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Corona of niet, het gaat nog altijd heel goed in de bouwsector. Het aantal bouwvergunningen neemt nog steeds toe, wat in hoofdzaak te wijten is aan de toenemende nieuwbouw. Vooral woningen met een (kleine) tuin of een groot terras
doen het erg goed, een gevolg van de lockdown en andere beperkende coronamaatregelen die ons door de overheid worden opgelegd. Projectontwikkelaars
van dit soort vastgoed, doen gouden zaken. Een tendens waar experts nog niet
snel verandering in zien komen. Intussen blijft de renovatiebouw zowat status
quo, waardoor we mogen besluiten dat de grote sanitaire crisis geen negatief
effect heeft gehad op de bouwsector.
Wat de toekomst zal brengen, is nog koffiedik kijken. De evolutie van de gezondheidscrisis zal ongetwijfeld het vertrouwen van bouwers en verbouwers beïnvloeden, in welke richting dan ook. Positief is alvast de beslissing van de nieuwe
federale regering om een verlaagd BTW-tarief van 6% toe te passen op de sloop
van gebouwen die nadien heropgebouwd worden. Deze maatregel wordt overal
in het land van kracht, en moet de sector nieuwe impulsen geven.
Heel wat Limburgse bouwheren, architecten en aannemers laten het allemaal
niet aan hun hart komen, en werken keihard door om spraakmakende projecten
op te leveren. Daarvan hebben we in deze editie van Limburg Bouwt een fijne
selectie gemaakt!
Doorblader gerust dit magazine en laat u verrassen door de creativiteit, werklust
en kwaliteitszorg die de sector in onze provincie aan de dag legt!

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

Copyrights
Niets uit ‘Limburg Bouwt’ mag geheel of gedeeltelijk worden 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 informatie 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 aangeleverd door derden niet vrij zijn van rechten.

Contacteer Roger Evens, accountmanager bouw en hout via mail naar roger.evens@vdab.be.
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Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit
algemene bouwwerken gaande van woningbouw, verbouwingswerken alsook appartementen en eigen projecten.
Samen met een aantal medewerkers zijn wij
een dynamisch bedrijf met een gevestigde
waarde van Limburg tot Vlaams Brabant.
Wij behoren tot de klasse 4 categorie D1.
Een familie bedrijf met een persoonlijke
touch.

vanderzande bouw

INTERIEURAFWERKING
TUSSEN KUNST EN TECHNIEK

GENK IN DE STEIGERS

KAPERMOLENPARK

ADMINITRATIEF CENTRUM BERINGEN

APOTHEEK BELLEN

Beelkenswijer 13 3583 Paal-Beringen
011 42 22 60
www.vandezande-bouwwerken.be

EASING
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constructieve

Visie

“Kwaliteit is vereiste nummer 1”
Stads- en gemeentebesturen hebben een relatief beperkte impact op de ruimtelijke ontwikkelingen in hun
regio. Of toch niet? Burgemeester Wim Dries van Genk legt uit hoe zijn bestuur en administratie toch een
sterke stempel weten te drukken op alle nieuwe ontwikkelingen die de stad kleur geven.
“Genk is een rasterstad van verschillende lagen”, legt de burgemeester uit. “We hebben een mooi landschap,
met veel natuur. Daarop ligt een laag met infrastructuur, op strategische plaatsen. En daarop worden dynamische
omgevingen gecreëerd, van wijken, mijnsites, gezondheidsvoorzieningen, enzovoort. Het is dus geen ondoordacht
samenraapsel van verschillende functies die door mekaar worden geconcipieerd. Er zit een rode draad in, die we met
het hele bestuur en de bouwtechnische diensten, al vele jaren consequent bewaken.”
“Onze visie op de ontwikkeling van alles wat er in Genk wordt gebouwd, is duidelijk”, aldus Wim Dries. “Enerzijds
investeren we zelf in projecten die een belangrijke maatschappelijke meerwaarde bieden. Anderzijds stimuleren en
faciliteren we private investeringen in zowel de residentiële markt als in bedrijfsgebouwen. Daarbij houden we telkens een aantal vaste principes voor ogen. Zo moeten de projecten kwalitatief zijn naar architectuur en gebruikte materialen. Mooie voorbeelden zijn het Botta-gebouw en La Biomista. We waken erover dat de projecten geïntegreerd
worden in het landschap. Nieuwbouw in Genk moet een ziel hebben. Er moet beleving vanuit gaan. En uiteraard
moeten de voorstellen ook functioneel en duurzaam zijn.”
De concrete impact gebeurt op diverse manieren. “We sturen dit alles via ons vergunningenbeleid, waarin we de
lat telkens hoog leggen. Alle aanvragen worden erg zorgvuldig bestudeerd en afgetoetst met de opgelegde kwaliteitseisen en wettelijke normen. We verkopen ook gronden van de stad, waar we voorwaarden aan verbinden,
bijvoorbeeld naar de creatie van nieuwe jobs als het om bedrijfsterreinen gaat. Bovendien drukken we onze stempel
door mee aan tafel te gaan zitten voor overleg. Dat is bijzonder belangrijk. Onze diensten zijn heel toegankelijk en
fungeren als partners, die vanuit de stedelijke visie, adviezen formuleren.. Dat is voor alle partijen duidelijk en de
meest werkbare methode. Indien we er niet direct samen uit geraken, gaan we te rade bij andere experts. Zo betrekken we regelmatig de Vlaamse Bouwmeester om tot een breed gedragen realisatie te komen.”
“Dat alles maakt dat we in Genk een constructieve visie hanteren die zowel de bouwsector, als de bewoners en
bedrijven ten goede komt op de lange termijn.”

