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I know i’m

on the right

path. Because 

things stopped

being easy.

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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VOORWOORD

De Bouwwereld is alweer enkele weken verlost uit zijn corona winterslaap.
Toch mogen we best fier zijn dat de activiteitsgraad van de hele bouwketen  
gedurende al die vervelende maanden erg hoog is gebleven. 
Tal van bouwbedrijven en leveranciers hebben geen minuut stilgezeten en, wel- 
iswaar onder strenge veiligheidsvoorschriften, de werven draaiende gehouden. 
De bijdrage van de bouwsector in het beperken van de algemene economische 
achteruitgang, was dan ook niet gering.
Wat de toekomst gaat brengen, is koffiedik kijken. Toch is er volgens de beleid-
opiniemakers maar een manier om de crisis te overmeesteren: het consumen-
tenvertrouwen opkrikken en nieuwe investeringen aanmoedigen.
Vandaar de oproep om niet de kat uit te boom te kijken, maar nu de middelen in 
te zetten om bouw- en renovatiewerken te laten uitvoeren. Een extra motivatie 
is de verhoogde investeringsaftrek die nog tot het einde van dit jaar geldt, en dus
bouwen dubbel zo interessant maakt. Op die manier kan de bouwsector een
prominente rol blijven spelen om de economie opnieuw naar het niveau van voor
de crisis te tillen.
En met die positieve ingesteldheid krijgen we dan ook in de volgende edities van
Limburg Bouwt beslist  prachtige projecten voorgeschoteld.
Het nieuwe exemplaar ligt alweer klaar, boordevol schitterende bouwprojecten, 
reportages, nieuws… wij zijn fier op onze architecten, aannemers en dankbaar 
aan onze adverteerders dat we telkens op hun kunnen rekenen om het magazine 
te maken van wat het nu is.

Hou het veilig en geniet van een welverdiend bouwverlof!

Ludo, Diana & Heidi
volg ons op www.limburgbouwt.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, 

Hilde Neven, Tim Vanhove

Fotografie: 
Frank Gielen, Alf Mertens

Sales: 
Ludo Cleeren, 0475 22 94 69
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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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Voor wij onze tegels aan u voorstellen, vinden wij het vanzelfsprekend 
dat we ze eerst zelf door en door kennen. Wat is de beste tegel voor jouw 
project? 4D staat met diepgaand advies voor iedereen klaar. Van interieur-
architect tot aannemer. Van bouwpromotor tot particulier. Ons tegel-
aanbod selecteren we met zorg en passie bij Europese kwaliteitsleveran-
ciers, zoals Casalgrande, Porcelanosa, Living, Gigacer, en Inalco. Spring 
binnen en we laten jou ook kennis maken met ons gamma.

Wij kénnen onze tegels.
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De constructieve visie van Marino Keulen

Er is veel te doen rond het zogenaamde ‘subsidiariteitsprincipe’, waarbij de rolverdeling tussen het lokale en de 
andere overheidsniveau’s wordt vastgelegd. In Lanaken zijn we van mening dat, binnen onze bevoegdheden, er 
voldoende instrumenten voorhanden zijn om een betekenisvolle impact te hebben op de leefkwaliteit van onze inwo-
ners. De sturing van onze ruimtelijke ordening is daar zeker één van. In uitvoering van ons bestuursakkoord, zetten 
we sterk in op diverse aspecten om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van ons patrimonium te verhogen. Getuige 
daarvan is de mooie mix in het woonaanbod, van duurdere villa’s in chique wijken, over moderne appartementen 
tot betaalbare, maar toch kwalitatieve sociale koop- en huurwoningen. Dat alles maakt dat de gemiddelde prijs van 
het vastgoed in Lanaken, lager ligt dan het provinciale niveau. De perceptie van buitenaf is nochtans vaak anders. 

Het meeste invloed oefenen we uit op de gebouwen en gronden die eigendom zijn van de gemeente. Met een 
langetermijnvisie en een realistische begroting slagen we erin om een eigentijdse bestemming te geven aan scho-
len, culturele centra, groenaanleg, sportfaciliteiten en andere openbare voorzieningen. Ook de infrastructuur van 
wegen en riolering verliezen we niet uit het oog, omdat die vaak een graadmeter vormen voor de perceptie van de 
leefkwaliteit bij de doorsnee burger. Belangrijk daarbij is dat wij als gemeentebestuur het goedehuisvader-principe 
hanteren. We denken altijd goed na hoe we de schaarse middelen ten volle benutten om een maximaal resultaat 
voor het algemeen belang te bekomen.

Maar ook in samenwerking met privé-investeerders en uitvoerders kunnen wij als gemeentebestuur de toekomst 
richting geven. We faciliteren hen in het vergunningenbeleid en bekijken samen hoe we complementair tegemoet 
kunnen komen aan de actuele infrastructuurbehoeften van bewoners, bedrijven en bezoekers. Daarbij zoeken we 
steeds naar een gezond evenwicht tussen functionele, esthetische en economische parameters, in het belang van 
zowel de initiatiefnemers als de eindgebruikers. Dat lukt heel goed. 

Vandaar onze oproep aan de diverse actoren uit de bouwsector om in alle openheid de gesprekken met onze dien-
sten en beleidsmakers aan te gaan. In Lanaken staan we open om in dialoog te treden over vernieuwende ontwik-
kelingen die de sfeer en de leefkwaliteit in onze gemeente ten goede komen. Welkom voor een lekkere kop koffie, 
ook al moeten we nog even de regels rond social distancing strikt naleven. 

Marino Keulen

Visie
constructieve
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Deze innovatie kan ons op de wereldkaart zetten.

VERNIEUWINGEN CIRCUIT ZOLDER

In Vlaanderen is er maar één circuit, namelijk in Heusden- 

Zolder. De unieke positie, de energieke sfeer die er heerst en 

de aantrekkingskracht van het asfalt zorgen er elke week voor 

de nodige buzz, en dat al sinds 1963. 

Een enorm team van vrijwilligers staat er dag na dag klaar om 

toeschouwers, coureurs en racefanaten van alle diensten en 

veiligheid te voorzien. Tijd voor een flinke update en een in-

vestering in de toekomst, zo vond het bestuur. Met een indruk-

wekkende groep technische en bouwkundige professionals 

vormden ze een partnership dat de toekomst van het circuit 

voor nog eens 20 jaar bezegelt.

Bij aankomst op het circuit zien we het direct: zelfs op een  
gewone woensdagnamiddag is het hier een drukte van jewelste. 
Het is een circuitdag, en op de baan komen er allerlei voertuigen 
met hoge snelheid voorbijgeraasd. “Examenkandidaten,” licht 
Danny Werckx toe. Hij is zaakvoerder van EL Systems NV, één 
van de grootste spelers in het project en al meer dan 20 jaar 
vaste partner van Circuit Zolder. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in onder andere elektriciteits- 
werken, databekabeling, beveiliging, en hoogspanningswerken. 
“We hebben destijds nog het oude systeem hier geïnstalleerd, 
met alle camera’s en bekabeling vandien.”  

En ‘destijds’, dat is zo’n 15 jaar geleden. David Vanderbeek,  
Infrastructuur-, Logistiek- en Operationsmanager bij Circuit  
Zolder, vertelt dat een circuit gemiddeld elke 10 tot 15 jaar aan 
een volledige vernieuwing toe is. “Allereerst op het vlak van  
asfaltering, want die slijtage is op den duur merkbaar. Veiligheid 
gaat hier voor alles. Maar we willen ook meegaan met de tijd, 

1
reportage
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en liefst zelfs vooroplopen. Op het vlak van veiligheid, maar ook 
als het op duurzaamheid en uitstraling aankomt. We kozen er 
daarom voor om niet alleen het asfalt aan te pakken, maar dan 
ook meteen alle voorzieningen op de toekomst in te richten. Een 
enorm project met een even groot prijskaartje, maar gelukkig 
konden we rekenen op de steun van Sport Vlaanderen.”

Op zoek naar de ultieme asfaltlaag

De werken stonden aanvankelijk ingepland voor eind maart en 
zouden een strakke deadline hebben. Maar toen het coronavirus 
uitbrak en België in lockdown ging, zag Pieter Van den Eynde, 
Business Unit Manager bij APK Group, de opportuniteit om een 
volledige week eerder te beginnen. “Als hoofdaannemer heb-
ben we dit in overleg met het circuitbestuur zo vastgelegd. 
We respecteerden ondertussen natuurlijk de opgelegde veilig-
heidsmaatregelen, maar kregen hierdoor wat meer ruimte zo-
dat de uitvoering van de werken naar de hoogste kwaliteit kon  
worden getild.” APK was verantwoordelijk voor de volledi-
ge renovatie van het circuit en stelde een bouwteam van  

verschillende Limburgse onderaannemers samen om zo tot een 
hoogstaand eindresultaat te komen.  

Philippe Grevendonck, Key Account & Project Development 
Manager bij Topcon, kan over het project meepraten. Om het 
bestaande wegdek te kunnen analyseren, werd er door Topcon 
namelijk een scan gemaakt van het volledige circuit. Uit deze 
scan kwamen de pijnpunten van het circuit al snel naar boven: 
er bleek onder andere een verkanting in een aantal bochten te 
zijn. Deze werden vervolgens volledig digitaal uitgewerkt en na 
de nodige controles en besprekingen kon men overgaan tot de 
uitvoering. Voor het affrezen van het bestaande asfalt deed APK 
een beroep op Top-Off, die de werken uitvoerde door middel van 
een 3D-aangestuurde frees. 

David Vanderbeek beaamt dit: “De vormgeving van de baan  
wilden we intact laten, maar de bochtgraad moest wel geopti-
maliseerd worden. Tegelijkertijd zouden we dan de curbverbin-
ding en de afwatering verbeteren, want op het circuit mag na 
regenval geen water blijven liggen.” Voor die afwatering werden 
er door APK onder andere verzinkputten en wadi’s aangelegd 
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Technische fiche 
Circuit Zolder

…
Bouwheer: 

 Circuit Zolder
…

Hoofdaannemer Elektriciteitswerken: 
data- en cameravoorzieningen, glasvezelbekabeling: 

EL Systems; Zonhoven
Leverancier van camerasystemen, 

preventietechnologie en netwerkmateriaal: 
Lobeco; Wevelgem

Glasvezels/ tele- en datacommunicatie
 netwerk infrastructuren: 

Connectivity solutions; Bilzen 

Hoofdaannemer renovatie circuit: 
APK wegenbouw; Pelt
Betoneringswerken: 
Drion Glijbouw; Bilzen
Gestuurde boringen: 

APK Drilling; Diest
3D Freeswerken: 
TopOff; Houthalen

3D analyses: 
Topcon; Zellik

Asfalteringswerken: 
Grizaco; Hasselt
Leveren asfalt: 

APL; Heusden-Zolder
Belijning van het circuit: 

Nijs BVBA; Messelbroek
Testen van asfalt: 

OCW; Brussel
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langs de piste, zodat hemelwater op een natuurlijke manier vlot 
kan worden afgevoerd naar ingebouwde drainagesystemen.

Primeur in handen

“Asfalt voor een racecircuit is niet hetzelfde als dat op de open-
bare weg,” zegt Paul Heleven, directeur van Grizaco. “Het is 
een speciale mix van componenten die het wegdek ruiger en 
minder glad maken, zodat de racewagens meer grip krijgen. En 
toch mag er geen hobbeltje te zien zijn. De specifieke asfaltsa-
menstelling is voor elk circuit weer anders en wordt meestal niet 
gedeeld; we zijn eens gaan kijken bij Zandvoort, Assen, Silver-
stone en Le Mans, maar overal houdt men de asfaltingrediënten 
liefst geheim.” Grizaco beschikt over jarenlange ervaring in asfalt 
en ontwierp een asfaltsamenstelling die aan de eisen van het 
circuit moest voldoen. De verdichtingstesten werden in samen-
spraak met het OCW uitgevoerd. “Er werden drie proefvakken 
aangelegd, en één van die eerste samenstellingen bleek de juis-
te te zijn,” vertelt Paul Heleven, directeur van Grizaco. “Ook wij 
mogen natuurlijk het asfaltgeheim niet prijsgeven, maar over het 

algemeen is er gekozen voor de steenslag porfier van de steen-
groeve CUP, een speciaal bitumen Race Track van Shell en de 
asfaltcentrale APL.” Om een perfecte vlakheid te waarborgen 
werd er gekozen om de drie asfaltploegen van Grizaco gelijktij-
dig in te zetten en zo een naadloze piste te creëren. Nadat de 
asfaltlaag gelegd werd, volgde er een spannende periode waar-
in iedereen hoopte op positieve eerste testresultaten. Toen het 
eenmaal zo ver was, klonken er verlossende woorden: een heel 
prettige baan om op te oefenen, vertelden de testcoureurs, en 
ook de motorschool was vol lof over de kwaliteit. “We hebben 
al telefoontjes gekregen van geïnteresseerden,” geeft Paul aan. 
“Dus naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier een primeur 
gelegd.” Maar om de veiligheid optimaal te kunnen verbeteren, 
was er voor Circuit Zolder een nog grotere opschaling nodig. En 
dat vooral op het vlak van de camerasystemen. Danny Werckx: 
“Op het moment dat er toch al grond- en opbreekwerken plaats-
vinden voor de asfaltering en curbverbetering, krijg je als circuit 
de kans om ook meteen je data- en cameravoorzieningen aan 
te pakken. Want dat is hier heel belangrijk: directe communi-
catie tussen de baan en de gebouwen.” Hij begeleidt ons naar 
de veiligheidscentrale, een speciale ruimte in het hoofdkantoor 

waar tientallen vrijwilligers full-time meekijken naar het circuit 
via een muur vol schermen. Hier treffen we Johan Aerts, Safety 
& Sound Manager bij Circuit Zolder. Onder zijn leiding wordt er 
hier dagelijks informatie uitgewisseld over de gang van zaken op 
de baan, eventuele gevaren, ongelukken, onregelmatigheden, 
enzovoort. Voor elke situatie is er een procedure uitgewerkt. 
“Adequate camera’s van de hoogste kwaliteit, dat is hier let-
terlijk van levensbelang,” vertelt Johan. “Wij vragen meer van 
een camera dan een standaard bedrijventerrein. De snelheid 
van de camera, snel kunnen inzoomen en terugkijken, elk acci-
dent onmiddellijk kunnen analyseren, het speelt allemaal mee.” 
Om dit te optimaliseren, werd EL Systems gevraagd om glas- 
vezelbekabeling aan te leggen. “Dat maakt een wereld van ver-
schil in snelheid, maar geeft het circuit ook de kans om in de toe-
komst nog andere technologieën te installeren en gebruiken,” 
vult Danny Werckx aan.
De camera’s die EL Systems op het circuit installeerde, kunnen 
op topsnelheid de racewagens volgen. “Je hebt objecten die 
zeer snel bewegen in het beeld,” legt Andy Reyskens uit. 
Als Technisch Accountmanager bij Lobeco, een onafhankelijk 
distributeur van elektronische beveiligingssystemen en toebe-

horen, was hij nauw betrokken bij het project. “In samenwerking 
met EL Systems hebben we bepaald wat het circuit nodig heeft 
om de veiligheid te garanderen en ook in de back-end perfect 
toezicht te kunnen houden. We hebben reeds ervaring in dit 
soort projecten en hebben samen met de fabrikant de camera’s 
specifiek hiervoor laten aanpassen.” Maar naast de beeldvoor-
ziening voor de veiligheidscentrale, had het circuit een tweede 
vernieuwingswens: de livevertoning van circuitbeelden op be-
staande digitale schermen in het gehele complex.
“Camera met hoge framerates, speciale decoders voor de video-
wall, maar ook industriële netwerkcomponenten die werken in 
extreem hoge en lage temperaturen, digitalisering, een gesplits-
te live feed naar de veiligheidscentrale én naar andere schermen 
– het was meer dan een doosje opsturen en de factuur afgeven, 
maar dat is dan ook wat onze klanten van ons mogen en kunnen 
verwachten” vertelt Andy. 
“Maar dankzij de kennis van EL Systems en Lobeco, was dit 
geen enkel probleem en zelfs binnen zeer korte tijd geïnstal-
leerd.” David Vanderbeek kan daar ook opgelucht over ademha-
len: “We hadden een bijzonder vlotte opstart. Eén testdag, en 
de dag erna waren we volledig operationeel.”
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Op de wereldkaart

Ook Johan Aerts blikt terug op een succesvol project en is bij-
zonder blij met de vernieuwingen. “We willen niet alleen mee 
met de competitie, we willen dat Zolder terug op de wereldkaart 
wordt gezet. In de jaren dat hier Formule 1 werd gereden, ston-
den er regelmatig files van Leuven tot Genk. We moeten fier zijn 
dat we in Vlaanderen een circuit hebben! En ook nog eens in de 
prachtige Limburgse natuur. Dat enthousiasme, die pure bele-
ving, zijn wij zelf nooit verloren en blijven we ook inzetten voor 
de toekomst. De werken en innovaties die we nu hebben uitge-
voerd, zijn een flinke stap in de goede richting.” De kwaliteit van 
het geleverde werk, maar ook de kwaliteit van de samenwerking 
tussen de verschillende partners zijn voor Johan belangrijke fac-
toren. “Bravo aan APK voor de werkzaamheden. De afwatering 
is perfect, het asfalt is piekfijn. De wagens zijn beter in balans en 
men heeft extra veel plezier tijdens het racen. En wat betreft de 
datavoorziening en camerasystemen: petje af voor EL Systems, 
want deze implementatie is van ongekende waarde.” 

Ondertussen kijken Johan en David natuurlijk ook al uit naar 
de opties die ze hun bezoekers en vrijwilligers in de toekomst 
kunnen aanbieden dankzij dit systeem. “Live meekijken via hun 
smartphone, een eigen streamingsdienst, een marshallsysteem 
dat met lichtsignalen berichten doorgeeft, alles is straks mo-
gelijk,” zegt David. “Maar we zijn al heel tevreden dat we dit 
huidige project zo kwaliteitsvol en op zo’n korte termijn hebben 
kunnen vernieuwen. Een ijzersterke basis voor de verdere toe-
komst.” Johan Aerts knikt. “Combineer de passie van onze me-
dewerkers met het hart van onze deskundige partners, en je ziet 
tot wat voor mooie dingen het leidt.” 

Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen / AKP

“Together we build 
smart & sustainable cities”

Haltstraat 50  -  3900 Pelt  -  +32 (0) 11 800 100  -  info@apk.be  -  www.apkgroup.eu

Smart Solutions

Civil Constructions
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Lobeco Fire + Security verkoopt kwalitatieve producten, diensten en totaaloplossingen op het gebied van elektronische 
beveiliging en zorg aan installateurs, integratoren en ICTers. Bovendien heeft Lobeco een eigen afdeling support voor 
maatwerk en ondersteunt Lobeco de klant met uitgebreide projectbegeleiding, trainingen en telefonische helpdesk.

Lobeco Fire + Security heeft door specialistische kennis, ervaring en innovatie gezorgd voor vooraanstaande richtlijnen en 
nieuwe producten in de Benelux op het gebied van onze productgroepen branddetectie, inbraakbeveiliging, cameratoe-
zicht en toegangsbeheer. Met als resultaat dat we de grootste onafhankelijke distributeur van de Benelux zijn.

Vliegveld 37
8560 Wevelgem
www.lobeco.be
info@lobeco.be

Taco Scheltemastraat 5
2597 CP Den Haag
www.lobeco.nl
info@lobeco.nl

We make it work.
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#logo #huisstijl #website #magazine 
#one2one #network #connecteren

www.dmotion.eu

communication & design
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Genkerbaan 69
B-3740 Munsterbilzen
T: +32 (0)89 62 17 75

info@connectivitysolutions.be
www.connectivitysolutions.be

• Data netwerken
• Bekabeling
• Draadloos
• Glasvezel

• Switches / Gateways
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Cometal nv is een Belgisch bedrijf met meer dan 30 jaar 

ervaring in de bekistingswereld. Met een 40-tal mede- 

werkers staat het bedrijf in voor zowel de verhuur als 

de verkoop van systeembekisting. Daarnaast ontwikkelt 

en produceert het bedrijf ook bekisting voor zowel het 

 gebruik op de werf als voor prefabfabrieken.  

“Onze actieradius strekt zich voornamelijk uit overheen 

de Benelux en Frankrijk,” aldus salesmanager Andy  

Lurquin. “In de uitzonderlijke periode die het coronavirus 

met zich meebracht, zetten we volop in op onze sterktes.”

