsector. 
“Zo organiseren  we  maandelijkse events waarop we vooraanstaande  
factoren uit de bouwsector uitnodigen voor een Sterrenbouwlunch, kook- 
events, BouwCafé , after-bouw-drink’……

BouwArena
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Het bouwcafé van donderdag 20 02 2020 was een speciale editie.
Samen met Som project organiseerden wij een leuke avond waar 

vooral geklonken werd op 
‘20 jaar Som Project’.

Een welgemeende proficiat aan het ganse SOM-team

BouwArena

Graag je aanwezigheid bevestigen voor 17 februari  via
 ludo@limburgbouwt.be of kathleen@somproject.be

Bouwarena - Het dorlik 16  Hasselt
 

BOUWCAFE
UITNODIGING

DONDERDAG
20 02 20

over 25 j. projectontwikkeling
CAFE

over 60e uitgave Limburg Bouwt

19u
vanaf
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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

E313    

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