Wim Dries
Burgemeester Genk
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reportage

1a

HASHOTEL
Bouwheer en architecten geven hotel samen vorm

Het gebeurt niet zo vaak dat een architect de eigenaar van
een gebouw ‘out of the blue’ contacteert met het voorstel
om er iets beters van te maken. Dat is nochtans de oorsprong
van de grote metamorfose die het HasHotel zopas heeft ondergaan. Architectenbureau UAU collectiv wist bouwheer
Dimitri Beckers warm te maken voor een spectaculaire
renovatie en moderne nieuwbouw in het hotel-restaurant,
dat schittert in de schaduw van het Hasseltse stadhuis. De
hoteleigenaar zelf liet zich daarbij niet onbetuigd.

UAU collectiv behoort tot het team van ontwerpers dat ’t Scheep,
zoals het nieuwe stadhuis van Hasselt heet, uitgetekend heeft.
Het modernistische gebouw maakt deel uit van een masterplan dat uitlopers heeft naar de Tweetorenwijk, Galerij De Ware
Vrienden en andere landmarks in de directe omgeving.
“We zagen zeven jaar geleden een opportuniteit in de volledige ontsluiting van het mooie Limburgplein, gelegen aan de voet
van het stadhuis”, zegt Massimo Pignanelli, partner van UAU
collectiv. “We hadden een leuk idee om het HasHotel te integreren in de totaalvisie van de site. Daarop hebben we onze stoute
schoenen aangetrokken en enkele schetsen over de mogelijkheden bezorgd aan Dimitri Beckers. Die werd geprikkeld door onze
teaser en zo is de bal aan het rollen gegaan.”
De architecten hadden het geluk dat de hoteleigenaar steeds
op zoek is naar nieuwigheden om de beleving voor zijn gasten
te vergroten. “Daarom zal hij altijd luisteren naar nieuwe voorstellen”, weet Saskia Beckers, zus van Dimitri en operationeel
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Technische fiche
HasHotel
…
Bouwheer:
C Group; Hasselt
…

Hotel
Architect:
UAU Collectiv; Hasselt
Hoofdaannemer:
Vandezande bouwwerken; Beringen
Buitengevelisolatiesysteem:
IC Service; Heusden-Zolder
Elektriciteitswerken:
Elektriciteitswerken Janssens; Zonhoven
Afwerking:
Baillien; Maasmechelen
HVAC:
Cooltech; Alken
Natuursteen:
Philips Natuursteen; Hasselt
Buitenschrijnwerk:
Schiffeleers glas; Alken
Sanitair:
LR sanitechnik; Hasselt
Liften:
Schindler; Brussel
Los meubilair:
Dôme deco; Dilsen-Stokkem
Los meubilair:
Serax; Kontich
Bedden:
Veldemans Bedding; Oudsbergen
__