“Doorheen de jaren bouwden we een sterk team van 
werknemers op waardoor we van ontwerp tot levering 
bij de eindklant alles zelf in handen hebben. Hierdoor 
kunnen we een meerwaarde leveren aan onze klanten,” 
aldus CEO van Cometal, Thierry Geens. “De uitgebreide 
expertise die we opbouwden in de prefabmallenbouw 
en de mallen op maat zorgt ervoor dat we ook de meest 
complexe projecten aankunnen. In combinatie met 
onze modulaire (RFid logistiek aangestuurde) verhuur- 
bekistingsactiviteit maakt dit van ons een unieke speler 
in België.” 

Klant voorop

Met een sterk technisch-commercieel team dat onder-
steund wordt door een eigen tekenkamer en een logis-
tieke cel, gaat Cometal resoluut voor een service waarbij 
de klant voorop staat. “Daarom hechten we ook zoveel 
belang aan een frequente aanwezigheid op de werf,” legt 
Andy uit. 

Net zoals andere bouwbedrijven, bleef ook Cometal 
niet gespaard van het coronavirus. “Onze corebusiness 
is de verhuur van systeembekisting, maar die vraag 
viel natuurlijk sterk terug toen heel wat bouwbedrijven 

besloten om hun werven tijdelijk op inactief te zetten,” 
aldus Thierry. “Toch besloten we om niet bij de  
pakken te blijven neerzitten en onze schouders voluit 
onder de bouwondernemingen te zetten. Dat deden 
we onder meer door als enige bekistingsleverancier in 
België een uitzonderlijke ‘Corona’-korting te verlenen 
aan onze klanten. Verder maakten we van de nood 
een deugd door te versnellen in de innovatie van ons  
productgamma. Dat leidde onder andere tot de verdere 
uitwerking van de Comedal, een gloednieuw vloerbe- 
kistingssysteem dat we tegen het eind van 2020 zullen 
lanceren.”

Nieuwe realiteit

“Ik denk dat het in periodes als deze ook ontzettend belang- 
rijk is om te laten zien waar we voor staan,” zegt Andy 
nog. “Onze Belgische roots en onze klantenservice, zijn 
daarbij cruciaal. In combinatie met onze innovatiedrang, 
zijn we er rotsvast van overtuigd dat de toekomst, ook in 
de nieuwe realiteit, rooskleurig zal ogen.”

“MEER DAN OOIT INZETTEN OP INNOVATIE”

Industrieweg Noord 1129
B-3660 Oudsbergen
+32 89 81 99 00
info@cometal.be

www.cometal.be
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BOUWBEDRIJF HABENU – VAN DE KREEKE (NUTH) NEEMT 
SANHEBEC (LANAKEN) OVER

REDACTIE

Bouwbedrijf Habenu – van de Kreeke uit Nuth neemt per 1 juni 
onderhoudsbedrijf Sanhebec uit Lanaken over. De vier mede-
werkers van Sahebec worden aan het personeelsbestand van 
Habenu – van de Kreeke toegevoegd. Ondanks de coronacrisis 
durft het bouwbedrijf uit Nuth het aan om te groeien.

ahnebec is een allround onderhoudsbedrijf met een specialisatie 
op het gebied van verbouwingen en installatietechniek. Huub Hes-
kens, de eigenaar van Sahnebec, zal voorlopig samen met Roger 
Slob het bedrijf en de personeelsleden aansturen vanuit het kan-
toor in Lanaken. Onderdeel van Sahnebec is TX Design Studio, 
zij zijn geen onderdeel van de overname en blijven hun diensten 
zelfstandig aanbieden.

Strategie
“Deze overname past binnen onze strategie om te groeien in vast-
goedservice, die wij als dienstverlener in de bouw aanbieden”, 
zegt directeur Ron Habets. “Wij groeien al jaren door verbindingen 
te leggen. We zoeken en vinden kleine maar sterke familiebedrij-
ven met dezelfde waarden als de onze. We integreren snel en effi-
ciënt de backoffice, zonder het ondernemerschap dat eigen is aan 
deze bedrijven te kort te doen.”

Groei
De kersverse CEO, Serge Vreuls: “Dit is een uitzonderlijke en 
moeilijke tijd, maar ik ben verheugd dat onze aandeelhouders blij-
ven investeren in de toekomst. Wij willen graag sterk groeien in 
professioneel onderhoud van huizen en gebouwen.”

220 medewerkers
Van de Kreeke en Habenu – van de Kreeke hebben vestigingen in 
Nederland en België. Het bedrijf is werkzaam in de wegenbouw, 
bouw, infrastructuur en vastgoedservice. Van de Kreeke en Habe-
nu – van de Kreeke bundelen samen meer dan 140 jaar aan erva-
ring. De bedrijvengroep heeft 220 medewerkers en zet 60 miljoen 
euro om, ongeveer gelijk verdeeld over België en Nederland.

…
www.habenu-vandekreeke.com

…

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

THEATER AAN HET VRIJTHOF EERDER GESTART MET LAATSTE 
FASE VERBOUWING
Theater aan het Vrijthof is momenteel bezig met de laatste 
fase van de verbouwing. Deze verbouwing is een maand naar 
voren geschoven vanwege het zeer beperkt kunnen openen 
door de corona-maatregelen. Hierdoor is er meer tijd om te 
verbouwen.

n 2017 werd begonnen met een upgrade van het hele backstage-
gebied. Een jaar later werd de Papyruszaal onder handen geno-
men met een compleet nieuwe akoestiek, nieuwe zaalinrichting 
en luchtbehandeling. Op dit moment wordt de akoestiek op het 
podium geoptimaliseerd door onder andere het plaatsen van een 
nieuwe portaalbrug en manteaus (afstompingen). De oude portaal-
brug kon niet voldoende omhoog getrokken worden en bleef in het 
zicht. Hierdoor werd de akoestiek belemmerd. Tevens ondergaat 
de luchtbehandeling in de orkestbak een aanpassing.

Optimalisering klankbeleving
De verbouwing betekent concreet dat de akoestiek van zowel het 
podium en de zaal volledig wordt geüpgraded, zodat er als het 
ware één grote ruimte ontstaat. Hierdoor ontstaat een optimale 
klankbeleving. Projectmanager Bert Jeurissen verwacht dat de 
verbouwing eind augustus gereed is.

Parallel aan de verbouwing op het podium wordt tevens de brand-
meldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie vervangen. De oude 
installatie blijft in stand gehouden totdat de nieuwe installatie in 
oktober in bedrijf wordt gesteld.

…
www.theateraanhetvrijthof.nl

…
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Wonen in Lanaken is meer dan de chique villawijken

LANAKEN IN DE STEIGERS

Wie denkt aan vastgoed in Lanaken zal zich in eerste instan-

tie de dure villa’s voor de geest halen, gekenmerkt door hun 

oprit met sportieve auto’s met Nederlandse nummerplaten. 

“Het zal je misschien verbazen, maar de gemiddelde prijs voor 

bouwgronden, huizen en appartementen ligt in Lanaken on-

der het Limburgse gemiddelde”, weet burgemeester Marino 

Keulen. “Met 1/3 van onze oppervlakte die bestaat uit natuur,  

en de aanwezigheid van diverse grote bedrijven die zorgen 

voor werkgelegenheid, blijft onze gemeente heel interessant 

voor de huidige en de volgende generaties van bewoners. 

Met het aanbod van betaalbaar vastgoed dat we vandaag 

creëren, aangevuld met forse investeringen in infrastructuur 

zoals scholen, sporthallen, riolering, wegen en culturele voor-

zieningen, heb je hier in Lanaken een totaalpakket van troeven 

die je elders moeilijk zult vinden

De burgemeester en schepen Sofie Martens (bevoegd voor 
Ruimtelijke Ordening en Toerisme) nemen ons graag mee op 
een wandeling langs enkele spraakmakende bouwprojecten die 
zopas nog in de steigers stonden of weldra zullen afgewerkt 
worden. Ze illustreren de verscheidenheid en dynamiek die in 
Lanaken momenteel het uitzicht en de sfeer bepalen.
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Oud Rekem - Residentie Radekheim

“Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie  
om tot een gedragen bouwproject te komen”, legt 
Marino Keulen uit.

“Ontwikkelaar Vestio is met de buren in dialoog gegaan om met 
hun wensen rekening te houden. Het resultaat is een diversiteit 
aan woonvormen, met zowel grondgebonden woningen als appar-
tementen, die een duidelijke toegevoegde waarde biedt aan ‘het 
mooiste dorp van Vlaanderen’. Zo zijn de gebouwen knap ingewerkt 
in het historische kader. 
Door het gebruik van bakstenen en pannen die passen bij het be-
staande erfgoed, krijg je een mooi voorbeeld van hoe nieuwbouw 
kan matchen met het klassieke dorpszicht. Het is tevens opmerkelijk 
dat er rekening werd gehouden met de toeristen die Oud Rekem 
komen bezoeken. Zo is het plein publiek toegankelijk en zijn er ho-
recafaciliteiten aanwezig. Dit alles in de juiste densiteit, met respect 
voor de buren en de omgeving.”

Technische fiche
…

Bouwheer: Vespro construct
Aannemer: Daan Dirkx

Architect : Welten Eliëns Architecten en MR Stir
Aanvang werken: februari 2020.

Omvang: 16 stadswoningen – 2 commerciële ruimtes –
 ondergrondse parkings
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Dunne voegen zijn populairder dan ooit. Ze geven gevels een massief en homogeen karakter.
En terwijl klassieke voegen een sterke invloed hebben op de kleur van de gevel, is dat bij dunne 
voegen minder het geval. Met Iluzo haalt u al deze voordelen in huis. Tegelijk kan de aannemer, 
dankzij de uitholling van de steen, aan de slag met zijn vertrouwde metseltechniek. 

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

Iluzo, 
traditioneel 
gemetseld 
met de look 
van gelijmd

www.wienerberger.be

WIE_Iluzo_ad_220x297_NL.indd   1WIE_Iluzo_ad_220x297_NL.indd   1 16/06/2020   15:2316/06/2020   15:23

Residentie Dolce Vita

“Op deze plaats stond vroeger een sporthal”, 
weet burgemeester Keulen. 

“Na de afbraak werd de grond verkocht aan ontwikkelaar Ivo 
Vercammen om een nieuw project te realiseren. De opdracht 
was om moderne bewoning te creëren en de beleving in het 
gebied aan te zwengelen. Het ontwerp van architecten Drieskens 
& Dubois is daar goed in geslaagd. Zo komen er in de schaduw 
van de Sint-Servaaskerk onder meer twee woontorens met 
publiek toegankelijk groen. Aan de overzijde zorgen we met een 
verkaveling van Matexi voor nog meer betaalbaar wooncomfort, 
zodat de hele buurt nieuwe impulsen krijgt. 

Ook voor het bouwteam is dit een bijzonder project. “Een mooie 
realisatie, met voor ons als bijkomend voordeel dat het in onze 
eigen gemeente is gelegen”, zegt Marc van Ruymersdael van 
Bouwbedrijf Keulen H., de hoofdaannemer van het project, 
dialle werken van start tot finish gecoördineerd heeft.  “Het 
geeft altijd iets extra als onze werknemers, die voor het 
merendeel afkomstig zijn uit de regio Lanaken, hier met hun 
gezin voorbijrijden en trots kunnen zijn op wat ze gerealiseerd 
hebben. Hun fierheid is terecht, want de samenwerking met de 
andere leden van het bouwteam is heel goed en vlot verlopen. 
Als eindresultaat zien we een gebouw met mooie, moderne 
architectuur, dat bovendien hoogwaardig is afgewerkt. Een 
knappe referentie, al zeggen we het zelf.” 

Inge Bostyn van steenfabrikant Wienerberger, is het helemaal 
eens: “De samenwerking met de andere partners was intensief, 
maar heeft de juiste vruchten afgeworpen om tot het beoogde 
resultaat te komen. We mogen persoonlijk fier zijn dat de stenen 
die we geleverd hebben (Forum Prata Genuanceerd en Forum 
Cromo Genuanceerd) hier heel mooi tot hun recht komen.”

www.wienerberger.be

Technische fiche
…

Bouwheer: Ivo Vercammen woonprojecten  (Bise bv)
Aannemer: Keulen H.

Architect: Drieskens & Dubois
Gevelstenen: Wienerberger Kortrijk

Aanvang werken: maart  2019, einddatum september 2020.
Omvang: 31 appartementen

Verkoop: Christoffels vastgoed Lanaken
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Wat vind je persoonlijk bijzonder aan dit project?

Wij hebben de naam ‘Dolce Vita’ niet zomaar gegeven aan deze 
Residentie. Je hoeft het goede leven immers niet altijd in Ita-
lië te gaan zoeken… De residentie biedt een woondroom voor  
koppels, jonge gezinnen of singles. Wij bieden betaalbaar, com-
fortabel en ruim wooncomfort, daar is dit project het beste bewijs 
van.
Het resultaat zal een pareltje van doordachte architectuur zijn, 
met veel accent op uitstraling en openheid. De twee gebouwen 
aan de Postweg worden ingebed in een rustige nieuwe woon-
wijk, op een steenworp van het stadscentrum, een prachtig  
natuurgebied en de hoofdverbindingswegen. Onze visie? Wonen 
is leven, en goed leven is thuiskomen. Dolce Vita is thuiskomen 
in levenskwaliteit!

Wat was precies de inbreng van jouw bedrijf?

Als projectontwikkelaar hebben we bij de grondaankoop samen 
met de gemeente Lanaken overlegd welke mogelijkheden er  
waren voor de ontwikkeling. Het architectenbureau d&d heeft 
vervolgens de eerste ontwerpen gecreëerd. Modern wooncom-
fort staat voor ons altijd centraal. Bouwen is immers boetseren 
aan de wereld van mrogen. Als projectontwikkelaar bouwen we 
niet enkel voor nu, maar ook voor de generaties na ons; met 
aandacht voor mens én milieu. Dat betekent comfort en levens-
kwaliteit voor de bewoner, maar tegelijkertijd vooruitstrevende 
technieken en verantwoorde bouwmaterialen. Speciaal aan het 
ontwerp is dat we na overleg met d&d bewust hebben geop-
teerd om ‘mircolofts’ te creëren om de drempel naar de aankoop 
van een ‘penthouse’ te verkleinen. Hierbij denken we vooral aan 
jongere koppels of gezinnen.

Waar ben je het meest fier op bij de realisatie van dit project?

Wij zijn vooral fier op de originele architectuur. Architectenbu-
reau d&d is niet het eerste het beste. Zij ontwierpen een gevel 
met een speels en toch strak samenspel van wit pleisterwerk,  
lichtgrijze en donkergrijze baksteen. Dat geeft het gebouw een 
uitstraling van eenheid, alsof het één grote villawoning zou zijn. 
Het horizontale lijnenspel en de teruggetrokken verdiepigen  

versterken de indruk van ruimte en dynamiek. Binnen is elk  
appartement opgevat volgens onze filosofie van licht, ruimte en 
openheid, met het oog op een praktische indeling. 
De terrasafsluitingen garanderen je privacy, maar laten tegelijk 
maximaal licht toe in de woning. Vanop het terras kijk je uit op een 
charmant binnengebied met wandelpad en veel groen rondom. 

Hoe is de samenwerking met de rest van het bouwteam ver-
lopen?

De samenwerking met het gehele bouwteam verliep bijzon-
der vlot. Ook met de dienst ruimtelijke ordering van Lanaken 
was het zeer constructief samenwerken. Met onze aannemer  
Keulen Bouwbedrijf hebben wij een uitstekende communicatie. 
Zij volgen het project op tot in de kleinste details en werken volle-
dig conform de voorgeschreven plannen van de architect. 

Wij hebben het volste vertrouwen in hen. Ook op onze ande-
re vaste leveranciers kunnen wij steeds rekenen voor de juiste  
afwerking en klantenbegeleiding. Indien onze klanten tijdig  
instappen in het project, krijgen ze immers de mogelijkheid om 
hun appartement volledig naar wens te laten inrichten, met  
materialen naar eigen smaak. Dankzij onze gepersonaliseerde 
dienstverlening kunnen we onze klanten een zorgeloze opleve-
ring van hun droomappartement of investering garanderen. 

Ontdek al onze projecten op www.vercammenwoonprojecten.be

stelt voor: EXCLUSIEF WONEN IN LIMBURG

PRESTIGIEUS WONEN 
OP DROOMLOCATIE IN HARTJE HASSELT

• 4 unieke penthouse-appartementen (125 à 277 m2)
• Luxueus wonen in een kleinschalige residentie
• Riante terrassen en fabelachtig uitzicht over de stad
• Klassevol interieur en afwerking naar eigen smaak
• Stijlvolle en tijdloze architectuur

WONEN ONDER DE STERREN
OP TOPLOCATIE IN BOLDERBERG

• Exclusieve residentiële bouwgronden 
• Verwezenlijk uw droomvilla in een oase van groen en rust
• Buitengewone kans: oppervlaktes 14 à 24 are
• Topinvestering voor uzelf of de volgende generatie
• Geen bouwverplichting

Ivo Vercammen Woonprojecten: Thonissenlaan 7a, 3500 Hasselt, +32 (0)11 22 22 80, info@vercammenwoonprojecten.be

STERRENWACHTSTERRENWACHT
W O N E N  O N D E R  D E  S T E R R E N  .  B O L D E R B E R G

adv Uilenspiegel en sterrenwacht.indd   3adv Uilenspiegel en sterrenwacht.indd   3 23/06/20   09:0523/06/20   09:05

Ontdek al onze projecten op www.vercammenwoonprojecten.be

stelt voor: EXCLUSIEF WONEN IN LIMBURG

PRESTIGIEUS WONEN 
OP DROOMLOCATIE IN HARTJE HASSELT

• 4 unieke penthouse-appartementen (125 à 277 m2)
• Luxueus wonen in een kleinschalige residentie
• Riante terrassen en fabelachtig uitzicht over de stad
• Klassevol interieur en afwerking naar eigen smaak
• Stijlvolle en tijdloze architectuur

WONEN ONDER DE STERREN
OP TOPLOCATIE IN BOLDERBERG

• Exclusieve residentiële bouwgronden 
• Verwezenlijk uw droomvilla in een oase van groen en rust
• Buitengewone kans: oppervlaktes 14 à 24 are
• Topinvestering voor uzelf of de volgende generatie
• Geen bouwverplichting

Ivo Vercammen Woonprojecten: Thonissenlaan 7a, 3500 Hasselt, +32 (0)11 22 22 80, info@vercammenwoonprojecten.be

STERRENWACHTSTERRENWACHT
W O N E N  O N D E R  D E  S T E R R E N  .  B O L D E R B E R G

adv Uilenspiegel en sterrenwacht.indd   3adv Uilenspiegel en sterrenwacht.indd   3 23/06/20   09:0523/06/20   09:05



- 61ste editie - 34 -  - 61ste editie - 35 -  



- 61ste editie - 36 -  - 61ste editie - 37 -  

Bessemerstraat - Residentie Hestia

Pal in het centrum, op de hoek van de Arkstraat en 
de Bessemerstraat, prijkt een mooi appartmenten- 
complex waar we iets meer over willen weten. 

“Hier was vroeger Bakkerij Hanssen gevestigd”, legt Sofie  
Martens uit. “In opdracht van Hilde Vangronsveld heeft aanne-
mer Gebroeders Caelen hier een gebouw neergezet dat een 
mix van koop- en huurappartementen bevat. Het is één van de 
projecten die onze keuze voor betaalbare woningen belichaamt. 
De architectuur is stijlvol en bevat kwalitatieve materialen. Een 
knappe herbestemming die meerwaarde geeft aan ons cen-
trum.” 

“Opmerkelijk aan dit project zijn voor ons de prefab terras-
sen, die perfect passen tussen de draagstructuur en de gevel-
stenen”, zegt Rudy Caelen van hoofdaannemer Gebroeders  
Caelen. “We zijn fier op deze realisatie. 

En ook de gebruikers zullen er blij mee zijn. Zeker zij die van-
op hun terras kijken op de mooie groenwand, die voor de oude 
muur van de buren werd geplaatst. Dat is toch wel één van de 
blikvangers in dit project. We kijken met tevredenheid terug op 
de uitvoering van dit gebouw. 

Er was een heel goede samenwerking tussen bouwheer, archi-
tect en alle aannemers. 

Tot slot heeft ook de gemeente haar verdienste door met de 
nodige vergunningen de inname van het openbaar domein te 
faciliteren.”

www.gebroeders-caelen.be

Technische fiche
…

Bouwheer: IH-plus
Aannemer: gebr. Caelen Genk

Architect: BNP architecten 
Aanvang werken: april  2019
Omvang: 18 appartementen 

Verkoop: Christoffels vastgoed Lanaken
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Smeermaas - Residentie The Bridge

Langs de Zuid-Willemsvaart in Smeermaas heeft 
bouwheer Peter Boonen (Bremco) een mooi 
nieuwbouwproject gerealiseerd.  

“Dit was een wat verouderde site, die nu helemaal is opgewaar-
deerd door prachtige initiatieven zoals het project van Peter”, 
vindt de burgemeester. “De ligging is ideaal, tussen het kanaal 
en de Maas, met zicht op Maastricht. Een schilderachtige omge-
ving, met het talud, het oude tolgebouw en de spontane natuur. 
Het schilderachtige landschap lijkt zo uit een boek van Georges 
Simenon te zijn ontsnapt. We zijn dan ook heel blij dat privé-in-
vesteerders het voortouw nemen om de woonkwaliteit in onze 
pittoreske deelgemeenten op te drijven.”

“De ligging van dit project The Bridge, zoals het officieel heet, 
is misschien wel de grootste troef”, vindt Peter Boonen van 
Bremco. “Gelegen aan het water, op een boogscheut van Maas-
tricht… dat is voor heel wat kopers een droom. Onze makelaar 
Christoffels had zijn commercieel plan dan ook snel klaar. We zijn 
als bouwheer erg fier op dit project, omdat het technisch niet 
evident was, maar finaal toch een belangrijke upgrade betekent 
voor een verwaarloosde plek in Smeermaas. Dit was alleen mo-
gelijk door de uitstekende samenwerking tussen alle leden van 
het bouwteam, die allemaal hun verantwoordelijkheid hebben 
genomen en hun inbreng gedaan.”

www.bremco.be

Bouwheer: Jebo Invest
Aannemer: Haex Oudsbergen

Architect: Bijnens en  Kellens Architecten

Aanvang werken: maart  2019,
Omvang: 22 appartementen

Keukens: Keukenontwerpers Hasselt

Technische fiche…
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“Een keuken voor ieders smaak”

SieMatic Keukenontwerpers is al twintig jaar een vaste 

waarde in België. Het bedrijf is een onderdeel van 

de DMG groep en is zeer actief op de projectmarkt.  

Mooie voorbeelden daarvan zijn The Bridge en Aubel, 

twee projecten in Lanaken waarover u elders in deze  

Limburg Bouwt meer kunt lezen. “Wij beschikken over een 

zeer breed aanbod waardoor ik absoluut kan zeggen dat  

SieMatic een keuken voor iedereen heeft”, stelt Marc 

Meekers, Manager Projecten in België.

Voortdurende expansie

SieMatic Keukenontwerpers beschikt over showrooms in 
Hasselt, Kortenberg, Waterloo, Wilrijk, Geel en Schoten. 
“Hier bieden wij SieMatic en ons eigen merk Art-Liniën-
keukens aan. Of het nu gaat om appartementen, sleu-
tel-op-de-deurwoningen of aanbestedingen: de bouw-
promotoren en aannemers krijgen een breed spectrum 
aan keuzes en mogelijkheden. Ook voor internationale 
projecten”, verduidelijkt Marc Meekers. In elke show-
room is een team van interieurvormgevers, interieurar-
chitecten en adviseurs aanwezig om klanten bij te staan 
in hun keuze. “Wij beschikken over onze eigen logistiek, 
plaatsers en werfopvolging. Al onze werktabletten, hetzij 
kunststof, graniet, composiet of keramiek verwerken wij 
zelf in ons atelier.”

Trendgevoelig en kwalitatief

“Onze keukens en residentiële projecten vind je in  
verschillende prijsklassen en stijlen”, vervolgt Marc 
Meekers. “Ook studentenkoten, serviceflats en rust- 

 
huiskamers zitten in het gamma. Natuurlijk helpen wij 
eveneens particulieren om hun droomkeuken te re-
aliseren.” SieMatic speelt steeds zeer kort op de bal. 
“Mensen willen voortdurend verandering zien.   
Keukens zijn immers trendgevoelig. Daarbij houden wij 
altijd rekening met de nieuwste ontwikkelingen en de in-
tegratie van ‘slimme’ apparaten. Maar de basis blijft dat 
onze keukens synoniem staan voor een kwalitatieve en 
aangename leefruimte”, besluit Marc Meekers.

Meer info: www.keukenontwerpers.com

SIEMATIC KEUKENONTWERPERS

Herkenrodesingel 71  3500 Hasselt
+32 11 25 51 52
info@keukenontwerpers.com

www.keukenontwerpers.com

A n t w e r p e n / W i l r i j k  B o o m s e s t e e n w e g  9 4 5  -  S i n t - P i e t e r s - L e e u w  B e r g e n s e s t e e n w e g  4 2 3  -  G e e l  A n t w e r p s e w e g  8 8
 H a s s e l t  H e r c k e n r o d e s i n g e l  7 1  -  K o r t e n b e r g  L e u v e n s e s t e e n w e g  4 3  -  W a t e r l o o  C h a u s s é e  d e  B r u x e l l e s  4 1

Keukenontwerpers biedt een belangrijke meerwaarde voor uw projecten en uw klanten. Onze marktpositie, onze merken en 

service-niveau schenken vertrouwen én kwaliteitsgarantie aan uw cliënteel. Bovendien bieden wij u als projectontwikkelaar 

een gegarandeerde zorgeloze service. Wij voorzien uw klanten van assistentie en ondersteuning, ook in meerkeuze. Onze 

referenties in de residentiële projectmarkt mogen onze meerwaarde illustreren. www.keukenontwerpers.com – tel 0800 20110 

Maandag t/m vrijdag 10 u - 18 u.  Zaterdag 10 u - 17 u.  Donderdag koopavond tot 21 u (behalve St-Pieters-Leeuw)

Beslist het fijnste keukenrecept
voor uw woonprojecten
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Beslist het fijnste keukenrecept
voor uw woonprojecten

The Pure Kitchen Line
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Contacteer ons

089 86 11 01

Kompellaan 41,
Houthalen 3550

Algemene 
Aanneming

C Tegel

- Van ruwbouw tot volledig uitgewerkte projecten (A tot Z)
- Verkoop vloer- en wandtegels tot XL platen in onze toonzaal
- Advisering over technische producten uit ons gamma

Parrculieren/Handelspanden/Industrie/Overheden

Voor de doe-het-zelver of plaatsing door onze eigen dienst

Wat We Doen?

www.gebroeders-caelen.be

Sportoase Montaignehof

“Dit project ligt misschien wat verdoken, maar toch 
vinden wij het de nieuwe ‘inkom’ van Lanaken”, 
stelt Marino Keulen. 

 “Er komt ook nog een nieuwe rotonde aan Sappi, met 
daarnaast een plein waar de tram halt zal houden. Samen met de 
nieuwbouw van de scholengemeenschap en een McDonalds-
restaurant, wordt dit de eerste, imposante aanblik die je krijgt 
als je Lanaken via de Tongersesteenweg binnenrijdt.” Schepen 
Martens vult aan: “Sportoase is gebouwd volgens een PPS-
formule met Van Roey. 
Een heel modern complex dat tegemoet komt aan de wensen 
van onze inwoners. Het maakt tevens deel uit van een groene 
long, die we van daaruit naar het centrum creëren. Je mag zeker 
zijn dat het hier weldra zal gonzen van de bedrijvigheid.”

Eén puntje pikken we er graag uit: de opvallende parking aan 
het sportcomplex. “Wij stonden in voor de omgevingsaanleg, 
inclusief groenaanplanting”, zegt Ron Habets van Van de 
Kreeke/Habenu. “De verharding werd uitgevoerd in beton, 
en waterdoorlatende grastegels en klinkers.  Het is vooral het 
‘klimaatadaptief’ karakter dat ons hierbij charmeert. Voorts 
hebben we door middel van een aantal plateau’s, de parking 
mooi weggewerkt in de helling van de Langkeukelbeek.  Het 
was een project waar we nog vaak aan zullen denken, ook al 
door de fijne samenwerking met het hele bouwteam.”

www.habenu-vandekreeke.com
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VEELZIJDIG IN BOUW
WWW.VANDEKREEKE.EU    |    WWW.HABENU-VANDEKREEKE.COM

VEELZIJDIG IN BOUW

VEELZIJDIG IN BOUW

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

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

Innovate today to shape tomorrow

®
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Nelissen Steenfabrieken

Het nieuwe hoofdkantoor van Nelissen Steen- 
fabrieken is in dit magazine al uitgebreid aan bod 
gekomen. 

Voor het stadsbestuur van Lanaken mag het project echter niet 
ontbreken in de lijst van gebouwen die de vernieuwing en dyna-
miek van de gemeente gestalte geven. “Het MAS van Kesselt, 
zoals wij het noemen, is een gedurfd, innovatief en majestueus 
gebouw dat onze gemeente op de kaart zet”, getuigt Marino 
Keulen. “Een landmark waar we echt fier op zijn.”

Eén van de aspecten die tot dusver onderbelicht zijn gebleven, 
is de gigantische poort die het nieuwe complex afsluit. Een reali-
satie van Bartels Hekwerken uit Lanaken. “Het is inderdaad een 
redelijk uniek project”, bevestigt zaakvoerder Mat Bartels. “De 
poort heeft een vrije doorgang van 18,5 meter, wat maakt dat je 
al een echte specialist moet zijn om de plaatsing te voltooien. De 
fabricage gebeurde door Heras, een merk dat wij al meer dan 
40 jaar verdelen. Zij slagen erin om met hun tijd mee te gaan en 
ontwerpen te maken die passen bij iedere stijl. Voor ons is de 
poort bij Nelissen Steenfabrieken alvast een mooie referentie.”

www.bartels.be

Technische fiche
…

Bouwheer: Nelissen Steenfabrieken
Aannemer: gebr. Caelen Genk

Architect: UAU collectiv / Architectengroep PSK
Aanvang werken: eind oktober 2016
Poorten- Hekwerk: Bartels Lanaken
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HEKWERK INSTALLATIE BEDRIJF -  bvba

Sinds 1979

Europark 22, 3620 Lanaken
089/72 27 61 of  089/ 72 27 62

bartels_lanaken.indd   1bartels_lanaken.indd   1 29/06/20   14:5629/06/20   14:56

Residentie Aubel

Voor de realisatie van dit nieuwe residentiële ge-
bouw, gelegen naast Dela (Funerarium Barthels) 
in de Stationsstraat, vinden we dezelfde partners 
terug als in Smeermaas: bouwheer Peter Boonen 
(Bremco) schakelde ook hier Bouwbedrijf Haex uit 
Oudsbergen in voor de uitvoering.

Het ontwerp is van Binst Architecten uit Antwerpen. “Ander-
maal een heel mooi project, dat meerwaarde biedt doordat het 
niet te veel opvalt”, vindt Sofie Martens. “Het past mooi in de 
beleving die we ook hier willen creëren, met veel groen en het 
Uilenspiegelpark dat vlakbij ligt.”

“Het is zowel ecologisch als architecturaal een prachtig project”, 
vindt bouwheer Peter Boonen. “De gerenommeerde architect 
Luc Binst is perfect geslaagd in de integratie van de historische 
brouwerij Aubel in een amorf achitecturaal gebouw. Daarbij past 
de realisatie mooi in de omgeving, waar is gespeeld met hetzelf-
de krachtenveld tussen de historische context en de hedendaag-
se, functionele vormgeving van de appartementen.”

www.bremco.be

Bouwheer: Bremco
Aannemer: Haex Oudsbergen

Architect: Binst Architects

Aanvang werken: juli 2019,
Omvang: 16 appartementen

Keukens: Keukenontwerpers Hasselt

Technische fiche…
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 Project Langkeukelbeek

Om af te sluiten tonen burgemeester Keulen en 
schepen Martens de totaal vernieuwde ‘groene 
long’ langs de Langkeukelbeek. 

 “De kern is een fiets- en wandelpad van 3,5 meter dat parallel 
loopt met de beek, en het centrum van Lanaken via het Sport-
park Montaignehof met Gellik verbindt”, zeggen ze in koor. “Aan 
het Molenweideplein en aan het Uilestraatje komen er brugjes 
over de beek, die ook door aannemer Vandekreeke-Habenu zijn 
aangelegd. Deze realisatie is erg belangrijk voor de sfeerschep-
ping van Lanaken als groene, moderne gemeente, waar mensen 
houden van ontmoeting en ontspanning.”

Voor Laurent Habets, adjunct-directeur bij Van de Kreeke-Habe-
nu, was het een plezier om hieraan mee te werken: “Projecten 
in Lanaken zijn altijd bijzonder voor ons bedrijf, aange-zien hier 
onze Belgische roots liggen en heel wat van onze mensen in 
de directe omgeving wonen. Dat het gaat om een erg zichtbaar, 
mooi en functioneel project, maakt het nog in-teressanter. De 
aanleg van het fietspad verliep erg vlot, aangezien we deze op-
drachten wel vaker uitvoeren. Wat het bijzonder maakt, zijn de 
brugjes met de houten leuningen die we over de beek hebben 
geplaatst. Ze passen passen geweldig in het landschap en bepa-
len voor een groot deel de sfeer van het fietspad. Het is kortom 
een meerwaarde voor de gemeente, en daarom zijn we blij dat 
we een steentje konden bijdragen.”
 www.habenu-vandekreeke.com

UW PARTNERS VOOR 
APPARTEMENTSBOUW

www.bremco.be www.jehoul.be

The Bridge - Lanaken Aubel - Lanaken
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N I E U W B O U W  I N  L A N A K E N

Christoffels  Vastgoed nv verkoopt s inds 1954 het betere vastgoed. De laatste jaren is 

de begeleiding van het complete verkooptraject  van hoogwaardige nieuwbouwpro-

jecten een bi jkomende special isat ie geworden.

Samen met de promotor en architect  wordt onderzocht welke typologie op welke lo-

cat ie het best  verkoopt. Een marktstudie bepaalt  het  prof iel  van de koper, de indel ing 

en de afwerking van de appartementen worden hierop zorgvuldig afgestemd.

Voor vastgoedbeleggers, een groeiende groep kopers bi j  nieuwbouwappartementen, 

wordt er  een rendementsstudie op maat gemaakt. In totaal  worden er momenteel  in 

Limburg 15 nieuwbouwprojecten door Christoffels  Vastgoed NV commercieel  bege-

leid, waarvan volgende projecten in Lanaken.

Christoffels  vastgoed nv

Vanaf  149.696,-  k.k.

 Stationsstraat 121

16 appartementen

CENTRUMRESIDENTIE IN LANAKEN

Vanaf  183.109,-  k.k.

Arkstraat

11 appartementen

Vanaf  186.802,-  k.k.

Kanaaldi jk 10

22 appartementen

Vanaf  172.500,-  k.k.

Rechtestraat

34 appartementen

Vanaf  209.950,-  k.k.

Molenweideplein

 65 appartementen

Wijngaardstraat

34 bouwgronden

102.450,-  k.k.

Koning Albert laan 97-99    Lanaken    T+32 (0)89 73 01 01    www.christoffels .be• • • vastgoed nv - sinds 1954 

UITVERKOCHT

LAATSTE LOT



- 61ste editie - 58 -  - 61ste editie - 59 -  

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.

Uw
ramen 
& deuren
expert
WWW.A-S-W.BE

MEERKENSSTRAAT 14  /  D ILSEN-STOKKEM

DE NIEUWSTE ASSA ABLOY SNELROLPOORTEN ZETTEN 
MAXIMAAL IN OP SNELHEID, VEILIGHEID EN DESIGN

REDACTIE

ASSA ABLOY Entrance Systems lanceert een gloednieu-
we snelrolpoort die als geen ander snelheid en veiligheid  
combineert met design. De veelzijdige HS7040 voor binnen-
toepassingen telt tal van slimme features, zoals drukdetectie, 
een ‘break-away’-functie en een automatisch resetsysteem. 
Bovendien kreeg deze nieuwkomer ook een aantrekkelijk  
prijskaartje mee. 

Aantrekkelijk en veelzijdig
De nieuwe HS7040 is één van de meest veelzijdige snelroldeu-
ren uit het gamma van ASSA ABLOY Entrance Systems. Deze 
oplossing heeft een competitieve prijs-kwaliteitverhouding en is 
geschikt voor binnenpoortopeningen tot 4500 x 4600 mm. Het 
poortblad kan afgewerkt worden met een digitale print van een 
bedrijfslogo, voorrangsindicaties of gewoon een mooie afbeelding. 
Alles is mogelijk. Bovendien zijn er tal van opties beschikbaar voor 
de vensters. Zo kan men de zichtbaarheid verhogen, daglicht toe-
laten of een proces bewaken.
De motor met frequentieregelaar garandeert een uiterst snelle, 
zachte start en stop. Dankzij die soepele poortbeweging wordt de 
verkeers- en goederenstroom meer dan vlot geregeld. Ideaal om 
de productiviteit in tal van sectoren, zoals productie, logistiek en 
detailhandel, te verhogen.

Volledig veilig
Met een openingssnelheid tot 2,3 meter per seconde zit de 
HS7040 echt op kruissnelheid. Bovendien is het stoffen poort-
blad van deze snelroller uitgerust met een ‘break-away’-functie en 
een automatisch resetsysteem. Als de poort wordt geraakt, vangt  
het poortblad automatisch de schok op, komt het los van de  

zijgeleiders en keert het vanzelf weer terug. Zo worden uitvaltijden 
en onderhoud tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd voorkomt 
het zachte onderprofiel beschadiging van de deur en de omgeving. 
Verkrijgbaar op aanvraag
Mag het iets meer zijn? Met de Duurzaamheid Plus-optie kan de 
temperatuur in een specifieke ruimte perfect worden beheerst. 
De optionele zijafdichtingen kunnen temperatuurverlies nog ver-
der beperken. 
Kies je voor een extra geïsoleerd poortblad, dan kan je niet alleen 
warmte maar ook geluid netjes binnen of buiten gehouden. 

Intelligente drukdetectie
Tot slot zijn alle ASSA ABLOY-poorten – en dus ook de nieuwe 
HS7040 - uitgerust met een intelligent drukherkenningssysteem. 
Hierdoor herkent de poort zelf of druk wordt uitgeoefend door een 
object of door een windvlaag of tocht. Als de poort een stilstaand 
object waarneemt, gaat deze terug naar de geopende stand, waar-
na hij open blijft staan. Als tocht druk uitoefent op de voor- of ach-
terzijde van het poortblad, geeft de poort actief tegendruk. Slim-
mer dan dit wordt een poort niet.

…
Voor meer informatie:

pieter.deprouw@assaabloy.com, 
tel +32 (0)9 239 54 01

…

PRIMEUR IN DE BOUWSECTOR: GIJBELS START MET POB

Bouwbedrijf Mathieu Gijbels uit Oudsbergen lanceert een 
volledig nieuwe dienst: Projectontwikkelingsbegeleiding, kort-
weg POB. “Ondernemers die gronden of gebouwen willen 
ontwikkelen of herontwikkelen botsen vaak op de complexiteit 
van een projectontwikkeling, en op de investering in tijd om 
tot een succesvol project te komen”, zegt Griet Keersmaekers. 
“Die groep van ondernemers (of families) kan vanaf vandaag 
terecht bij een aparte afdeling, met een gespecialiseerd en er-
varen team.”

“Bij heel wat ondernemers zakt hen de moed in de schoenen als 
ze horen wat er allemaal moet gebeuren om een project te realise-
ren en rendabel te maken”, zegt Griet Keersmaekers, die samen 
met Christophe Van Hoof de nieuwe afdeling zal aansturen. “Daar-
door bleef heel wat potentieel van interessante ontwikkelingen 
onderbenut. En dat is uiteraard heel jammer. Als antwoord daarop 
hebben wij de dienst POB ontwikkeld.” De wat? “Het is helemaal 

OK als een klant niet weet wat POB betekent. Het bestaat in de 
vorm zoals wij het aanbieden, immers nog niet.”