Restaurant
Koelcel:
B-Cool; Hasselt
HVAC:
Cooltech; Alken
Vast meubilair:
Schevenels project interieurs; Heusden-Zolder
Gyprocwanden en plafonds:
Danny Snoeks; Paal
Keuken:
Palux; Bunnik, NL
Friteuses:
Perfecta Friteuses; Houthalen-Helchteren
Sanitair:
LR sanitechnik; Hasselt
Elektriciteit:
MD Electro; Waregem
Los meubilair:
C&P Furniture; Zutendaal
Deuren:
Schrijnwerkerij Smeets; Diepenbeek
Schilderwerken:
Guido Stevens; Riemst
Raamdecoratie:
Swijsen-Schepers; Hasselt
HAARDEN:
Ballet Haarden; Hasselt
Aankleding:
Serax; Kontich
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verantwoordelijke in de horecagroep. “Als hij er iets in ziet, beginnen ook zijn ideeën op te borrelen. En dan is het kwestie
van alles te verzoenen tot een mooi, functioneel en betaalbaar
project.” UAU collectiv mocht dus de voorgestelde plannen uitwerken, maar diende van bij de start rekening te houden met
de verwachtingen en wensen van de bouwheer. “Het was voor
Dimi bijvoorbeeld belangrijk dat je vanuit het hotel een mooi
zicht hebt op de stad”, weet Saskia. “En andersom: dat de passanten de beweging en beleving in de zaak konden zien. Andere
voorwaarden waren de grote openheid en transparantie, met
veel licht, grote ramen en een open keuken voor direct contact
tussen gasten en medewerkers. De aankleding met plantjes en
sfeerverlichting zou voor gezelligheid zorgen. En het moest meteen duidelijk zijn dat iedereen welkom is: van de gepensioneerde die bij een kopje koffie de krant komt lezen, tot de frequente
zakenreiziger die voor enkele dagen van luxe wil genieten.”
De overvloed aan ideeën zorgde voor een veelvoud aan voorontwerpen. “Ik denk dat we aan versie 19 zaten toen het licht
uiteindelijk op groen ging”, aldus nog Massimo. “Dat had niet
alleen te maken met de grote betrokkenheid en inbreng van de
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bouwheer, maar ook met zijn uitgebreide operationele kennis
van het vak. De plannen werden vaak aangepast in functie van
de praktische flow in het hotel-restaurant. Dimitri en zijn team
zijn heel goed op de hoogte van alle details die het werk aangenamer maken, de organisatie bevorderen en die voor de gasten
een toegevoegde waarde betekenen.”
Tom Latet van UAU collectiv zat ook van in de beginfase mee
aan tafel. “We hielden wekelijks twee ontwerpvergaderingen,
waar de ideeën besproken en aangepast werden. Best intensief,
maar het werkte wel. Voor dit project hebben we echt samen
met de bouwheer de plannen getekend. Dimitri kwam vaak aandraven met nieuwe voorstellen die hij ergens in de wereld had
opgepikt. En dan werd telkens de oefening gemaakt of we dat
alles konden integreren. Meestal lukt het, soms ook niet. Het is
dus een mooi compromis. Alle partijen zijn uiterst tevreden en
echt fier op het resultaat. ”

het gebouw werden beoogd, naar boven te brengen en door te
trekken tot in de kleinste details. “Het was fijn om de vrije hand
te krijgen in de verfijning van het concept”, zegt ze. “Dimitri
Beckers is ervan bewust dat de details het verschil in beleving
maken, en daar wil hij erg ver in gaan. Het is dan de kunst om
de gasten te verrassen met patronen, vormen en kleuren die telkens subtiel terugkomen. Zo hebben we het logo van het hotel,
dat we zelf ontworpen hebben, verwerkt in en op diverse materialen. Of het bloemetjesmotief, dat je zowel op het behang, de
plafonds als in de toiletten kunt terugvinden… We zijn dankbaar
dat de creativiteit zoveel vrijheid heeft gekregen.”
Tekst: Kurt Meers | Fotografie Philippe Van Gelooven

Voor de uitwerking van het interieur mogen de pluimen op de
hoed van architecte Anne Geerits worden gezet. Zij wist de diverse sferen die door de bouwheer op verschillende plekjes in
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interieur en afwerking

Uw partner voor al
uw totaal projecten
zonder zorgen

adv.Ballien_LB_HasHotel.indd 1
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Kantoren:
Industrielaan 81
3630 Maasmechelen
089/76.02.27

Winkel:
Weg naar Zutendaal 35
3630 Maasmechelen
089/76.41.91

Toonzaal: Rijksweg 638
3630 Maasmechelen
089/73.23.21

6/10/20 08:54

- 62ste editie - 17 -

reportage

1b

HASHOTEL
Oog voor detail maakt het verschil

Een rondleiding in het HasHotel maakt meteen duidelijk dat er
niet over één nacht ijs werd gegaan om tot het knappe eindresultaat te komen. Zowel de ruimtelijke architectuur, als de
keuze van de materialen en vooral de overvloed aan details,
maken het geheel tot een uniek gebouw.