POB staat voor ProjectOntwikkelingsBegeleiding. “Samen met 
de klant, een architect en/of vastgoedmakelaar wordt er op een 
professionele manier gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkhe-
den”, aldus nog Griet Keersmaekers. Het team geeft niet alleen 
advies op bouwkundig en ruimtelijk gebied, maar onderzoekt ook 
de haalbaarheid van het project, adviseert op juridisch en fiscaal 
vlak en begeleidt de realisatie van A tot Z. Intussen blijft de klant 
wel aan het stuur van het project zitten, maar wordt hij volledig 
‘ontzorgd’. We zijn heel blij dat we hiermee vanuit Mathieu Gijbels 
een nieuwe en unieke service kunnen toevoegen aan ons pakket 
van bouwkundige diensten.”

…
www.gijbels.be

…
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Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom de ene fabri-

kant spreekt over gevelsteen en de andere over baksteen? 

Misschien niet, en eigenlijk is dat ook niet zo belangrijk. 

Behalve voor ons dan…  Baksteen is namelijk onlosmake-

lijk verbonden met onze firmanaam: Rijswaard Baksteen. 

Sinds 1900 koppelen wij traditie en vakmanschap aan  

innovatie en service.      

Die combinatie vormt het fundament waarop onze 40 

medewerkers elke dag verder bouwen aan de kwaliteit 

van onze stenen en de dienstverlening aan onze klant-

en. Wij zijn trots dat we kunnen zeggen: wij doen in 

bakstenen, één van de mooiste en warmste natuurpro-

ducten.

Met een productie van ca 130 miljoen stenen per jaar 
mag Steenfabriek De Rijswaard zichzelf een gevestigde 
waarde noemen in de bouwwereld. Je vindt ons uitge-
breide gamma in meer dan 40 landen. Maar ze maken, 
dat doen we in het Nederlandse Aalst. In 2012 open-
den we daarnaast ook een verkoopkantoor in Belgisch  
Limburg.

Milieu

De sector is in al die jaren ontzettend geëvolueerd, en 
wij zijn nooit achtergebleven. Een belangrijke mijlpaal  
is ongetwijfeld 2008 toen het machinepark volledig  
vernieuwd werd, met onder meer een gloednieuwe  
tunneloven, een extra Sterrewaard-persmachine en 
grotere droogkamers waardoor ons energieverbruik 
sterk gereduceerd werd. Zo zetten we tevens ontzettend 
in op duurzaamheid: we beschikken bijvoorbeeld over 
2 WKK-installaties, waarmee we de vrijgekomen 
warmte uit onze rookgassen terugwinnen en omzetten in 
nieuwe energie.

De restwarmte die vrijkomt tijdens het afkoelingsproces 
van de stenen wordt hergebruikt in de drogerij.   
Ruim 30.000 m² van ons tasveld werd in 2019 overkapt (al 
onze bakstenen zijn dus droog gestockeerd) en ruim de 
helft van de oppervlakte is voorzien van zonnepanelen, 
waarmee we grotendeels in onze elektriciteitsbehoefte 
voorzien.  

Ook tijdens de coronacrisis vielen de werkzaamheden 
bij De Rijswaard niet stil. Wie thuis aan de slag kon, kon  
meteen op telewerken overschakelen en van de  
gelegenheid werd er ook gebruik gemaakt om bepaalde 
projecten op te nemen. Daarnaast is op onze produc-
tiesite ook geanticipeerd op de situatie, om onze voor-
raadposities op peil te brengen voor het moment waarop 
de werkzaamheden van onze klanten weer opstartten. 
Het verbeterde CRM-pakket dat we implementeerden, 
zorgt er bovendien voor dat iedereen sneller relevante 
informatie kan terugvinden en delen. Wat maakt dat 
ook onze klanten nog efficiënter geholpen worden dan  
voorheen …

AL MEER DAN EEN EEUW EEN PASSIE VOOR HET 
MOOISTE NATUURPRODUCT

Hendrik van Veldekesingel 150/bus 95 
3500 Hasselt
+32 (0)11 87 09 38
info@rijswaard.be

www.rijswaard.be
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EEN KLANT AAN HET WOORD
De Oosterweelverbinding

KPD IMPLEMENTEERT SOFT- ÉN HARDWARE  
VOOR OOSTERWEELVERBINDING

U wilt nog meer informatie ?
KPD Services nv | Stadsbeemd 1013 | B-3545 Halen 

T: +32 (0) 13 460 460 |  
info@kpd.be | www.kpd.be 

bouw, renovatie, wegenbouw, installatie en aanverwante 
sectoren. Op dit moment gebruiken meer dan 300 bedrijven 
één of meerdere van de aangeboden modules.

ook Philippe Maertens van Artes Roegiers. “We werken zelf al jaren met 

we voor een minder grote leercurve. Bovendien hebben we een goede 
verstandhouding met KPD Services. Dat gaf de doorslag om voor deze 

Momenteel gebruiken er zo’n 40-tal medewerkers de toepassing, 
maar dat aantal zal doorheen het bouwproject snel verveelvoudigen.  

Over KPD Services NV
KPD is al meer dan 35 jaar lang Belgisch marktleider in gebruiksvriendelijke 

in Vlaanderen en Wallonië en stelt een 45-tal mensen tewerk.  
De snelgroeiende hardwarepoot van het IT-bedrijf is op vraag van haar 
klanten ontstaan. Meer info: www.kpd.be 

Over de Oosterweelverbinding
Het eerste deel van de werken aan de Oosterweelverbinding moet 
het verkeer rond Antwerpen vlotter laten verlopen. Het behelst 
alle infrastructuurwerken op Linkeroever: op de E34 vanaf afrit 
Waaslandhaven, op de E17 vanaf afrit Kruibeke tot de Kennedytunnel.  
Op de planning: bijna alle bestaande bruggen afbreken en heropbouwen, 
het hele wegennet heraanleggen en een nieuwe parallelbaan leggen 
tussen de E34 en E17. Om de leefbaarheid te verhogen komen er ook 
veiligere fietsverbindingen, geluidsschermen, ecoducten en een nieuw 
P&R-gebouw dat het openbaar vervoer richting centrum Antwerpen 
stimuleert. Meer info: www.oosterweelverbinding.be 

De Oosterweelverbinding moet Antwerpen verlossen van de files. 
Om de werken van dit gigantische project in goede banen te leiden, 
ging de tijdelijke handelsvereniging Civiel Linkeroever in zee met 

De Oosterweelverbinding moet de levenskwaliteit in de hele 
Antwerpse regio verbeteren. Het doel? Vlotter verkeer, veiligere 
wegen en een leefbaardere regio. De werken zijn intussen gestart. 
Bouwbedrijven Artes Roegiers, Artes Depret, CIT Blaton en het 
Nederlandse Mobilis hebben hiervoor THV Civiel Linkeroever 
opgericht. Ze staan samen in voor alle ruwbouwwerken.  
Het project loopt tot 2025 en kost in totaal zo’n 385 miljoen euro. 

Limburgse IT-totaalpartner
Om de processen op de werf te stroomlijnen, werkt THV Civiel Linkeroever 
samen met KPD Services. “We hebben op vraag van de tijdelijke 
handelsvereniging servers geïnstalleerd in een clusteromgeving voor 
een redundante opstelling”, zegt Ivan Henderix, field system engineer bij 
KPD Services. “Onze drie netwerkbeheerders staan in voor de stabiliteit, 
beveiliging, monitoring, back-ups en disaster recovery. Omdat er flink 
wat capaciteit nodig is, kozen we voor private racks in een state-of-the-
art datacenter.”

 

in de bouwsector en expertise op vlak van netwerken en security was 
doorslaggevend”, zegt Catherine Gressens, CEO van KPD Services.  
“De project- en werfleiders van de verschillende bouwbedrijven gebruiken 
nu allemaal KPD wic. Daarmee wordt werfinformatie toegankelijker 
dan ooit. De toepassing vereenvoudigt input en documentcreatie, 
centraliseert werfinformatie en maakt ze toegankelijk voor alle betrokken 
partijen. 
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ook voor je klanten. Daarom produceert Franssen 
Concepts keukens voor nieuwbouwprojecten op 
maat, naar de persoonlijke smaak van de toekomstige 
bewoners. Of ze nu houden van klassiek, landelijk 
of modern: een keuken van Franssen brengt elke 
nieuwbouwwoning meteen op smaak.www.franssenconcepts.be
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Stefan van Herten
Projectmanager Real Estate
Holland Casino

Ivo Gerits
Projectmanager
Gemeente Venlo

Dennis Davids
Marketing Manager
Holland Casino

Steigers
in de

eyecatcher als Poort naar Duitsland

NIEUWBOUW HOLLAND CASINO VENLO - DEEL 2
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Technische fiche
…

Opdrachtgever: 
Holland Casino

Bouwmanagement:
Brink Management / Advies

Architect:
MVSA Architects

Technisch Adviseur:
Arcadis Nederland B.V.

Concept Designer:
Gensler (Las Vegas)

Bouwkundig:
Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V.

Houten dakconstructie:
Blumer-Lehmann AG

Installaties:
Croonwolter & dros b.v.

Terreininrichting:
De Enk Groen & Golf B.V.

Gevelbekleding:
Sorba Projects B.V.

LED-verlichting Gevel:
Livingprojects B.V.

Zicht-
locatie

Want waar lange tijd de bin-
nenstad als ideale locatie werd ge-
zien, werd de focus nu verlegd naar een 
locatie buiten dat centrum, legt Dennis David uit. 
“Omdat je ziet dat binnensteden steeds meer autoluw 
worden. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergele-
genheid zijn voor ons belangrijk, maar in een stadscentrum lang 
niet altijd optimaal.” Dat bleek ook het geval bij de locatie die als 
alternatief voor de Venlose binnenstad in beeld kwam, het Kazer-
neterrein. Uiteindelijk werd er in 2014 gekozen voor de Floralaan, 
bij de kruising van de snelwegen A67 en A73. “Daar vonden we 
wat we zochten”, zegt David. “Goed bereikbaar, voldoende par-
keergelegenheid en op een zichtlocatie, de Poort naar Duitsland. 
Belangrijk omdat daar veel van onze gasten vandaan komen.”

Essentiële partner

Vanwege de prominente ligging was al vlug duidelijk dat er een 
landmark moest worden gerealiseerd, een in het oog springend 
gebouw. Gebouwd volgens de principes van Cradle to Cradle 
(C2C), een belangrijke wens van de gemeente Venlo, C2C-hoofd-
stad van Nederland. Projectleider Ivo Gerits van de gemeente 
Venlo daarover: “Toen Holland Casino aangaf zich liever niet in 
het stadscentrum te willen vestigen, was dat ook voor ons een 
verandering van mindset. 
Daarbij zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Het is voor ons 
een essentiële partner die we graag wilden faciliteren. Toen de 
locatie aan de Floralaan werd genoemd was het ook ons duide-
lijk dat je daar een landmark moet realiseren. En vanwege onze 
ambities één waarbij C2C een belangrijke rol speelt. Dat laatste 
werd door Holland Casino omarmd.”
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Optimale gastbeleving

Gerits geeft aan dat de gemeente Venlo graag hoog wilde 
inzetten wat C2C-toepassingen betrof. Hij vond, zegt hij, in 
Holland Casino een partij die bereid was en is daar heel ver 
in mee te denken. Dennis David en Stefan van Herten beves-
tigen dat beide partijen elkaar binnen een constructieve 
samenspraak hebben gevonden. Van Herten legt uit dat het 
gebouw door MVSA Architects is ontworpen rondom een in-
terieurconcept dat in samenwerking met architectenbureau 
Gensler uit Las Vegas tot stand is gekomen. 

“We hebben voor die opzet gekozen vanwege het belang van 
het interieur van het gebouw. We willen daar een optimale 
gastbeleving creëren. Het ontwerp van Gensler is daarvoor 
heel essentieel.” David merkt op dat die beleving en gastvri-
jheid al buiten het gebouw beginnen. “Dat begint eigenlijk 
op de snelweg, als de opvallende, van kleur veranderende 
led-gevel in het zicht komt. Je rijdt vervolgens naar het zo’n 
25 meter hoge gebouw dat uitnodigt om binnen te komen. 
De gast wordt dan als vanzelf in het gebouw geleid. Binnen 
is het zodanig ingericht dat we uiteenlopende doelgroepen 
kunnen bedienen. Bijvoorbeeld ook jongeren vanaf zo’n 25 
jaar of de doelgroep die voor meer komt dan alleen het ca-
sino.”

Bloem

De sector is in al die jaren ontzettend geëvolueerd, en De 
hoge ambitie van Holland Casino en gemeente Venlo op het 
gebied van duurzaamheid en architectuur is door het ont-
werpteam vertaald in een gebouw geïnspireerd op een blo-
em. De in het oog springende houtconstructie is de kelk van 
de bloem, waarin regenwater wordt opgevangen voor de 
koeling van het gebouw en pv-folie zonne-energie opvangt. 
Deze bloem in de kern van het gebouw is zowel vanaf buit-
en en binnen in het gebouw goed zichtbaar. De lichtgewicht 
constructie, waaronder een slimline vloer, zorgt voor een 
beperking van materiaalgebruik. Hoewel het energiegebruik 
van een casinogebouw hoog is, is er door de hoge isolat-
iewaarde en de toepassing van slimme installaties en onder 
meer een WKO een relatief lage energievraag.

State of the art

David en Van Herten geven aan dat ze uitgebreid in de 
materie zijn gedoken. “We zijn over veel duurzaamheid-
saspecten gaan nadenken en in gesprek gegaan met de ge-
meente Venlo. 

Zeker omdat zij op dat vlak veel kennis hebben. Daarnaast 
hebben we ons laten adviseren door specialisten op dit 
gebied. Samen hebben we de doelstelling voor dit project 
geformuleerd en een proces uitgestippeld voor de realisatie 
daarvan. Zo komt er uiteindelijk een state of the art gebouw 
te staan. Een gebouw dat tegemoet komt aan het belang dat 
we hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk verant-
woord ondernemen.”

Aftasten

Ivo Gerits erkent dat ook de gemeente Venlo de samenwerk-
ing met Holland Casino als bijzonder prettig ervaart. “In het 
begin moesten we even aftasten. 

Dit is namelijk ons eerste C2C-project dat we met een ex-
terne partner doen. 

Samen hebben we een doordacht concept bedacht waarin 
de principes van C2C optimaal zijn geborgd.” Stefan van 
Herten knikt. “De gemeente Venlo speelde en speelt een 
grote rol en keek ook mee bij de aanbesteding voor het on-
twerp.” De meeste partijen, vervolgt Dennis David, zijn in-
middels gecontracteerd. “We verwachten dat het casco eind 
van het jaar klaar zal zijn. Daarna hebben we nog een paar 
maanden voor de afbouw. En dan, dan heeft Venlo een van 
de meest vooruitstrevende casino’s van Europa. Een casino 
dat niet alleen vanuit heel Nederland, maar eveneens vanuit 
heel wat andere landen bezoekers zal trekken die er een bij-
zondere avond of dag uit zullen beleven.” 
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De bouw van het nieuwe gebouw van Holland Casino  

in Venlo is opgedeeld in 29 percelen waardoor er 29 aan-

bestedingen waren. Grootste perceel is het casco met  

alles erop en eraan zoals de houten constructie in de vorm 

van een bloem. Dat wordt gerealiseerd door Laudy Bouw 

& Ontwikkeling.

Laudy Bouw & Ontwikkeling realiseerde in een eerder  
stadium, in 2018, ook al de fundatie voor het gebouw,  
vertelt projectleider Lex Gulikers. “Vanwege het feit dat 
de nieuwbouw aan de Cradle to Cradle-principes (C2C) 
moet voldoen hebben we daarvoor deels gerecycled  
beton gebruikt. De fundaties zijn opgeleverd in 2019.  
Toen was tevens de aanbesteding voor het perceel met 
het casco, gevels, daken en houten bloemconstructie.”

Het ontwerp van de architect, geeft Gulikers aan,  
bevatte allerlei specifieke voorwaarden met het oog op 
de C2C-principes maar ook betreffende het karakter van  
nieuwbouw. “Het is in alle opzichten een bijzonder  
gebouw. Zo ligt er een lichte slimline vloer in. In die 
vloer worden de installaties zoals lucht, elektra en data- 
bekabelingen ingebouwd. Die installaties kunnen  
vanwege de specifieke eigenschappen van de vloer  
gemakkelijk worden bereikt, bijvoorbeeld als Holland  
Casino in de toekomst iets aan de indeling van de zaal wil 
veranderen.”

Een ander voorbeeld zijn de houtskeletbouwwanden, 
merkt hij op. “Die zijn voorzien van natuurlijke isolatie. De 
houten dakconstructie in de vorm van een bloem bestaat 
uit prefab, in Zwitserland gemaakte zware, gelamineerde 
balken. Dat dak is zeer zorgvuldig in BIM voorbereid en 
het aanbrengen van de balken is maatwerk. Dat kun je 
niet in het werk aanpassen. Wij hebben de onderconstruc-
tie gemaakt met steigers om deze kolossale constructie te 
kunnen opbouwen.”

Het hele bouwtraject is volgens Gulikers zeer zorg- 
vuldig voorbereid in BIM. Van de werkzaamheden tijdens 
de 29 percelen is van te voren zo veel mogelijk informatie 
verzameld om het coördineren zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. “Bij een planning met 29 percelen heb 
je 28 hiaten. Dat betekent van te voren heel veel zeker-
heden inbouwen. Ja, er zijn partijen die niet met BIM 
werken maar ook hun werkzaamheden hebben we in dat 
programma uitgewerkt, zodat alles van te voren in kaart 
is gebracht.” De nieuwbouw, met een parkeergarage op 
de begane grond en een oprit die naar de ingang op de 
eerste verdieping leidt, is goed bereikbaar, maakt Gulikers 
duidelijk. “Maar er wordt nu ook gewerkt aan de infra-
structuur en dat is wel eens even puzzelen. Dat verloopt 
verder echter prima.”

Hij geeft aan dat het tweede perceel naar verwachting 
in december kan worden opgeleverd. De installatie- 
werkzaamheden moeten dan ook afgerond zijn. 

Daarna volgen de afbouw en interieurwerkzaamheden. 
“De planning is dat alles in het tweede kwartaal van 2021 
klaar is.

We liggen redelijk op schema, hebben met name door 
corona een kleine achterstand opgelopen. Bijvoorbeeld 
omdat we het werk met minder mensen moesten doen. 
Of dat materialen wat waren vertraagd. Maar in grote  
lijnen valt dat wel mee en hebben we mede dankzij goede 
communicatie de zaak onder controle weten te houden.”

“IN ALLE OPZICHTEN EEN HEEL 
BIJZONDER GEBOUW”

Irenelaan 8, 6133 BG Sittard, Nederland
Tel  +31 88 451 6900  laudy@laudybouw.nl
www.laudybouw.nl

Lex Gullikers
Laudy Bouw & Ontwikkeling
Projectleider Holland Casino
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B&R BOUWGROEP INTEGREERT VAN DE CRUYS VLOER- EN TE-
GELWERKEN UIT BEERSE EN VERSTEVIGT ZO HAAR POSITIE IN 
DE PROJECTMARKT

REDACTIE

Beerse/Arendonk, 25 juni 2020 – B&R Bouwgroep verwel-
komt Van de Cruys uit Beerse in de groep. Deze specialist 
in vloer- en tegelwerken geldt als een referentie binnen de 
projectmarkt en vormt een mooie aanvulling op de activitei-
ten van Van Bergen, die andere vloer- en tegelspecialist bin-
nen B&R Bouwgroep. De nieuwe dochteronderneming zal 
na het bouwverlof verhuizen naar de site in Arendonk om 
de samenwerking met de andere dochterondernemingen te 
optimaliseren. 

Van de Cruys, opgericht in 1997, is al jaren een klinkende naam 
in de tegelwereld. Twee en een half jaar geleden werd het fa-
miliebedrijf overgenomen door Michaël Veulemans onder wiens 
vleugels de duurzame relaties met klanten, toeleveranciers en 
partners werd bestendigd en verder uitgebouwd. Vandaag zet 
Van de Cruys alweer een grote stap voorwaarts. 

Win-win 
De structurele integratie in B&R Bouwgroep is een win-win voor 
zowel Van de Cruys als voor Van Bergen. Twee complementaire 
teams van vakmannen die de handen in elkaar slaan, dat kan niet 
anders dan voor de nodige dynamiek zorgen. De expertise op de 
projectmarkt die Van de Cruys meebrengt naar B&R Bouwgroep 
zal zowel voor Van de Cruys als voor de groep een onmiskenbare 
versterking betekenen.

Michaël Veulemans – Zaakvoerder Van de Cruys: “We kijken er 
naar uit om onder de vlag van B&R Bouwgroep te werken Hele-
maal nieuw zal het voor ons niet zijn daar we vaak op dezelfde 
werven actief zijn als vele andere bedrijven binnen de Bouw-
groep. Denk maar aan Hooyberghs, ATA, Van de Craen, BTI, Ver-
heyen…”

Sam Daems – Gedelegeerd Bestuurder: “De integratie is een 
voorbeeld van de manier waarop we onze specialismen verder 
willen uitbouwen. Een kwaliteitsinjectie van ruim 10 vakman-
nen, is hierin een belangrijke stap!”

Verhuis naar Arendonk
Van de Cruys voert projecten uit in heel Vlaanderen, maar heeft 
haar thuisbasis in Beerse. Om de samenwerking met onder an-
dere Van Bergen te vergemakkelijken, vergezellen de medewer-
kers van Van de Cruys in augustus hun nieuwe collega’s op de 
Hoge Mauw in Arendonk. Michaël Veulemans blijft aan het roer 
en zal nauw samenwerken met Bart Wellens, Firmaverantwoor-
delijke Van Bergen en Alcopro.

B&R Bouwgroep, een toonaangevend en innovatief concept
Van de Cruys is, net als de bedrijven die reeds deel uitmaken 
van B&R Bouwgroep, specialist in haar niche en past dus perfect 
in het plaatje. Met de toevoeging van deze nieuwe dochterfir-
ma telt B&R Bouwgroep, die dit jaar haar 25ste verjaardag viert, 
ruim 850 medewerkers. Deze zijn verspreid over 24 dochteron-
dernemingen en zijn actief in zowel de Benelux, Duitsland als 
het Verenigd Koninkrijk. 

…
www.vandecruysvloerwerken.be

…

VANDEREYT SCHEPT 100 JOBS IN NIEUWE FABRIEK
Het Zonhovense bouwbedrijf Martin Vandereyt schakelt een versnelling hoger. De Limburgse pionier in houtskeletbouw inves-
teert verschillende miljoenen in een nieuw project in Dilsen-Stokkem, goed voor 100 extra jobs.

De bouwgroep van Martin Vandereyt begon in 1990 als één van 
de eersten in Limburg met houtskeletbouw. Naast zijn echtge-
note Fabienne hebben ondertussen ook de zonen David en Stijn 
het familiebedrijf vervoegd. Goed twee jaar geleden investeerde 
het bedrijf nog miljoenen in een nieuw hoofdkantoor, nieuwe 
productiehallen en machines. Behalve in houtskeletbouw is de 
familie ook actief in algemene bouwwerken en in de plaatsing 
van ramen en deuren.
Om verder te groeien heeft Martin Vandereyt nu in Lanklaar 
27.000 m² industriegebouwen gekocht van Jos Vaessen. De 
bouwgroep wil hier meerdere miljoenen investeren in de afde-
ling voor houtskeletbouw en meteen een honderdtal bijkomen-

de jobs creëren. Een quantumsprong, want de bouwgroep telt 
momenteel zo’n 50 vaste medewerkers.
Stijn Vandereyt geeft meer uitleg: “Maxxo Modules, onze nieu-
we tak binnen de groep met specialisatie in modulair bouwen, 
heeft meer plaats nodig. De site in Lanklaar kwam voor ons als 
geroepen. We verhuizen binnenkort dan ook de hele afdeling 
van Zonhoven naar de nieuwe stek.”
De site was eigendom van Jos Vaessen en werd verkocht na 
bemiddeling door Matthijs Van Erum van N78.

…
www.martinvandereytgroep.be

…

Oudsbergen
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Sinds zijn oprichting in 2006 groeide het Limburgse be- 

drijf Preton uit tot een gerenommeerde speler in de markt 

van de geprefabriceerde wandelementen. Naarmate het 

team aan expertise won, breidde het ook zijn aanbod  

afwerkingsvormen uit naar onder andere brandweren-

de, glad-grijs of witte panelen, structuurmatten, silex- 

panelen, sandwich- of volle panelen. En als het aan de 

familie Stieglitz ligt – sinds 2019 volledig eigenaar van 

Preton – houdt het daar niet op …

Met een productie van 1.300 vierkante meter per dag 
en een omzet van 20 miljoen euro per jaar is Preton uit-
gegroeid tot een ijzersterke speler in zijn segment. Een 
unieke speler ook, zo blijkt. Katleen Stieglitz, directielid 
bij Preton: “Preton is het enige bedrijf van deze grootte-
orde in dit segment dat volledig onafhankelijk is en geen 
deel uitmaakt van een grote groep. We merken dat heel 
wat van onze klanten belang hechten aan die onafhan-
kelijkheid, ook al omdat we zo sneller en beter kunnen 
inspelen op hun vraag. Die wendbaarheid is zeker onze 
kracht.”

Planning niet in het gedrang

Het is ook die wendbaarheid die maakt dat de impact 
van het coronavirus op Preton beperkt bleef. “We heb-
ben snel geschakeld en de deuren van ons bedrijf een 
week gesloten, maar nadien geleidelijk aan en volgens 
alle voorzorgmaatregelen, de draad terug op gepikt. 

Wekelijks maakten we een grondige evaluatie en op  
basis daarvan breidden we het team verder uit. Tot we 
een maand later, weer op volle capaciteit draaiden. Door 
weldoordacht te werk te gaan en kort op de bal te spelen, 
bleef de veiligheid van onze mensen gegarandeerd en 
kwam onze planning nooit echt in het gedrang. 

Ons orderboekje is dan ook aardig gevuld, met onder 
andere het winkelcentrum van Mechelen, Katoennatie  
in Antwerpen en Nederland, twee kijkwoningen in  
Bokrijk, …”

Daarnaast verkent Preton ook nieuwe paden. “Innovatie 
zit ons familiebedrijf in de genen. Nu het bedrijf voor 
100% in handen is van onze familie, kunnen we daar 
ook voluit voor gaan. Zo bekijken we onder andere de  
mogelijkheden om ook woningbouw in ons aanbod te 
kunnen opnemen. We houden je graag op de hoogte.”

FAMILIE STIEGLITZ STOOMT PRETON KLAAR 
VOOR DE TOEKOMST

Mijnwerkerslaan 15
3550 Heusden-Zolder
Tel  +32 11 52 55 85
info@preton.be

www.preton.be
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De nalatenschap van de in 2012 in de regio Venlo gehouden Floriade bestaat uit een bosrijk gebied met bouwmogelijkheden en twee 

in het oog springende gebouwen, Villa Flora en de Innovatoren. Daar komt nu Brighthouse bij, een laboratorium- en kantorenlocatie 

gericht op innovatieve bedrijven en start ups.

Een hoogwaardig bedrijventerrein ontwikkelen, dat was het plan voor het Floriadeterrein in Venlo nadat de Floriade voorbij was. Een 
project dat al ver voor 2012, het Floriade-jaar, in gang werd gezet. De bankencrisis gooide echter roet in het eten, aldus gedeputeerde 
Hubert Mackus die onder meer Brightlands Campus Greenport Venlo in zijn portefeuille heeft. Hij is samen met de Venlose wethouder 
Erwin Boom (EZ) en directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Ruud van Heugten aangeschoven om te vertellen over de huidige ont-
wikkelingen op de campus.

Ruud van Heugten
Directeur Greenport Venlo

Erwin Boom
Wethouder gemeente Venlo

Hubert Mackus
Gedeputeerde provincie Limburg

Steigers
in de

Bouw Brighthouse bevestiging succes Venlose campus

BRIGHTHOUSE-GREENPORT VENLO - DEEL 3
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Campusconcept

Mackus: “In 2016 werd besloten tot een herstructurering. De In-
novatoren, eigendom van de provincie Limburg, vulde zich toen 
al beetje bij beetje, voor Villa Flora, eigendom van de 5 Floria-
de-gemeenten onder wie Venlo, werd een nieuwe bestemming 
bedacht. De gronden, ooit eigendom van een wirwar aan eigena-
ren, waren in 2014 al in een aparte BV ondergebracht met de pro-
vincie en gemeente Venlo als aandeelhouders. Bedoeling is wel 
dat de rol van de overheden op den duur steeds kleiner wordt 
en wordt overgenomen door ondernemers.” Hij legt uit dat de 
provincie samen met Universiteit Maastricht in 2017 het cam-
pusconcept, genaamd Brightlands, lanceerde. In totaal kwamen 
er vier campussen. Twee bestaande: Chemelot in Sittard-Geleen 
en de Health Campus in Maastricht, en twee nieuwe: in Venlo 
en Heerlen. “Iedere campus heeft zijn eigen thema. In Venlo is 
dat gezonde voeding. Ondernemers in de agri food sector en de 
maakindustrie worden op deze campus gekoppeld aan andere 
ondernemers en aan onderzoekers en studenten. Zo ontstaat 
innovatie in voeding, future farming en (bio)circulaire economie. 
Deze en de andere campussen zijn dan ook bedoeld om een 

nauwe samenwerking tussen onderwijs, onderzoeksinstellingen 
en ondernemingen, de triple helix, te stimuleren.”

Geen stilstand

Dat laatste gebeurt vooral in Villa Flora, maakt Ruud van Heugten 
duidelijk. Daar vestigden zich de afgelopen jaren allerlei innova-
tieve bedrijven en start ups. Het onderwijs realiseerde er labora-
toria voor onderzoek naar gezondheid en gezonde voeding. “Villa 
Flora is feitelijk één grote ruimte. 
Daar hebben we boxen in geplaatst. Ondernemers hebben zo 
een eigen omgeving maar de open structuur nodigt ook uit tot 
samenwerking.” Het bleek een succesvolle invulling, zegt Van 
Heugten, en inmiddels is in Villa Flora ook alle ruimte vergeven. 
“Sneller dan verwacht. Dan kun je nadenken over het bouwen 
van een volgende Villa Flora. Maar dat is niet alleen kostbaar, 
maar tevens tijdrovend, duurt twee, drie jaar. Die tijd hebben 
we niet. Er zijn volop gegadigden die zich hier willen vestigen 
en daar willen we geen ‘nee’ tegen zeggen. Dat zou stilstand 
betekenen.”

Kopiëren

De oplossing werd gevonden in Brighthouse, een snel te bou-
wen maar toch kwalitatief hoogwaardige kantoren- en laborato-
riumlocatie. Van Heugten: “Twee soortgelijke gebouwen staan 
al op Chemelot, in Sittard-Geleen. Die kopiëren we hier, met 
dezelfde aannemer BAM Bouw en Techniek. Dat levert een tijd-
winst van een jaar op.” Dus werd in februari met de grondwerk-
zaamheden begonnen; medio volgend jaar moet het gebouw er 
staan. Gegadigden zijn er al, nog geen definitieve huurders. “Dat 
risico durven we wel te nemen gezien de belangstelling. Dat de 
groentezaaddivisie van BASF inmiddels aandeelhouder van de 
campus is, versterkt de aantrekkingskracht nog meer. Het ge-
bouw wordt bovendien heel flexibel en kan worden afgestemd 
op toekomstige huurders.”

Stip aan de horizon

Wethouder Erwin Boom is ook zeer te spreken over het succes 
van de campus, belangrijk voor de Venlose maar eveneens regi-
onale economie. 

Terugblikkend herinnert hij zich de kritiek van jaren geleden op 
het gebied. Maar dat is omgeslagen. “Toen de nieuwe plannen 
enkele jaren geleden bekend werden gemaakt, heeft de ge-
meenteraad daarover een bijeenkomst in Villa Flora gehad. Daar 
werd niet alleen een stip aan de horizon geschetst, maar ook 
de weg er naartoe: het koppelen van hoogwaardige kennis aan 
gezondheid wat moet leiden tot de gezondste regio. Daar werd 
louter positief op gereageerd. En dat is de afgelopen jaren ook 
werkelijkheid geworden. 

We zien de belangstelling van bedrijven om zich hier te vestigen 
groeien.” Hubert Mackus knikt. Ja, bevestigt hij, vanaf 2017 gin-
gen de neuzen dezelfde kant uit. De uitbreiding van het hoger 
onderwijs heeft eveneens een belangrijke rol gespeeld, geeft 
hij aan. “De HAS heeft inmiddels zo’n 500 studenten, er is een 
dependance van de Universiteit Maastricht en Fontys is hier na-
tuurlijk al decennialang gevestigd.

Tussen onderwijs en ondernemers is een goede kruisbestuiving 
ontstaan die voor een belangrijk deel op de campus plaatsvindt.”
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Hoger niveau
Ruud van Heugten wijst dan op het belang van kennisover-
dracht, de toegenomen kennis bij bedrijven in de regio en de 
innovatieve ontwikkelingen. “Dat is iets wat we wel moeten blij-
ven stimuleren. Die kennis moeten we bovendien zien vast te 
houden.” Zowel van Heugten als Erwin Boom merken bij partij-
en van buitenaf nog wel eens verbazing over het hoge kennisni-
veau in de regio. Boom: “Dat leidt ertoe dat steeds meer bedrij-
ven Venlo als aantrekkelijke vestigingsplaats zien, dat we op het 
gebied van gezondheid en gezonde voeding een steeds sterker 
profiel krijgen.” Is de stad als geheel wel op die ontwikkeling 
ingesteld? Zijn alle faciliteiten en voorzieningen navenant? Boom 
antwoordt bevestigend. “Zeker, al hebben we nog wel wat stap-
pen te zetten. Kijk naar het Kazerneterrein dat nu in ontwikkeling 
is. Daar komen woningen en diverse voorzieningen, onder meer 
voor studenten. Het upgraden van de binnenstad heeft alle aan-
dacht. De HAS heeft uitbreidingsplannen. Zo speelt er heel veel 
om de stad naar een nog hoger niveau te brengen.”

Natuurrijk

Terug naar de bouwactiviteiten op de Brightlands Campus 
Greenport Venlo. Zoals gezegd is de bouw van Brighthouse in 

volle gang. Maar inmiddels is er ook begonnen met Brightworks, 
een wat kleinere werkplaatsachtige variant van Brighthouse en 
wat meer gericht op maakindustrie en elektronica. Ook dat ge-
bouw wordt medio volgend jaar opgeleverd. Daarna zal er onge-
twijfeld verder worden gebouwd, maar, Hubert Mackus gaf het 
al aan, daarbij zal de rol van de overheid steeds kleiner worden. 
Ruud van Heugten maakt duidelijk dat niet alleen de kwaliteit 
van de gebouwen de aantrekkingskracht van de campus bepa-
len. “Kijk om je heen, wat een mooie groene omgeving dit is. 
Veel mensen komen hier om te wandelen, fietsen. Dat zie je niet 
veel, een natuurrijke campus die toch zo goed bereikbaar is.”

Tot slot de vraag aan Erwin Boom hoe de situatie er over tien jaar 
uit zal zien. “Dan zal dit de regio zijn waar op veel agrofood ge-
relateerde vragen een oplossing wordt bedacht. Een voorbeeld? 
Een agrarische sector zonder bestrijdingsmiddelen dankzij hier 
bedachte oplossingen. Daarnaast zal een belangrijke deel van de 
gezonde voeding in de schappen van winkels en supermarkten 
een link met Venlo hebben. We hebben ons dan nadrukkelijk op 
de kaart gezet als gezondste regio. Wat het Westland is voor de 
bloemen, wordt Venlo voor de gezonde voeding.”

Fotografie: Alf Mertens / Renders • Architectenburo: Olieslagers - Peters BNO

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.  

Wij bouwen de derde Brighthouse 
van Limburg in Venlo

Maastricht Limburg Bouwt versie 6 met snijlijnen .indd   1Maastricht Limburg Bouwt versie 6 met snijlijnen .indd   1 26-6-2020   09:57:5326-6-2020   09:57:53
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Iliaens wapent zich voor de toekomst met nieuwbouw in beton

ALKENSE VAKHANDEL ILIAENS 

Met een nieuwbouw van 4.000 m² wapent de Alkense vak-

handel Iliaens zich voor de toekomst. Vlak tegenover de au-

tokeuring verrijst momenteel een betonbouw die niet alleen 

een winkel bevat, maar ook een showroom, conferentiezaal, 

kantoorruimte en woning.

Kris Iliaens is samen met zijn vrouw Ingrid Koolen de derde  
generatie die aan zet is in de handel in ijzerwaren, gereed-
schappen, sanitair, bouwbenodigdheden, HVAC, beroepskledij,  
slotenmakerij en beveiliging en binnenkort ook tuinmachines 
STIHL! 

Zowel particulieren als vakmannen kunnen er terecht. Het fa-
miliebedrijf bestaat al sinds 1947. “Op onze locatie aan de 
Steenweg zaten wij veel te klein. We beschikten er over een 
oppervlakte van 1.500 m² terwijl we nu dat aantal bijna verdrie-
voudigen”, becijfert zaakvoerder Kris Iliaens en Ingrid Koolen. 

Bouwverlof

Na het bouwverlof of toch zeker in augustus hopen hij en zijn 
vrouw de deuren van hun nieuwe locatie open te zwaaien. Dat 
zal even verderop zijn. Op industrieterrein Kolmenstraat 1307 
vlak tegenover de autokeuring. 

2
reportage
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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
Iliaens

…
Bouwheer: 

 Iliaens; Alken
…

Architect ontwerp: 
Eddy Engelen; Alken

Hoofdaannemer:
 MTS; Sint-Truiden

Vloeren: 
Ve-vloeren; Zepperen

Grondwerken: 
Klaas Schiffeleers; Alken

Dakwerken: 
Multi-renovatie; Gingelom

Ramen:
 Marco Dexters; Nieuwerkerken

               Ceyssens; Heusden-Zolder
Metselwerken: 

Gennè & Surinx; Diepenbeek
Ventilatie: 

Pure-Air; Genk
Elektriciteitswerken:

 Loix Filip; Alken
Datacom: 

Bex Joachim; Alken
Binnenafwerking: 
Gelade Dirk; Alken

Buitenaanleg: 
Puur Groenprojecten; Alken

Bewakingsinstallatie: 
Gvs electronics; Nieuwerkerken

Chapewerken: 
De Chapper; Zonhoven

Interieur: 
Brava; Heusden-Zolder
Verhuring materialen: 

Eurorent; Hasselt
Automatische deuren: 
Tormax Belgium; Melle

De zonwering zorgt ervoor dat het 
zelfs op warme zomerdagen heel 

koel blijft in de grote hal.
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“Wij hadden dringend nood aan extra ruimte. In 2017 kochten 
wij van de familie Proesmans dit terrein met een oppervlakte 
van 12.500 m². 

Zowat de helft nemen onze nieuwbouw en de ruime parkeer-
plaats in. Op het overige deel is er plek voor bedrijfshallen die wij 
verhuren aan KMO’s”, vertelt Kris’ en medezaakvoerder Ingrid 
Koolen. 

Conferentiezaal

De nieuwbouw van Iliaens is allesbehalve een doorsnee hal. 
“Redelijk uniek in ons verhaal is dat wij ook over een conferen-
tiezaal of polyvalente ruimte beschikken. Er is zittend plaats voor 
honderd gasten. Door veel met glas te werken krijgen zij vanop 
de eerste verdieping ook een mooi zicht op onze toonzaal.
Daarnaast beschikken wij eveneens over een tien meter lange 
toog en een professionele keuken. Op die manier kunnen onze 

leveranciers de ruimte benutten om hun producten aan onze 
klanten voor te stellen. Het kan ook een plek worden om on-
dernemers uit Alken en omstreken samen te brengen. Met een 
hapje en een drankje kunnen ze van gedachten wisselen. Dat 
kan in de conferentiezaal ofwel beneden waar wij een kleinere 
presentatieruimte voorzien”, vervolgt Kris Iliaens. 

Vakantiegevoel

Het ondernemende koppel gaat ook wonen op de site. Op het 
dak is een woning met twee verdiepingen voorzien, te bereiken 
met een draaitrap in beton of via een lift. “Wij wilden vooral veel 
zon en licht hebben. En dat krijgen wij hier. Naast beton is er 
vooral gekozen om veel met glas te werken. Veel natuurlijk licht. 
De hele dag door hebben wij hier zon. Toch als ze schijnt. 

Zo beschik je thuis over een vakantiegevoel”, zegt Ingrid.  
“Bovendien hebben wij hier een mooi uitzicht over heel Alken.  