Centraal tussen het vernieuwde gedeelte en de nieuwbouw, ligt
de lobby van het HasHotel. Via de aparte ingang aan de SintJozefsstraat, kom je in een imposante inkomhal die naar het restaurant op het gelijkvloers leidt, of je via de lift naar de receptie
op de eerste verdieping brengt. De kwaliteit van de materialen
is opvallend. De rondingen in het houtwerk van de kasten, de
massieve steen van het receptiemeubel en de verlichting met
- 62ste editie - 18 -

gouden bollen, springen het meest in het oog. Luxe en gezelligheid zijn de eerste indrukken die naar boven komen. De beige
travertijn, die terugkomt op de vloer en aan de wanden, voegt
daar een vleugje degelijkheid aan toe. En toch merk je ook dat
het geld niet over de balk werd gegooid. Zo vermijden de betonnen plafonds dat het geheel te protserig overkomt.
Aan de receptie is zowel binnen als op het overdekte terras ernaast, een knusse zithoek gecreëerd. Wie daar eventjes moet
wachten, of buiten wil verpozen, heeft een mooi uitzicht op
’t Scheep en op de corridor naar de binnenstad. Precies zoals het
door de bouwheer op zijn verlanglijstje was gezet.

Logo in glas
Wandelen we verder door het nieuwe hotelgedeelte, valt op dat
zelfs de trappenhal met hetzelfde cachet is gedecoreerd. Het is
- 62ste editie - 19 -

een statement voor wie hier komt logeren: er valt nergens een
verslapping te bespeuren van de inspanningen om de sfeer vast
te houden. Dat zie je ook meteen in de gangen naar de kamers.
Het steeds weerkerende bloemenmotief siert de plafonds, terwijl ook de gouden bollen van de verlichting beneden, terugkomen op de aanduiding van de kamernummers. In de 16 nieuwe
hotelkamers zelf: een identiek verhaal.
Overal word je subtiel verwend met verwijzingen en details die
de zintuigen prikkelen. Het huislogo in het glas van de badkamer, de verschillende legpatronen van het parket, de afwerking
van binnenzijde van de lades, de zwarte kranen, enzovoort. Zelfs
de infomapjes en notitieboekjes die je in de kamers terugvindt,
zijn door de architecten van UAU collectiv speciaal ontworpen.
Of wat dacht je van een frisse, groene appel die je smakelijk
aanstaart bij het binnenkomen? Het is duidelijk dat alle details
kloppen en de lijn integraal wordt doorgetrokken.
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Feel the vibe…
Dezelfde standaarden zijn doorgetrokken als je vanuit de kamers
naar buiten kijkt. Er is geen enkele gast die op een blinde muur
of betonnen binnenkoer moet kijken. Overal is gezorgd voor een
uitzicht dat de moeite waard is, zodat de positieve vibe vanuit
alle hoeken wordt vastgehouden.
Telkens opnieuw speelt er een verrassingseffect, ook als je verder door het hotel wandelt. De voormalige disco in de kelder
wordt nog afgewerkt tot een polyvalente ruimte, maar kan de
accenten van de moderniteit niet verbergen. Zoals de hippe verlichting van de trappen, die aanspringt als er contact is met de
treden. En wat gezegd van de toiletten, waar opnieuw het bloemenpatroon, de travertijn en het hout van aan de receptie, terug
te vinden zijn. Zelfs in het volledig opgefriste ‘oude gedeelte’
komen een aantal accenten terug, zoals de bloemen op het plafond.

Hier werden in de diverse hoeken andere sferen gecreëerd, vergelijkbaar met restaurant Het Cordaat, waar bouwheer en architecten al eerder een mooi, gezamenlijk parcours aflegden. Grote
planten, zwarte armaturen, meubilair in pasteltinten: alles voor
de sfeer!