MTS

Voor hun nieuwbouw ging Iliaens, dat intussen achttien werk-
nemers telt, in zee met staal- en beton MTS uit Sint-Truiden. 
“Alles wat u hier ziet, is in Sint-Truiden geproduceerd en  
vervolgens in Alken neergezet”, vertelt aannemer Ruddi  
Truyens. “Ondanks het coronavirus is alles vlot kunnen verder 
lopen. Het grote voordeel is dat wij alles zelf in huis hebben: van 
fundering tot montage. Ook is bij ons de tekenaar altijd de  
projectleider wat eerder uitzonderlijk is. Dit laat ons toe om zeer 
kort op de bal te spelen.” Nog meer opvallend aan deze werf 
zijn onder meer de TT-dakelementen . “Hierdoor kunnen wij een 
heel open structuur garanderen, zonder zichtbare dakliggers. 
Daarnaast zal het beton ook zichtbaar blijven. 

Betonkeuze

Kris en Ingrid kozen heel bewust voor beton. Om meerdere  
      

   
redenen zo blijkt. “Er is niet alleen gekozen omwille van esthe-
tische reden, maar ook op vlak van brandveiligheid zijn er meer-
dere voordelen. En het is stevig hé. Ik wil niet degene zijn die 
dit ooit moet afbreken”, lacht Ingrid. Opvallend is dat MTS geen 
kolommen gebruikt om wanden tegen te plaatsen. 

“Het zijn allemaal zelfdragende wanden met verbindingen die 
onzichtbaar gestort zijn. Dus hier zie je geen kolom op elke hoek 
staan. Een primeur voor ons zijn de buitenwanden in witte beton. 
Daar hebben wij met MTS lang aan gewerkt. Het resultaat van  
geïsoleerde betonpanelen met schijnvoegen staat nu op punt. 
Eveneens bijzonder is dat de vloer hier aan de wanden hangt.” 

Iliaens lijkt daarmee safe te zitten voor nog tientallen jaren. “Wij 
hopen er in elk geval op dat een bedrijf op deze plek een extra 
impuls zal krijgen”, aldus Ingrid en Kris. 

Fotografie: Frank Gielen • Tekst: Geert Houben
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“Er is niet alleen gekozen omwille van esthetische 

reden, maar ook op vlak van brandveiligheid zijn 

er meerdere voordelen”.
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VOCHTBESTRIJDING: 
VOCHTPROBLEMEN EN HUN BEHANDELING

REDACTIE

Er zijn verschillende soorten vochtproblemen en ze vereisen 
telkens een andere manier van vochtbestrijding. Een correcte 
diagnose van het probleem is dus essentieel om de juiste be-
handeling van het probleem te bepalen. 
 

1. Opstijgend vocht 

Opstijgend vocht is een van de meest voorkomende vochtproble-
men. Het gaat hierbij om grondvocht dat door het ontbreken of 
slecht werken van een vochtwering in de muren van een woning 
trekt. De muren slorpen als het ware het grondvocht op.
Vochtplekken ontstaan in eerste instantie dan ook onderaan de 
muren, toch kan het vocht zich op termijn verder in de muren ver-
spreiden. Schimmels en een muffe geur zijn andere gevolgen van 
optrekkend vocht net als loskomende muurafwerking (behang, 
verf, pleisterwerk,…).

Hoe opstijgend vocht bestrijden?
• Muren injecteren: er worden gaten in de vochtige muren  
 geboord langswaar een vochtwerende gel geïnjecteerd wordt.  
 Die gel ervoor zorgt dat de muur uiteindelijk gaat uitdrogen. 
• Muren onderkappen: arbeidsintensieve en ingrijpende manier  
 van vochtbestrijding waarbij de muren als het ware opgeheven  
 worden om een vochtwerende laag te plaatsen. Deze laag ver 
 hindert het contact tussen het grondvocht en de muren zodat de  
 vochtige muur geleidelijk aan kan uitdrogen.

2. Vochtbestrijding voor doorslaand vocht

Wat is doorslaand vocht?
Als gevolg van slijtage kan het gebeuren dat een gevelmateriaal 
poreus wordt. De gevelbekleding is dan niet langer in staat om het 
vocht af te stoten maar zal het net gaan absorberen. De buiten- 
muren vertonen vochtplekken en na verloop van tijd ontstaan er op 
de binnenmuren vochtplekken.
Doorslaand vocht is niet alleen slecht voor het uitzicht van je wo-
ning, maar het is ook gevaarlijk voor de constructie. Bij vriesweer 
zal het vocht in de muren bevriezen, wat tot barsten kan leiden.

Hoe doorslaand vocht behandelen?
Er zijn drie manieren om doorslaand vocht te bestrijden:
• Gevel impregneren: bij gevelimpregnatie wordt een water-
 werende laag op de buitenmuur aangebracht. Deze techniek kan  
 overigens ook als preventieve vochtbestrijding tegen doorslaand  
 vocht toegepast worden. Belangrijk is dat de gevel proper is, 
 zodat het product goed kan werken. Er mag ook geen schade  
 aan de gevel zijn. 

• Buitenmuur verven met vochtwerende verf: er bestaan speciale  

 soorten verf die oppervlakken waterdicht kunnen maken. Ook hier  

 moet het om een propere gevel gaan zodat de vochtwerende verf  

 zich goed kan hechten. 

• Buitenmuur verven met vochtwerende verf: er bestaan speciale  

 soorten verf die oppervlakken waterdicht kunnen maken. Ook hier  

 moet het om een propere gevel gaan zodat de vochtwerende verf  

 zich goed kan hechten. 

• Nieuwe gevelbekleding: als je je woning bij de vochtbestrijding  

 een nieuwe look wil geven, dan is het plaatsen van een nieuwe,  

 waterdichte gevelbekleding ook een mogelijkheid. Er is heel wat  

 keuze qua materialen voor gevelbekledingen en het is overigens  

 een ideale gelegenheid om te investeren in isolatie voor de buiten- 

 muur.  

3. Condensatievocht bestrijden
 
Wat is condensatievocht?
In ruimtes zoals de keuken of de badkamer ontstaat heel 
wat vocht. Als deze vochtige lucht niet voldoende afge-
voerd wordt, bijvoorbeeld door slechte of onvoldoende ven-
tilatie, slaat hij neer op koude oppervlakken zoals ramen.
Dit kan ook op muren voorkomen, vaak door een onderbreking 
in de isolatielaag in de muur (een koudebrug). Het kan onder 
meer tot vochtplekken op de muur en schimmelvorming leiden.
 
Hoe bestrijden?
Voor de bestrijding van condensatievocht kunnen volgende behan-
delingen helpen:
• Beter ventileren: ventilatie is een belangrijk punt bij vocht 
 bestrijding. Het is dan ook erg belangrijk dat het vocht dat  
 ontstaat door te koken, te douchen,… afgevoerd wordt. Dit  
 kan door ventilatieroosters of een ventilatiesysteem te plaatsen.  
• Isolatiewerken uitvoeren: het kan gebeuren dat conden- 
 satievocht zich voordoet op plaatsen waar de isolatielaag  
 onderbroken is. Door beter te isoleren kan je dit dus vermijden.

4. Lekken

Het kan ook zijn dat vochtproblemen ontstaan als gevolg van een 
lek. Lekken kunnen bijvoorbeeld ontstaan aan een afvoerbuis of 
aan het verwarmingssysteem. Ze zijn niet altijd makkelijk op te 
sporen, maar kunnen wel grote schade veroorzaken.
Het is dan ook belangrijk om een lekdetectie te laten uitvoeren 
als je vermoedt dat je met een lek zit. Eens het lek gelokaliseerd 
is, kan men bepalen welke methode van vochtbestrijding men zal 
toepassen.  

Bron: © 2020 - Buldit BV

                        …
Info over vochtbestrijding

Y.B. Solution bv, 0488 33 56 47
…

Kolmenstraat 1307   3500 Alken            
 +32(0)11/480 420

          
www.iliaens.be

vochtbestrijding 
kelderdichtingen

vloer wand en randdrainage 
pleisterwerken

ventilatie

Yanni Busschots
+32 (0)488 33 56 47

y.b.solutionsbv@gmail.com

Startelstraat 54 

B-3800 Zepperen 

GSM 0495 23 91 43

info@ ve-vloerwerken.be
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Vloer- en wandtegel • Chapewerken • Keramische vloeren • Natuursteen • Dorpels 
Venstertabletten • Trappen • Renovatie • badkamer • Terrassen
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Aan de rand van de Maastrichtse binnenstad ligt de wijk Mariaberg bestaande uit drie buurten: Mariaberg, Trichterveld en Blauwdorp. 

Met het plan de Blauwe Loper moet het woongenot in deze wijken worden verhoogd. In Blauwdorp trekken woningcorporatie Serva-

tius en de gemeente Maastricht samen op om de buurt aantrekkelijker te maken – fijner en groener wonen en een betere verbinding 

– met zoveel mogelijk behoud van het eigen karakter. 

Rondom de Maastrichtse binnenstad ligt een singelstructuur. De wijken buiten die singels, de stadsuitbreidingen die in de loop van de 
vorige eeuw plaatsvonden, hebben straten die in het verlengde van die structuur liggen. “Daardoor ontbreekt een logische verbinding 
met het stadscentrum”, vertelt Vivian Eussen, directeur Vastgoed van Servatius. “Dat is ook het geval in Blauwdorp. 

Ben Schepers
Projectontwikkelaar Servatius

Anouk Crapts
Projectleider gemeente 
Maastricht

Vivian Eussen
Directeur Servatius

Steigers
in de

Betere verbinding tussen de buurten en met de binnenstad

BLAUWE LOPER MAASTRICHT - DEEL 7

Daardoor lijkt de afstand tot dat centrum groter dan hij is.” Anouk 
Crapts, projectleider stedelijke ontwikkeling van de gemeente 
Maastricht, geeft aan dat daarnaast de onderlinge verbinding 
tussen de drie buurten niet optimaal is. “Vandaar het project 
Blauwe Loper. Onderdeel daarvan is een goede nieuwe fiets- en 
wandelverbinding tussen de drie buurten onderling en tussen de 
buurten en de binnenstad.”

Ambitiedocument

Ander onderdeel van het project is het opknappen van woningen 
en het vervangen van woningen door nieuwbouw. Anouk Crapts: 
“Per buurt hebben we een eigen aanpak omdat iedere buurt een 
wat ander karakter heeft. Bovendien is het woningaanbod soci-
ale huurwoningen per buurt van een andere woningcorporatie.” 
Ze legt uit dat de eerste plannen voor de Blauwe Loper in 2010 
werden gemaakt; in 2013 lag er een ambitiedocument met daar-
in de ambities voor Mariaberg, zowel sociaal als fysiek. Waar de 
nieuwbouw in Trichterveld zich in de afrondende fase bevindt, 
ligt de focus nu op Blauwdorp. Daar worden enkele honderden 
woningen aangepakt. In drie deelprojecten, zegt Ben Schepers, 
projectontwikkelaar bij Servatius. “Het eerste deel is inmiddels 
afgerond; dat betrof de renovatie van 102 woningen. In fase 2 
worden eveneens woningen gerenoveerd, 115 in totaal. In fase 
3 slopen we in totaal 138 woningen en vervangen we die door 
vier complexen met in totaal maximaal 138 appartementen.”

Meerdere generaties
Dat gebeurt onder meer naar wens van de bewoners van 
Blauwdorp, legt Vivian Eussen uit. Die zijn vanaf het begin na-
drukkelijk bij het project betrokken. “De gemeente en wij trek-
ken vanaf de eerste voorbereidingen samen op. En dat begin 
was niet in een makkelijke tijd, met de economische crisis. Dus 
zijn we zorgvuldig te werk gegaan. Hebben eerst een steden-
bouwkundig plan uitgewerkt en vervolgens een aantal varianten 
bekeken.” Ze vertelt dat veel bewoners al lang in Blauwdorp, 
waar veel eengezinswoningen uit de jaren 30 staan, wonen. 
Vaak al meerdere generaties. Veel oudere bewoners ook. “Som-
mige vinden het niet erg te verhuizen, anderen willen juist in de 
Blauwdorp blijven, maar dan wel in een geschikte woning. Van-
daar de appartementen, met alles gelijkvloers dus.”

Betrokkenheid
Een aantal bewoners heeft dus vanaf het eerste moment mee 
aan tafel gezeten en een stem gehad bij allerlei beslissingen, on-
der meer bij de architecten- en aannemersselectie, de invulling 
van het park en andere zaken. “Dat was wel eens een uitda-
ging,” merkt Anouk Crapts op. “Het is een echte volksbuurt en 
de mensen hebben het hart op de tong. Je merkte dat er naar-
mate er meer concreet werd, er meer duidelijkheid kwam, er 
een soort opluchting ontstond omdat ze inzagen dat hun ideeën 
terugkwamen in de uitwerking. 
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Daardoor groeide de betrokkenheid.” Dat er in totaal 35 verschil-
lende typen woningen staan, zorgt tevens voor een technische 
uitdaging, vult Ben Schepers aan. “Alle woningen worden ge-
isoleerd, maar per woningtype moet worden gekeken naar de 
mogelijkheden.” Naast het isoleren wordt per woning bekeken 
of er nog andere werkzaamheden nodig zijn zoals het vervangen 
van keuken, badkamer en/of toilet en voegwerkherstel.

Gefaseerde sloop en nieuwbouw

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat. 
Er zijn opvangwoningen beschikbaar voor wie er behoefte aan 
heeft. Inmiddels is dus het eerste deelproject, de renovatie van 
102 woningen, afgerond. Dat vond plaats in 2018 en 2019. Deel 
2, eveneens renovatie, start naar verwachting in november. Die 
zal ongeveer een jaar duren. In het najaar start ook de voorberei-
ding voor deel 3, met de sloop van 100 woningen; in een twee-
de fase worden nog eens 38 woningen gesloopt. De vervan-
gende appartementen, waaronder ook zorgwoningen, worden 
eveneens in twee deelfases gebouwd. Eerst drie gebouwen 
met in totaal maximaal 96 appartementen en in de tweede fase 
het vierde blok met maximaal 42 appartementen. Vanuit duur-
zaamheidsoogpunt worden onder andere onderdelen van de ge-
sloopte woningen hergebruikt in de appartementencomplexen. 
Die nog een opvallend kenmerk krijgen, geeft Anouk Crapts aan. 

“Zoals gezegd, Blauwdorp is een echte volksbuurt. Mensen ont-
moeten elkaar op straat. De ontsluitingen van de appartementen 
op de verdiepingen zijn aan de achterzijde, die op de begane 
grond echter aan de voorzijde, direct aan het nieuwe park. Op-
nieuw een wens van de bewoners. Die voordeur aan de straat 
sluit beter aan bij het karakter van de buurt.”

Park

Vivian Eussen wijst tot slot op het park bij de appartementen-
gebouwen. Dat eveneens een inrichting krijgt die aansluit bij 
de ideeën van de bewoners. “Ze hadden de voorkeur voor een 
Engels landschapspark boven een strak vormgegeven park. Dat 
niet te vol moest staan met groen – ze willen er namelijk van al-
les in organiseren.” Anouk Crapts legt uit dat zowel de kinderen 
als de ouderen konden aangegeven wat ze belangrijke elemen-
ten voor het parkje vonden. “Dat kwam in grote lijnen met elkaar 
overeen.” Vivian Eussen noemt de rol van de bewoners bij het 
tot stand komen van het project bijzonder. “Dat heeft zeker bij-
gedragen aan ons doel, net als de financiële ondersteuning van 
de provincie dat heeft gedaan. We willen een betere buurt reali-
seren, een fijnere plek om te wonen. Dat is een forse en vooral 
kostbare opgave waarbij samenwerking het sleutelwoord is en 
de rol van iedere partij van groot belang is.”

Fotografie: Alf Mertens / Renders: Jo Janssen Architecten

Technische fiche
…

Opdrachtgever: 
Gemeente Maastricht, 

Servatius Wonen & Vastgoed
Nieuwbouw: 

Jo Janssen Architecten.
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                    Teeken Beckers
Aannemer: 
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Van Wijnen Sittard, BAM 
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Het project wordt financieel 
ondersteund door 

de provincie Limburg
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In de derde fase van project De Blauwe Loper in de buurt 

Blauwdorp (onderdeel van de Wijk Mariaberg) in Maastricht 

zullen grondgebonden woningen worden gesloopt om plaats 

te maken voor vier wooncomplexen. Aan architect Jo Janssen 

de uitdaging om de vier gebouwen te laten aansluiten bij de 

rest van de buurt.

De eerste fase van het project in Blauwdorp is inmiddels afge-
rond en betrof de renovatie van 102 woningen. In fase 2 wor-
den eveneens woningen gerenoveerd, 115 in totaal. Fase 3 
krijgt dus een geheel ander karakter. Grondgebonden woningen  
worden gesloopt om plaats te maken voor vier appartemen-
tencomplexen die op de hoeken van het buurtpark worden  
gesitueerd. De tender voor het project, waarvoor vier archi-
tectenbureaus uitgenodigd waren, werd gewonnen door Jo  

Janssen Architecten (in samenwerking met prof. ir. Wim van 
den Bergh en LauraPiovan architecte) met Van Wijnen Sittard als 
bouwpartner. Architect Jo Janssen vertelt wat de kenmerkende 
aspecten van zijn ontwerp zijn.

Tuindorp

Het vertrekpunt oftewel de startdocumenten, zegt hij, waren 
een structuurvisie, een programma van eisen en enkele andere 
documenten. Die lagen er al. “Van daaruit kijk je naar de kenmer-
ken, het DNA van de buurt, naar wat er moet gaan gebeuren. 
In dit geval de sloop van ruim 100 grondgebonden woningen. 
Vervolgens ga je het gebied met vier appartementencomplexen, 
in totaal 138 woningen, weer aanhelen. Noem het een stukje 
stadsreparatie. Maar wel met een geheel ander type woning dan 
er stond en er in de omgeving staan. Blauwdorp heeft de ken-

“Je kunt dit zien als een stukje stadsreparatie”

NIEUWBOUW BLAUWDORP

merken van een tuindorp en in een tuindorp passen feitelijk geen 
appartementengebouwen. Dus ga je kijken hoe je het ontwerp 
van die vier complexen toch kunt laten aansluiten bij het karakter 
van de rest van de buurt. Hoe breng je kleinschaligheid zonder 
nostalgisch te zijn? Dat was een heel gepuzzel.”

Hergebruik

Daarnaast is er volgens Janssen nog het bijzondere aspect dat 
Blauwdorp de eerste staduitbreiding was buiten de Maastricht-
se singel. Om een diverse skyline te creëren heeft hij gekozen 
voor appartementengebouwen met verschillende hoogtes die 
een dialoog aangaan met het buurtpark waaraan ze komen te 
liggen. “Een van zaken die tijdens de voorbereiding zijn bespro-
ken is het hergebruik van materialen uit de gesloopte woningen. 
Zo ontstaat er een verhaal. De overgang krijgt een vloeiender 
verloop. De appartementengebouwen worden opgetrokken uit 
dezelfde baksteen als de omliggende woningen. Die wissel je af 
met oude bakstenen uit de afgebroken huizen. Normaal wordt 
er gesloopt met grote machines, maar in dit geval hopen we het 
kleinschaliger te kunnen aanpakken, mogelijk met hulp van de 
omwonenden.”

Connectie

Andere aspecten die typerend zijn voor een tuindorp zijn even-
eens onder de loep genomen, geeft Janssen aan. Zoals de ach-
terpaden met poortjes achter de woningen. “We onderzoeken 
of we daar naar kunnen verwijzen.” Verder, zegt hij, hebben 
grondgebonden woningen de voordeur aan de straatzijde en is 
sprake van veel contact op straat. Bij appartementencomplexen 
is er vaak één centrale toegangsdeur met de voordeuren van 
de woningen aan de achterzijde van het gebouw. “Dat is heel 
introvert en niet passend bij de buurt.  Daarom is er voor geko-
zen op de begane grond van ieder complex de voordeur van de  
woningen aan de straatzijde te positioneren; op de hogere ver-
diepingen bevinden die voordeuren zich aan de achterzijde.  
Op de eerste verdieping komen de buitenruimten aan de voor 

Ontwerpteam Blauwe Loper / Mariaberg - Jo Janssen Architecten

zijde, als een ‘stadsbalkon’. Beide oplossingen zorgen voor een  
connectie tussen het wonen en het buurtpark. Woningcorpora-
tie Servatius werkt samen met de bewoners bovendien aan een 
bankjesplan voor de voorgevels.”