En laat dat nu net de typerende kenmerken zijn van zowel de
bouwheer als het architectenteam. Een ideale match die voor
vonken heeft gezorgd. Wat is dit een mooie opwaardering van
het hotelaanbod in Hasselt!
Tekst: Kurt Meers | Fotografie Philippe Van Gelooven

Bling, bling
Het oog voor detail en de match tussen de materialen, geldt ook
voor wie van buitenaf naar het HasHotel kijkt. De geperforeerde
metaalplaat die de gevel siert, heeft dezelfde pons als de baksteen. De schittering van het metaal neemt de ‘bling’ over die zo
kenmerkend is voor het aanpalende stadhuis. Zo krijg je in feite
2 iconen, die in harmonie met elkaar, de sfeer van de hele wijk
bepalen. Atypisch en gewaagd, dat wel. Stijlvol en consequent,
dat zeker ook.
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De uitvoering van de werken werd toevertrouwd aan Algemene Bouwwerken Vandezande en Zonen uit Paal-Beringen. “We
werken al zo’n 20 jaar voor Dimitri Beckers, dus is het altijd fijn
dat hij steeds opnieuw een beroep op ons doet”, vertelt zaakvoerder Bruno Vandezande. “We kennen zijn manier van werken. Hij heeft veel eigen ideeën en staat open voor overleg.”
Anders dan de vorige keren, waren er een aantal bijzonderheden
aan de realisatie van dit project. “Ik denk in de eerste plaats aan
het verlagen van de kelder, met behoud van de bestaande wanden. Daar hebben we heel lang aan gewerkt. Snelheid was nochtans belangrijk. Voor het nieuwe gedeelte hebben we welgeteld
9 dagen per verdieping aan de ruwbouw gewerkt. Het was bovendien winter, dus eenvoudig was dat niet. En ook de renovatie van het bestaande gedeelte was een race tegen de klok. Zo
hebben we van de lockdown in de horeca gebruik gemaakt om
het restaurant volledig aan te pakken.” Nog een moeilijkheid: de
beperkte ruimte in de binnenstad voor materialen en leveringen.
“Er kon aan de werf amper 1 vrachtwagen parkeren, terwijl er
honderden leveringen moesten gebeuren”, aldus nog Bruno
Vandezande. “We hebben bijgevolg een heel goede timing en
planning moeten opstellen en respecteren. Plaatsgebrek was
ook het probleem bij de opbouw van de torenkraan. Die moest
geplaatst worden in de ondergrondse parking van het aanpalende perceel. En toen de kraan moest afgebroken worden, stond
er al een gebouw op die parking…” De planning en coördinatie
was dus essentieel. “Er was dan ook heel veel overleg nodig. De
architecten Tom (Latet) en Massimo (Pignanelli) waren vaak op
de werf en steeds bereid tot goede afspraken. Ik was ook zelf
heel vaak aanwezig om alle facetten met de ploeg ter plaatse
door te nemen. Soms tot vier keer per dag… Mijn vrouw suggereerde om zelf een hotelkamer te boeken, zo druk was het soms
(lacht).” Maar: eind goed, al goed!
www.vandezande-bouwwerken.be
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Het ‘’ HASSOTEL’’ een waardig gebouw met een speciaal karakter in de binnenstad van Hasselt!
IC SERVICE specialist in het plaatsen van harde bekleding kreeg
het order om het gevelisolatiesysteem te gaan plaatsen.
Als 2 jonge ondernemers was het voor ons natuurlijk een hele
uitdaging om dit project samen met architect en opdrachtgever
te realiseren.
Aangezien dit project een absolute blikvanger moest worden
naast het fameuze stadshuis waar het gevelisolatiesysteem ook
geplaatst werd door ons moederbedrijf Wall systems wilde wij
natuurlijk nog beter doen.
Zowel architect als opdrachtgever hadden hier enorm oog voor
detail wat voor ons een extra aandachtspunt was want IC SERVICE is niet gewoon maar een plaatsingsbedrijf maar wij willen
natuurlijk ook meewerken en meedenken om het project zo
goed mogelijk te realiseren naar de wensen van onze klant.
IC SERVICE wil in deze sector een onderscheid maken in een
kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare partner met aandacht
voor kwaliteit , duurzaamheid en innovatie.
Als bestuurder ben ik dan ook enorm fier op het behaalde resultaat en voor het vertrouwen dat we gekregen hebben van onze
opdrachtgever.
www.icservice.be
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Elektriciteitswerken Janssens uit Zonhoven spitst zich al sinds
1985 toe op elektrotechnieken, beschikt over een eigen studieen ontwerpdienst en telt een dertigtal medewerkers.
Met bijna veertig jaar ervaring is deze onderneming dan ook een
meester in de realisatie van totaalprojecten.
“Dankzij onze enorme expertise kunnen we middelgrote en
grote gebouwen volledig met alle elektrische voorzieningen uitrusten – van retail- over kantoor- en industriële complexen tot
scholen en zorgcentra”, vertelt mede-eigenaar Matthijs Beckers.
“Zelfs projecten waarin de meest innovatieve milieutechnologie
vervat zit, gaan we niet uit de weg. Met onze flexibiliteit, knowhow en doortastende aanpak handelen we elk project op maat
en op wens van de klant af.”
Onze sterkte is dat we voor elke klant het meest passende concept uitdenken, ontwerpen en met eigen mensen implementeren. We bogen steeds op dezelfde pijlers: service, degelijkheid,
betrouwbaarheid en kwaliteit.
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Voor het prachtige project Hashotel namen we de volledige elektrische installatie voor onze rekening. Daarnaast stonden we in
voor de branddetectie, netwerkinstallatie, veiligheidsverlichting,
binnen- en buitenverlichting tegen de uitzonderlijke gevel.
www.janssens-elektriciteitswerken.be
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De Confederatie Bouw is tevreden dat de veralgemening van
de btw-verlaging naar 6% op sloop en heropbouw in het regeerakkoord van de Vivaldi-regering staat. Daar ijverde de sectororganisatie al lang voor. De maatregel is ook niet nadelig
voor de schatkist. Integendeel, uit een studie van de KU Leuven blijkt dat wanneer de btw op sloop en wederopbouw van
21% naar 6% verlaagd wordt in heel België het aantal heropgebouwde woningen stijgt met 35% en het jaarlijks budgettair
overschot voor de staat 55 miljoen euro bedraagt. Bovendien
komt daar over een periode van 30 jaar nog eens 100 miljoen
euro aan extra inkomsten bij uit de onroerende voorheffing.