Thuis werken

Janssen legt uit dat bij dit project ook nadrukkelijk wordt geke-
ken naar nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt. Zoals de 
toename van het thuiswerken, wat vanwege de coronaproble-
matiek een flinke impuls heeft gekregen. “Thuis werken is in 
West-Europa een van de snelst groeiende arbeidsmarkten. Bij 
andere projecten waar we bij betrokken zijn, Piazza Céramique 
Maastricht en transformatie Treebeek, heeft de integratie wo-
nen-werken een impuls gegeven aan de buurt. Bij beide pro-
jecten is verder nadrukkelijk ingezet op een grote diversiteit in 
woningtypen, wat in Blauwdorp ook gebeurt. 
In Blauwdorp is het idee om ter plaatse van enkele hoeken 
woonwerkwoningen te realiseren. Zoals gezegd sluit het aan bij 
de huidige trend en bovendien creëer je beweging in de wijk 
en daarmee levendigheid.” Hij noemt vervolgens de binnenho-
ven van de vier complexen die samen met de bewoners vorm 
gegeven worden. “Die gaan er wonen dus het is logisch dat ze 
meedenken. 

Bovendien creëer je zo betrokkenheid. Mensen dragen bij aan 
hun omgeving en dat maakt ze trots. Dit in tegenstelling tot zo-
als het in de Vinex-wijken gebeurde, waar alles van te voren was 
bedacht. In Blauwdorp blijft het ontwerp zich ontwikkelen. Geen 
ingrijpende veranderingen overigens, maar op detailniveau.”
Op die manier, maakt Janssen duidelijk, is het mogelijk het 
ontwerp gedurende de voorbereiding steeds te optimaliseren. 
“Door daar flexibel mee om te gaan krijg je uiteindelijk vier 
woongebouwen die een woonomgeving bieden die het best 
aansluit bij de buurt en de woonbehoeften van de doelgroep.”
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Ton Vissers
Senior Project voorbereiding
Van Wijnen Sittard

Patrick Ubags 
Directeur
Van Wijnen Sittard

Onderdeel van het project Blauwe Loper in de wijk Maria- 

berg is de bouw van vier appartementencomplexen in 

Blauwdorp, een van de buurten in de wijk. Die worden  

gerealiseerd door Van Wijnen Sittard dat momenteel vol-

op met de voorbereidingen bezig is.

Van Wijnen kwam in beeld na een gewonnen tender in 
augustus 2019, vertelt directeur Patrick Ubags. “Vanwege 
het kwalitatief hoogwaardig plan dat we voor het project 
hadden gepresenteerd werd het werk aan ons gegund. 
Momenteel zijn we in bouwteam samen met architect Jo 
Janssen, de gemeente Maastricht en woningcorporatie 
Servatius bezig met de verdere uitwerking van onder 
meer de technische invulling en het energieconcept.”

Vrijthof

Het is dus een project waar Van Wijnen van ontwerp 
tot bouw bij is betrokken, bevestigt senior project-
voorbereider Ton Vissers. “Het zou in eerste instantie 
om in totaal 118 appartementen gaan, verdeeld over vier 
complexen. Vanwege bonuspunten worden dat er nu 20 
meer, dus 138 appartementen. Die complexen komen te 
liggen rondom een park, ontworpen door Ziegler Brand-
erhorst, ter grootte van het Vrijthof, en worden gefaseerd 
gebouwd. Eerst de blokken A, B en C – in totaal 96 appar-
tementen – en later blok D met 42 appartementen.” Hij 
legt uit dat in een van de complexen een ontmoetingsrui-
mte komt met de omvang van circa drie appartementen. 
“Servatius zal daar een beheerder of uitbater voor zoek-
en.”

Legplan

Patrick Ubags noemt dan enkele kenmerken van het 
werk. Zo zullen er, om plaats te maken voor de appar-
tementen, 100 woningen worden gesloopt. Materiaal 
uit die gesloopte woningen wordt hergebruikt. “De in-
stallaties van de nieuwe appartementen zijn allemaal  
conform de nieuwste regelgeving. De appartementen  
krijgen vloerverwarming, er komen warmtepompen en op 
de daken worden pv-panelen gelegd. De engineering van 
het legplan van die panelen in appartementencomplexen 
is een discipline apart en vergt nogal wat onderzoek om 
tot het meest optimale rendement te komen.”

Voordeuren

De appartementen, vult Ton Vissers aan, krijgen een op-
pervlakte van rond de 65 vierkante meter; een deel met 
één slaapkamer en een deel met twee slaapkamers. “ 
Geschikt voor de oudere doelgroep en een- of tweeper-
soons huishoudens. Waarbij blok A nadrukkelijk gericht 
is op senioren. Daar komen per verdieping scootmobiel-
bergingen zodat de looplijnen voor de bewoners kort zijn. 
Bij de andere complexen komen deze bergingen in het 
basement.” Een typerend kenmerk voor dit ontwerp is 
volgens Vissers dat op de begane grond de voordeuren 
aan de straatkant komen en op de tweede verdieping de 
balkons aan de straatzijde – op de overige etages is dat 
andersom. “Daarmee is er op de onderste twee verdiepin-
gen een connectie met het park en ontstaat er een volks-
buurtachtige sfeer, wat een van de belangrijke ontwer-
pvoorwaarden is. Er is tevens sprake van een bankjesplan 
tegen de voorgevels.”

Planning

Beide heren geven aan dat door de uitbraak van het coro-
navirus de planning enkele maanden is opgeschoven. Ser-
vatius gaat, geven ze aan, binnenkort een sloopaannemer 
selecteren en aan het bouwteam toevoegen. De gemeen-
te is samen met Ziegler Branderhorst bezig een ontwerp 
van het plein te maken. Dit ontwerp wordt dan verder 
geëngineerd en aanbesteed. Bedoeling is dat 2e helft 
2020 met de sloopwerkzaamheden van de woningen 
wordt begonnen. “Na de sloop gaan wij gefaseerd aan 
de slag. We zullen een deel van het park als bouwterrein 
gebruiken. Met de gemeente worden afspraken gemaakt 
over de inrichting van het park, wat dan ook gedeeltelijk 
wordt aangelegd. Alles bij elkaar is de verwachting dat we 
dit project medio 2024 kunnen afronden.”

APPARTEMENTENCOMPLEXEN IN EEN 
VOLKSWIJKACHTIGE SFEER

Milieuparkweg 1, 6136 KP Sittard, Nederland
Tel  +31 46 420 4500  info@vanwijnen.nl
www.vanwijnen.nl
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Van porselein, glaswerk, bestek

en linnen tot tafels, stoelen en

keukenapparatuur...

Een succesvol feest begint met

kwalitatieve, stijlvolle materialen

en tijdige leveringen. Wij hebben

al 25 jaar ervaring in het vak en

komen met plezier uw aanvragen

tegemoet.

Wij staan garant voor een

uitstekende service en flexibiliteit

om te zorgen voor een geslaagd

evenement.
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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
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vergroot showroom en opslagruimte met betonbouw

CASA RENT 

3
reportage



- 61ste editie - 106 -  - 61ste editie - 107 -  

Mussenbrugstraat 2 
B-3960 Bree
t. 089 20 11 18

Van porselein, glaswerk, bestek

en linnen tot tafels, stoelen en

keukenapparatuur...

Een succesvol feest begint met

kwalitatieve, stijlvolle materialen

en tijdige leveringen. Wij hebben

al 25 jaar ervaring in het vak en

komen met plezier uw aanvragen

tegemoet.

Wij staan garant voor een

uitstekende service en flexibiliteit

om te zorgen voor een geslaagd

evenement.

M E E R K E N S S T R A A T  5 1   \   3 6 5 0  D I L S E N - S T O K K E M   \   0 8 9  7 5  8 1  1 9

www.casarent.be

Feestmaterialen

voor elk feest,

van A tot Z

DB636222K9

636222K9 - P01 Ed : 487/STEPS CMYK 07-11-19 10u58 PRO VTW:ELLEN DANIELS

Meerkensstraat 51
3650 Dilsen-Stokkem
t. 089 75 81 19



- 61ste editie - 108 -  - 61ste editie - 109 -  

 De look is industrieel met niet alleen beton, maar ook 

met staal. Binnen hanteren we openheid, langs buiten 

ziet u de grijze betonpanelen. 



- 61ste editie - 110 -  - 61ste editie - 111 -  

REDACTIE

WERKEN BIJ HOGE TEMPERATUREN
Bij hoge temperaturen moet de werkgever een aantal maatregelen nemen, afhankelijk van de soort arbeid en de temperatuur. Wor-
den de arbeidsomstandigheden ten gevolge van de hitte te zwaar, dan kan de werkgever maatregelen nemen of zelfs overgaan tot 
het inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet.

1. Welke zijn de verplichtingen voor de werkgever?
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) bevat een aantal maatregelen die de werkgevers moeten nemen ingeval 
de temperatuur een bepaald maximum overschrijdt. Deze maxi‐ mumtemperatuur is afhankelijk van het soort werk dat de werknemers 
uitvoeren. Voor de meting van deze maximumtemperaturen gebruikt men een vochtige globethermometer. Hou er rekening mee dat deze 
thermometer een lagere temperatuur geeft dan een traditionele thermometer. Het verschil bedraagt ongeveer 5°C.

Type werk  Calorieverbruik/uur  Max. temperatuur
Licht werk  ± 150 kcal/uur   30,0°C
Halfzwaar werk  ± 250 kcal/uur   26,7°C
Zwaar werk  ± 350 kcal/uur   25,0°C

Bij overschrijding van deze temperaturen dient de werkgever, eventueel in samenspraak met de arbeidsgeneesheer, de nodige maatregelen 
te nemen. Vooreerst moet de werkgever beschermingsmiddelen bezorgen aan de werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling blootge-
steld zijn (zonnebril, zonnecrème, hoofddeksel, schaduwruimte, e.d.). Hij moet tevens zorgen voor voldoende aangepaste koele (fris)dranken;
Tenslotte moet hij rusttijden toekennen waarvan de duur afhankelijk is van de overschrijding van de voormelde temperaturen:

Licht werk  Halfzwaar werk   Zwaar werk   Tijdsduur blootstelling aan de warmte  Rustpauze
30,1°C   26,8°C    25,1°C    110 min.     10 min.
30,4°C   27,5°C    25,5°C    100 min.     20 min.
30,6°C   28,0°C    25,9°C    45 min.      15 min.
30,9°C   28,5°C    26,6°C    40 min.      20 min.
31,2°C   29,0°C    27,3°C    35 min.      25 min.
31,5°C   29,5°C    28,0°C    30 min.      30 min.
31,8°C   29,8°C    28,7°C    25 min.      35 min.
32,1°C   31,1°C   29,4°C   20 min.      40 min.
32,4°C   31,4°C    30,1°C    15 min.      45 min.
32,7°C   31,7°C    30,8°C    10 min.      50 min.
33,0°C  32,0°C    31,5°C    5 min.      55 min.

2.1. Aanpassen van de uurroosters
In geval van een periode van felle hitte, kunnen de ondernemingen gebruik maken van de cao van 22 december 2005 (verlegging van de 
grenzen van het begin en einde van de werkdag). Volgens deze overeenkomst kan het werk op de bouwplaatsen in de zomer beginnen vanaf 
6 uur ‘s ochtends, zodat de werkdag kan worden beëindigd vóór de grote hitte van de namiddag.

2.2. Inroepen van tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet
In de relatief zeldzame gevallen waar de arbeid duidelijk niet kan worden verricht wegens de felle hitte (wat in dat geval als “slecht weer” 
wordt beschouwd), kan de onderneming haar werknemers tijdelijk werkloos stellen onder de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld in 
de betrokken reglementering. In uitvoering van artikel 50 van de wet van 3 juli 1978, heeft een KB van 18 februari 1994 gedefinieerd wat 
onder slecht weer dat het werk onmogelijk maakt moet worden verstaan. Het verplicht de werkgever om de RVA te verwittigen wanneer 
hij tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet invoert. Onder slecht weer wordt verstaan de weersomstandigheden waarvan de werkgever 
door middel van een mededeling aan de RVA aantoont dat het, gezien de aard van het werk, de uitvoering van het werk onmogelijk maakt. 
Volgens de RVA kan tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd indien het weersomstandigheden betreft waardoor werken in menselijke 
omstandigheden onmogelijk wordt gemaakt of waardoor grondstoffen of bedrijfsmiddelen onbruikbaar worden. Basisprincipe is dus dat de 
hitte de uitvoering vande werken onmogelijk moet maken. Dat het werk er alleen maar lastiger door wordt of in fysisch moeilijkere omstan-
digheden moet worden uitgevoerd, is geen voldoende reden voor het inroepen van tijdelijke werkloosheid. De hitte moet dus een uitzonder-
lijk karakter hebben waarbij de werkgever moet aantonen dat, niettegenstaande de maatregelen die hij nam, het werken in menselijke om 
standigheden onmogelijk is. Het is dus van belang de reden waarom de hitte het werken onmogelijk maakt omstandig te motiveren in de 
mededeling van de 1ste dag tijdelijke werkloosheid aan het bevoegde werkloosheidsbureau. We herhalen dat die de mededeling moet  
gebeuren uiterlijk de 1ste gewone activiteitsdag die volgt op de 1ste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeids-
overeenkomst wegens het slechte weer in de loop van de maand (bijv. wanneer de schorsing aanvangt op een vrijdag, is de eerstvol-
gende gewone activiteitsdag de volgende maandag). De mededeling moet gericht worden aan het werkloosheidsbureau van de 
RVA van de plaats waar de onderneming gevestigd is, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per fax, hetzij langs elektronische weg. 
                         …

Voor meer informatie:  www.confederatiebouw.be
     …
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Hernieuwbare energiespecialist Green Solutions en bouw- 

bedrijf Driesen nv uit Pelt slaan de handen in elkaar om 

Ziekenhuis Maas en Kempen van zonne-energie te voor-

zien. De installatie omvat liefst 2.090 zonnepanelen die 

goed zijn voor een jaarlijkse opbrengst van 600 MWh. 

“Een mooi project dat door de coronamaatregelen om  

extra veiligheidsmaatregelen vraagt.”

Eind september 2017 opende het nieuwe Ziekenhuis 
Maas en Kempen (ZMK) de deuren. Bijna drie jaar later 
komen er op de daken zonnepanelen waarvan het vermo-
gen overeenkomt met het verbruik van een 150-tal gezin-
nen op jaarbasis. Green Solutions en Driesen nv vonden 
elkaar in een ESCO-project. Hierbij focust netbeheerder 
Fluvius op het versneld energieperformanter maken van 
het gemeentelijk en provinciaal gebouwenpatrimonium. 
“Fluvius Duurzame Gebouwen (vroeger ESCO) heeft ons 
inderdaad samengebracht en dat terwijl onze bedrijven 
slechts op anderhalve kilometer van elkaar liggen”, lacht 
Thomas Van Mierlo, technisch directeur bij Driesen dat 
liefst 120 werknemers telt. “Driesen is een gevestigde 
waarde, een aannemer klasse 8 met de nodige erkennin-
gen. Zij staan samen met Fluvius in voor de coördineren-
de rol en wij voeren de werken ter plaatse uit. 

De samenwerking verloopt vlot en dit zal zeker niet ons 
laatste project samen zijn,” vult Kevin Pinxten, zaak- 
voerder bij Green Solutions aan. 

Complexiteit

Green Solutions, goed voor 19 werknemers, nam eerd-
er al projecten van dergelijke omvang voor zijn reken-
ing. “Toch is dit een heel bijzondere werf voor ons. Het 
bijzondere zit in de complexiteit. Dit is geen grote indus-
triële loods met een rechthoekig dak. Ziekenhuis Maas en  
Kempen bestaat uit meerdere gebouwen met veel hoeken 
en kanten. 

Bovendien vraagt het de nodige planning om alle delen 
goed aan elkaar te linken. Ook kan je niet zomaar de elek-
triciteit afschakelen en ergens beginnen. Er moet constant 
stroom beschikbaar blijven. Met de nodige aftakkingen is 
dat niet eenvoudig. Dit is niet ons grootste, maar wel het 
meest complexe project”, schetst Kevin Pinxten. Samen 
met Driesen haalde hij de aanbesteding binnen dankzij 
meerdere troeven. “Wij bieden een totaalpakket aan. Bij 
ESCO-projecten draait het absoluut niet om enkel de prijs. 
Wij bieden ook dertig jaar garantie op het product en het 
vermogen. Het opbrengstverlies in die periode is beperkt. 
Onze panelen en omvormers staan voor een zeer goede 
prijs/kwaliteitsgarantie”, overtuigt Kevin Pinxten.

Corona

Het coronavirus ontregelde zoals op zoveel andere wer-
ven ook hier het tijdsschema. “Normaal waren de werken 
nu nagenoeg afgerond. Het virus zorgde niet alleen voor 
een vertraging van de panelen uit Azië, maar toen ze in 
België waren, was het hier weer onmogelijk om ze te 
plaatsen. Intussen zijn wij zover dat wij eindelijk aan de 
slag kunnen”, weet Thomas Van Mierlo. Dat de werken  
doorgaan in een ziekenhuisomgeving zorgt voor extra 
veiligheidsvoorschriften. “Wij kunnen er niet zomaar 
naar binnen en naar buiten wandelen. In een ziekenhuis 
werken, is sowieso al niet eenvoudig. Naast tal van veil-
igheidsmaatregelen komen er ook de voorschriften rond 
het indijken van het coronavirus.     
Zo gebruiken wij bijvoorbeeld onder meer een gemeen-
schappelijke trappenhal naar het dak waardoor er veel 
contact met anderen mogelijk is. Daarom is het noodzake-
lijk dat elke morgen onze lichaamstemperatuur opgeme-
ten wordt en zo zijn er nog tal van voorbeelden. Gelukkig 
kunnen wij er nu aan beginnen. Over acht weken hopen 
wij te finishen”, besluit Kevin Pinxten.

Tekst: Geert Houben • Fotografie: Alf Mertens

GREEN SOLUTIONS EN DRIESEN 
VOORZIEN ZIEKENHUIS MAAS EN 
KEMPEN VAN ZONNE-ENERGIE

Stuifzandstraat 36
IZ Nolimpark 4015, 3900 Pelt
Tel  +32 (0)11 64 10 72
info@driesennv.be 

Kevin Pinxten 
Green Solutions

 Thomas van Mierlo
 Driesen N.V.

Raakstraat 21 
3950 Bocholt
Tel  +32 (0)11 96 70 99
info@greensolutions-bvba.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
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EENGEMAAKTE ENERGIEPREMIE IS GOEDE ZAAK, MAAR MAG 
NIET LEIDEN TOT AFBOUW INVESTERINGEN

Bouwunie, die de zelfstandigen en kmo’s in de bouwsector 
verdedigt,  is tevreden met het initiatief van minister van Ener-
gie en Omgeving Zuhal Demir om vanaf 2022 één uniek loket 
te hebben dat alle soorten renovatiepremies bundelt tot een 
eengemaakte premie.  “Er zijn verschillende premies waar 
bouwers en verbouwers gebruik van kunnen maken, maar het 
is vaak een kluwen voor de bouwheer om hier zijn weg in te 
vinden. Bouwunie heeft steeds gepleit voor duidelijkheid. We 
juichen toe dat minister Demir voor meer transparantie wil 
zorgen en kijken uit naar het loket”, zegt gedelegeerd bestuur-
der Jean-Pierre Waeytens.

De beroepsvereniging hoopt dat de verandering niet betekent dat 
bepaalde premies worden afgebouwd of stopgezet. “Het is nu 
meer dan ooit de tijd om te investeren in renovatie van wonin-
gen en energiezuinige maatregelen. Willen we de klimaatdoelstel-
lingen halen, dan moet het investeringsritme sowieso omhoog. 
Daarbij komt dat de bouwsector heeft geleden onder de coron-
acrisis en de investeringen nu zeker niet mogen stilvallen”, aldus 
Jean-Pierre Waeytens. 

De Vlaamse regering wil dat alle woningen tegen 2050 voldoen 
aan hoge vereisten inzake energieprestaties, veiligheid, gezond-
heid en comfort. In het huidige renovatietempo worden de doel-
stellingen niet gehaald. Als Vlaanderen de ambitieuze doelen wil 
halen, moet het dus sneller gaan. Premies en subsidies moeten 
daarbij helpen. Bovendien zal de bouwsector de komende periode 
alle steun nodig hebben. Uit een bevraging die Bouwunie begin 
mei voerde blijkt dat door de coronacrisis  63 procent van de bouw-
bedrijven zijn omzet met meer dan de helft heeft zien dalen. 13 
procent heeft liquiditeitsproblemen.
 