® Design by Dims
Project Interieur
Foto Seppe Elewaut’

Het Dorlik 7, 3500 Hasselt
011/220133
info@philips-natuursteen.be

® Design by UAU collectiv, Foto Philippe Van Gelooven’
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CONFEDERATIE BOUW HAALT MET VERALGEMENING BTW-VERLAGING OP SLOOP EN HEROPBOUW BELANGRIJKE SLAG BINNEN VOOR DE SECTOR

9/10/20 09:12

Vandaag geldt de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw
in 32 stedelijke gebieden. In het regeerakkoord van de Vivaldi-regering staat dat deze maatregel veralgemeend zal worden naar
heel België. De Confederatie Bouw pleitte er al een tijdje voor om
die verlaagde btw in heel België in te voeren, te meer omdat deze
maatregel niet nadelig is voor de schatkist. Een studie (in bijlage)
uitgevoerd door Dr. Geert Goeyvaerts (departement Economie,
KU Leuven) toont aan dat de federale regering er alle baat bij heeft
om deze fiscale maatregel in te voeren omdat deze de staat niets
kost, maar, meer nog, iets oplevert.
Uit een eerdere studie (2019) van dezelfde onderzoeker die de
impact van het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw schat
voor de 32 Belgische steden die hiervan genieten, blijkt dat het
aantal gebouwen waarvoor een sloopvergunning door een particulier werd aangevraagd met 35% steeg ten opzichte van vergelijkbare Belgische steden waar het btw-tarief niet werd verlaagd.

Een verlaging van de btw op sloop en wederopbouw van 21%
naar 6% voor het gehele Belgische grondgebied en alle actoren,
zal de btw-inkomsten met zo’n 444 miljoen euro doen dalen. Maar
indien rekening wordt gehouden met een stijging van 35% in het
aantal nieuwe woningen na sloop is het zo dat de stijging in de
(para)fiscale inkomsten het nettoverlies in de btw-ontvangsten
grotendeels compenseert. Met de additionele inkomsten uit de
registratierechten is er zelfs sprake van een budgettair overschot
van jaarlijks 55 miljoen euro. Daarnaast zijn er ook nog inkomsten
uit de onroerende voorheffing: deze additionele inkomsten (99 miljoen euro) worden niet volledig in het jaar van de btw-verlaging
ontvangen, maar worden gegenereerd over een termijn van 30
jaar. Bij de berekening van de budgettaire impact veronderstelt de
onderzoeker dat de toename in de sloop- en heropbouwactiviteit
niet gecompenseerd wordt door een daling in renovatie of nieuwbouw. Dat blijkt ook uit het onderzoek uit 2019.
Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “We zijn tevreden dat het wetsvoorstel van CD&V-kamerlid Leen Dierick nu realiteit zal worden. Deze fiscale maatregel
zal een extra impuls geven aan de bouwsector die het momenteel
zeer moeilijk heeft.” De Confederatie Bouw rekent erop dat deze
maatregel ook wordt uitgebreid tot de aankoop van woningen die
na sloop worden gebouwd.
…
www.confederatiebouwlimburg.be
…