Om de bouwsector in het algemeen en de zelfstandigen en KMO’s 
in het bijzonder te steunen in deze moeilijke tijden, vraagt Bouw-
unie tevens dat de premies enkel nog mogen toegekend worden 
wanneer er beroep gedaan wordt op een reguliere aannemer die 
geen sociale en fiscale schulden heeft. De federale overheid heeft 
hiertoe een website ontwikkeld “www.checkinhoudingsplicht.
be”. Deze is voor het grote publiek toegankelijk. 

…
www.bouwunie.be

…
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Weg naar Meeuwen 34 
Oudsbergen (Opglabbeek)
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Particulier & Projectontwikkeling

Voor meer informatie kunt u ons contacteren op het nummer +32 9 261 00 70 of via mail op info@schock-belgie.be

De thermische onderbreking voor betonnen wanden van 
Schöck maakt externe isolatie overbodig en heeft een visueel 
aantrekkelijk resultaat als gevolg. Een perfecte combinatie 

van doeltreffend isoleren, maximaal draagvermogen en meer 
ontwerpvrijheid. Ontdek de beste en meest energie-efficiënte 
bouwknoopoplossingen op www.schock-belgie.be.

Dé oplossing voor de laatste grote bouwknoop
Minder energieverlies, maximaal draagvermogen
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PCP Architects ontwerpt energiezuinige woning in zichtbeton

MONOLIET IN HET GROEN

PCP Architects is van alle ontwerpmarkten thuis: van kantoren 

over hotels tot particuliere woningen. In de volgende editie 

van Limburg Bouwt volgen we de realisatie van een oogstre-

lende betonnen woning van de hand van het Genkse bureau. 

Nu leggen we de focus op de ruwbouw.

Te midden van een groene verkaveling in Maasmechelen ont-
wierp PCP Architects een eengezinswoning die zich volledig ent 
op haar omgeving. Aan de straatzijde presenteert ze zich als een 
betonnen monoliet, terwijl ze via grote raampartijen in de achter-
gevel de tuin en groene omgeving als het ware omarmt. “Groen 
is een belangrijk gegeven in het concept, zowel letterlijk als  
figuurlijk,” opent Peter Cornoedus. 

“De woning voldoet met een E-peil 30 en een energieverbruik 
van maximaal 70kWh/m²/jaar aan de BEN-eisen. Maar, belangrij-
ker nog, we zijn zorgvuldig omgesprongen met het groen in de 
omgeving. Zo hebben we enkel die bomen laten kappen die op 
de plaats van het bouwvolume en ervoor stonden. De overige 
bomen zijn bewaard. Via de grote ramen in de achtergevel bie-
den we een weids uitzicht op de natuur, met de linde- en den-
nenbomen achteraan het perceel als beeldbepalend element.” 

Het groen werd zelfs tot aan de voordeur gebracht in de vorm 
van een groen ingerichte patio. Een houten gevelbekleding leidt 
de bezoekers via een overkraging naar dit binnengebied.

4
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Maatwerk in beton

Opmerkelijk: de woning wordt volledig opgetrokken in be-
ton. Zowel de buitengevels als de binnenwanden zijn in 
zichtbeton. Het materiaal zal dus nadrukkelijk aanwezig zijn. 
Dat vraagt om een onberispelijke uitvoering. De aannemer 
stemde zijn werkmethodiek voor de start van de werken 
gedetailleerd af. “De gebruikte bekisting, het type beton, 
zelfs de ontkistingsolie heeft invloed op het eindresultaat. 
Daarom hebben we het plan van aanpak samen met de 
betonleveranciers nauwgezet bepaald voor de start van de 
werken,” klinkt het. Een bijkomende uitdaging in dit project 
waren mogelijke bouwknopen. “De woning is opgetrokken 
uit binnen- en buitenwanden van 20cm dik met daartussen 
een 15cm isolatie. Die isolatieschil moet doorlopen, maar 
dat is niet overal vanzelfsprekend, bijvoorbeeld ter hoogte 
van de overkragingen of bij de wand-plafondaansluitingen. 
Isolatie is immers niet bestand tegen de statische belas-
ting van de betonnen elementen. Om de bouwknopen op 
die plaatsen te beperken, gebruiken we thermisch isole-
rende muurverbindingen van Schöck voor het verankeren 
van binnenmuren en vloerplaten. Ze herleiden de lineaire 
koudebrug tot enkele punten.”

Modulaire muurverbinding

De elementen berusten hiervoor op een eenvoudige for-
mule: een druknok van ultrahogesterktebeton, omgeven 
door isolatiemateriaal van geëxtrudeerd polystyreen, waar 
stalen beugels door lopen. Het blok – samen met Holcim 
ontwikkeld – zorgt voor de overdracht van de belasting. 
Om het warmteverlies te minimaliseren verjongt de dru-
knok vanaf het drukoppervlak naar het midden van het ele-
ment toe. ”Het plaatsen van de elementen verloopt vlot en 
eenvoudig dankzij een montagehulp.

Het is vergelijkbaar met het plaatsen van verbindingen voor 
borstweringen. Het modulaire concept van muurverbindin-
gen van Schöck met aanvullende korven en isolerende tus-
senstukken laat toe de positionering van de elementen vlot 
aan te passen.”

Tekst: TiM Vanhove • Fotografie: PCP Architects

WWW.PCP-ARCHITECTS.BE

Toonaangevend in HVAC & SANITAIR
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20200516-Duall-advertentie-bouwunie-190x126-def-gvd.pdf   1   26/05/20   11:21



- 61ste editie - 122 -  - 61ste editie - 123 -  

Met drie zijn ze: Bart, Gert en Kurt Wijckmans vormen 

de vierde generatie van groot- en kleinhandel in bouw-

materialen Wijckmans. Samen houden ze de eer van het 

Hamse familiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar bestaat, 

hoog. 

Het was overgrootvader Jan Wijckmans die de bes-
cheiden fundamenten legde van het succesvolle bedrijf 
dat Wijckmans vandaag is: met een handel in vooral ko-
len en meststoffen, maar ook al een bescheiden aanbod 
aan bouwmaterialen. Dat legde hem geen windeieren, 
maar bleek broodnodig, denk maar aan de wederop-
bouw na de oorlogen. Het bedrijf groeide gestaag verder, 
waarbij het vooral de focus legde op de belevering van 
andere bedrijven en minder aan particulieren. 

Dat veranderde na de mijnsluiting in de jaren ’70 en ’80: 
heel wat voormalige mijnwerkers besloten de handen 
zélf uit de mouwen te steken en hun kinderen te helpen 
bij de bouw van hun woning. Daarop besloot de vierde 
generatie ook dat segment beter te gaan ondersteunen: 
met onder andere een nieuwe showroom, het opzetten 
van een tegelafdeling enz. Het bedrijf speelt ook vandaag 
nog proactief in op de trends en veranderingen in zijn 
segment. Recent kwam er zo nog een betoncentrale bij, 
die tegemoet moet komen aan de stijgende vraag naar 
onder andere betonnen regenputten.

Hoewel de drie broers vele handen op één buik zijn, heb-
ben ze elk hun eigen verantwoordelijkheid binnen het 
bedrijf. Terwijl Gert vooral instaat voor het logistieke 
luik – de firma staat in voor maar liefst 30.000 leveringen 
per jaar – is Kurt vooral technisch verantwoordelijke en 
waakt hij ook over het aankoopbeleid. Bart staat als CEO 
in voor het algemene beleid. Maar hoe fier het drietal ook 
is op de verwezenlijkingen van het bedrijf, ze zijn het nog 
meer op de 75 medewerkers die dagdagelijks het beste 
van zichzelf geven. Zonder hen zou het bedrijf niet staan 
waar het vandaag staat, klinkt het unaniem.

VELE HANDEN OP ÉÉN BUIK

Zwartenhoekstraat 1 - 3945 Ham
+32 (0)13 66 10 21 - info@wijckmans.be 

www.bouwmaterialen-wijckmans.be
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Unieke samenwoonmix in centrum van Meeuwen

MEVITAE & ‘T BROEK

De wachtlijst voor zelfstandig wonen voor mensen met een 

beperking is ellenlang en de voorzieningen liggen niet altijd 

binnen bereik. Een nood die het gemeentebestuur van het 

toenmalige Meeuwen-Gruitrode ook detecteerde en waar 

ze samen met de private sector een oplossing voor vond in  

‘t Broek. Het project brengt 17 zorgstudio’s te midden van een 

divers woonproject.

Sinds enkele jaren werken Jansen Development en Compass 
Projectontwikkeling aan een kernversterkend project in het cen-
trum van Meeuwen. Het project slaat letterlijk en figuurlijk de 
brug tussen de Weg op Bree en de Torenstraat, aan de voet van 
de kerk. 

Na de bouw van een appartementsblok aan de Torenstraat  
en 17 schakelwoningen rond de nieuw aangelegde Erfstraat 
vormt een gecombineerd project voor zelfstandig zorgwonen  
(‘t Broek) en sociale huurappartementen (Mevitae) het voorlopi-
ge sluitstuk. “Met de komst van die twee projecten vullen we 
een prangende nood voor Oudsbergen en de omliggende ge-
meenten in,” opent burgemeester Lode Ceyssens. 
“We kregen al geruime tijd de opmerking van ouders of fami-
lieleden van personen met een beperking over het gebrek aan 
mogelijkheden om zelfstandig te wonen in eigen gemeente. 
Zo’n 10 jaar geleden zijn we met het gemeentebestuur beginnen 
nadenken of we een antwoord konden bieden op deze verzuch-
ting. We hebben verschillende formules onderzocht, tot crowd-
funding met lokale ondernemers toe. Er waren heel wat partijen 
bereid mee te denken in die richting.”

5
reportage
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Unieke samenwerking

De uitbreiding omvatte meerdere delen. “De hallen zijn uitgeTot 
op een gegeven moment de formule met een private partner zich 
aandiende. Het gebied dat Jansen Development en Compass 
Projectontwikkeling aan het uitbouwen waren, bleek te matchen 
met de zoektocht van de gemeente en de twee partijen waren 
ook bereid mee te denken in het verhaal. “Dat heeft uiteindelijk 
geleid tot een samenwerking tussen vzw Stijn, SHM Kempisch 
Tehuis, Jansen Development en Compass Projectontwikkeling. 

Die samenwerking leidde tot de verkoop van het project aan 
Kempisch Tehuis. Dat trad zo op als bouwheer van Mevitae en 
’t Broek. SHM Kempisch Tehuis verhuurt de sociale huurappar-
tementen aan haar doelgroep en verhuurt tot slot de 17 zorg-
studio’s binnen ’t Broek aan ’t Weyerke en een commercieel 
pand van 120m² aan de gemeente Oudsbergen. Wij stellen de 
ruimte op onze beurt ter beschikking aan Open Kans (Covida) 
dat er een soepbar zal uitbaten. 8 à 10 gasten van Open Kans 
zullen er verschillende dagen in de week verse soep bereiden  

 
en verkopen. De soepbar – genaamd Effe Tijd - zal dit najaar de  
deuren openen,” vervolgt Kurt Plessers, schepen voor sociale 
zaken.

Het project bracht een unieke samenwerking tot stand tussen 
verschillende actoren uit een breed veld. “Voor ons had dit pro-
ject een dubbele lading,” stelt Steven Jansen, “we konden onze 
maatschappelijke rol invulling geven en tegelijkertijd was het 
project een mooie kans om de site snel in te vullen.” “Kempisch 
Tehuis heeft in de regio een traditie van samenwerking met zorg-
partners. Met vzw Stijn werken we in verschillende gemeenten 
al jaren samen. 
Ook de combinatie van zorgwonen met reguliere sociale huur-
woningen is een beproefd concept waar we goede ervaringen 
mee hebben. We trokken dan ook graag mee aan de kar om een 
dergelijk project mogelijk te maken en met de nodige financiële 
middelen over de brug te komen,” vertelt Raf Drieskens, voor-
zitter van Kempisch Tehuis. Lode Ceyssens en Kurt Plessers zijn 
terecht trots op de verwezenlijking waarbij ze erin slaagden de 
verschillende partijen samen te brengen.

Binnenplein met groeipotentieel

Eenmaal de verschillende actoren het eens waren over de krijtlij-
nen van het project, kreeg Danny Eerlingen (Atrium Architecten) 
de vraag een passend ontwerp uit te werken. Hij vertrok met 
het masterplan voor de site als onderlegger. “In dat masterplan 
was al vastgelegd dat binnen de voorziene mix aan woonvormen 
langs de Weg op Bree een sociale invulling zou komen. Die ruim-
te hebben we vrij vlot bijgestuurd naar wat vandaag gebouwd 
is. Daarbij hebben we de 10 sociale huurappartementen in een 
volume parallel met de Weg op Bree ondergebracht. De 17 zorg-
studio’s zitten in een L-vormig volume in het binnengebied. Dat 
volume is zo ingeplant dat het samen met de sociale huurap-
partementen het begin maakt voor een ruimer binnenplein. Dat 
kan later aansluiten op de ontwikkeling die nog mogelijk is op 
het braakliggende terrein tussen het project en de Dorpsstraat. 
Binnen de zorgcomponent hebben we vervolgens nog een op-
deling gemaakt. Zo is er een vleugel met 9 éénslaapkamer-zorg-
studio’s met een eigen voordeur voor zorgbehoevenden die nog 
zelfstandig kunnen wonen. De andere vleugel biedt 8 kamers in  

 
een leefgroepconcept voor de zwaarst zorgbehoevenden. In de 
oksel van beide volumes bevinden zich de gemeenschappelijke 
ruimtes die door beide groepen gebruikt kunnen worden,” ver-
telt de architect. 

Te voet naar ‘t centrum

Zowel de zorgstudio’s, het terras van de gemeenschappelijke 
ruimte als de sociale huurappartementen kijken uit of sluiten aan 
op het binnenplein. Het slapen in de sociale huurappartementen 
is aan de zijde van de Weg op Bree georiënteerd. “Dit om een 
sterke relatie met de achtertuin te krijgen. 2,5m brede gaande-
rijen aan de voorzijde van het gebouw zorgen dat er toch de no-
dige afstand is tot de slaapkamers. Het volume met de sociale 
huurappartementen ligt ook enigszins terug van de drukke weg. 
Zo konden we hier enkele parkings creëren. Die fungeren als 
buffer naar de steenweg en zorgen tegelijkertijd voor een vlotte 
bereikbaarheid van de toekomstige soepbar. Het overige verkeer 
voor de site leiden we onmiddellijk naar de ondergrondse par-
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king. Zo krijgen we een verkeersluw binnengebied, het is enkel 
toegankelijk voor de hulpdiensten, verhuiswagens, … Dat laat 
toe het binnenplein echt aan de bewoners te gunnen. Vanaf het 
binnenplein hebben we gezorgd voor linken met de rest van het 
centrum, dit door trage wegen in ere te herstellen of nieuwe te 
creëren. Zo zijn er verbindingen met de Erfstraat en de Delhaize 
en met het rusthuis in de Torenstraat. De bewoners bereiken zo 
een deel van het centrum zonder drukke wegen te gebruiken. 
Dat versterkt de inclusie van de doelgroep in de maatschappij. 
De voorbeeldprojecten die we hebben bezocht, vertrokken al-
lemaal van het campusmodel in een mooie groene omgeving, 
maar vaak op zelfstandig niet te overbruggen afstand van de 
dorpskern. Het unieke van ‘t Broek is dat we de zorg letterlijk 
en figuurlijk in het centrum brengen,” licht Danny Eerlingen toe.

Kwaliteitsniveau voor de privémarkt

Om het ontwerp richting te geven, bezocht het bouwteam enke-
le projecten van vzw Stijn, waartoe ’t Weyerke behoort. De be-
hoefte van de vzw was één van de uitgangspunten voor het ont-
werp. “Die behoefte hebben we maximaal geïntegreerd in het 
project. Wel hebben we er bewust voor gekozen geen typeka-
mers te voorzien. Zorg is immers een breed terrein. Om daar 
zowel vandaag als morgen eenvoudig op in te kunnen spelen, 
hebben we gekozen voor een flexibel gebouw. Zo kan iedere 
zorgzoeker binnen ‘t Broek aan zijn trekken komen.” Flexibiliteit 
betekent in dit geval niet dat de binnenwanden uit lichte wan-
den zijn opgetrokken. Danny Eerlingen daarover: “De kwaliteit 
van de studio’s moet dezelfde zijn als een studio die je op privé 
markt zou kopen. Daarom hebben we extra aandacht gegeven 
aan de geluidsisolatie in woonentiteiten. Om de hoogste graad 
van geluidsisolatie te bereiken, waren massieve wanden een 
must. Daar onderscheiden we ons van andere zorgprojecten 
waar vaak wel met lichte scheidingswanden wordt gewerkt. 
Bijkomend hebben we gezorgd voor een degelijke casco, met 

doordachte oppervlaktes. Zo moet de sociale huisvestingsmaat-
schappij de muren over 10 jaar niet slopen om er een nieuwe 
bestemming aan te geven. Aangezien de zorgstudio’s ook socia-
le huurwoningen zijn die via Kempisch Tehuis worden verhuurd, 
moest er ook rekening gehouden worden met de bouwregels 
die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen oplegde.”

Teamwerk

Ook het ontwerp van het masterplan en de nieuwbouwvolu-
mes was een samenspel van verschillende actoren. “Voor het 
masterplan hebben we bijvoorbeeld intensief overlegd met de 
administratieve diensten van Oudsbergen. We vonden in hen 
een constructief meedenkende partner. Daardoor zijn we erin 
geslaagd het project sterk in de omgeving te integreren,” ver-
telt Steven Jansen verwijzend naar de trage wegen. “Verder 
hebben we van onze zijde gestreefd naar uniformiteit met het 
straatbeeld. De materialen die in de gebiedsontwikkeling aan de 
andere zijde van de Dorpsstraat waren toegepast, hebben we 
ook in ons project herhaald. Over 10 of 20 jaar zal je duidelijk 
voelen dat de structuur die we enkele jaren geleden hebben ge-
tekend op lange termijn bestaansrecht heeft. Wat we nu hebben 
getekend, speelt bovendien ook al in op de BPA’s die de nieuwe 
ontwikkelingen in de Dorpsstraat beschrijven.”
Voor Lode Ceyssens is hier mooi aangetoond dat alle partijen 
hun rol hebben gespeeld en dat die synergie tot meerwaarde 
leidt. “De partijen hebben elkaar goed gevonden. Iedere part-
ner was een onmisbare schakel om dit project te kunnen rea-
liseren.” En dat de samenwerking optimaal verliep, mocht de 
projectontwikkelaar bij de start van het dossier al vast stellen. 
Hij had nog nooit zo vlot een stedenbouwkundige vergunning 
gekregen.

Tekst: TiM Vanhove | Fotografie: Jansen Development 
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Wanneer u een project ontwerpt, bouwt of laat bouwen, 
heeft u ongetwijfeld de intentie dat het gebouw op lange 
termijn er nog net zo mooi uit ziet als bij oplevering. 
Witte uitslag door zout- en kalkuitbloeiing of vergipsing 
kan afbreuk doen aan dit beeld, evenals groenafzetting 
en vervuiling door weersinvloeden. Dé oplossing voor 
dit fenomeen is de geïmpregneerde gevelsteen van 
Vandersanden. De vier zichtzijdes van de stenen worden 
voorzien van de waterafstotende coating. Deze heeft een 
indringdiepte van 5-15 mm. De legvlakken (boven- en 
onderzijde) van de baksteen worden niet geïmpregneerd, 

zodat de baksteen verwerkt kan worden op de traditionele 
manier, met bestaande mortels.
Een geïmpregneerde baksteen behoudt zijn oorspronkelijke 
uiterlijk qua kleur, vorm en structuur. Verder blijven 
de open poriën behouden en de vorstweerstand 
gewaarborgd. De waterafstotende coating voorkomt 
opname van waterdruppels via de zichtzijdes. Vocht in 
de kern van de steen kan weg via de legzijdes en via 
verdamping langs de geïmpregneerde zichtzijdes.

Bekijk alle voordelen op www.vandersanden.com

Meer informatie over onze 
geïmpregneerde bakstenen? 
Lees verder op onze website.

Langdurig mooie gevels
met de geïmpregneerde 
gevelstenen van Vandersanden
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