VANDERSTRAETEN BEWAAKT LIMBURGSE BOUWBELANGEN
IN BRUSSEL
Vlaamse Confederatie Bouw heeft nieuwe ondervoorzitter:
Michel Vanderstraeten (Vanderstraeten NV)
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Tel.: +32 11 525 585
www.preton.be

Preton.indd 1

- 62ste editie - 26 -

Het bestuurscomite van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
heeft vandaag Michel Vanderstraeten verkozen tot hun nieuwe ondervoorzitter. Michel Vanderstraeten, gedelegeerd bestuurder Vanderstraeten NV, werd nog maar onlangs (maart
2020) voorgedragen tot voorzitter Confederatie Bouw Limburg maar zal zich nu ook engageren als ondervoorzitter bij
de VCB. Op die manier worden de Limburgse bouwbelangen
nog verder gedragen, en zal de stem van de Limburgse bouwondernemer harder klinken in Brussel.”

voren schuiven. Ik kijk er naar uit om actief mee te werken aan het
positief imago van de sector door nog nauwere samenwerkingen
te creëren met alle stakeholders, opdrachtgevers, ontwerpers,
medewerkers, kennisinstellingen, overheid, …
We moeten dringend meer zuurstof voor de Limburgse bouwsector creëren en dit onder vorm een versneld en verhoogd investeringsritme van de verschillende overheden. Van elke euro die
in de bouw geïnvesteerd wordt, vloeit er 50 cent terug naar de
overheid. De overheid dient op een proactieve en flexibele wijze
om te gaan met vergunningsaanvragen en de nodige incentives te
nemen om de bouwsector een boost te geven en dit niet alleen in
de Vlaamse ruit.”

Michel Vanderstraeten: “In de eerste plaats wil ik de troeven maar
ook de noden van de Limburgse actoren in de bouw verder naar

…
www.confederatiebouwlimburg.be
…
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ECOBETON WATER TECHNOLOGIES NV 110 JAAR JONG.
“Voluit Inzetten op beter en efficiënter waterbeheer voordat het te laat is”
Ecobeton vierde water technologies NV in het Kasteel van
Ordingen bij Sint-Truiden haar 110-jarig bestaan.
Een van de gastsprekers op het druk bijgewoonde event was
de internationaal vermaarde waterexpert, em. prof. dr. ir.
Jean Berlamont (KUL). Em. prof. dr. ir. Jean Berlamont kreeg
onlangs nog de vermaarde Europese waterprijs, de Dunbar
Medal van de EWA (de Europese Water Association)*. In zijn
speech benadrukte hij de nood aan aangepaste regelgeving
door de klimaatverandering en dat innovatie in waterbeheer
cruciaal is voor onze toekomst. Ook gedelegeerd bestuurder
Hilde Cuykx pleitte resoluut voor een mental shift bij de nationale en lokale overheden inzake waterbeheer.
“De klimaatveranderingen hebben een effect op de hydrologie.
Elke druppel telt. Water is immers een basisrecht voor iedereen.
Als wij onze planeet duurzaam willen ontlasten en echte milieuwinsten met betrekking tot water willen boeken, zijn belangrijke
impulsen nodig.
Volgens de Verenigde naties, de Europese Commissie en Unesco
staat het vast dat de totale vraag naar water in de komende dertig jaar het huidige aanbod met meer dan 40% zal overschrijden
door de volgende combinatie: toenemende bevolkingsaangroei,
consumentisme en verstedelijking”, zegt gedelegeeerd bestuurder Hilde Cuykx. “Waterschaarste is trouwens al een probleem op
11% van het Europees grondgebied en wordt verwacht te groeien
tot 30% in 2030. Vlaanderen scoort op drie na het slechts op het
vlak van waterbeschikbaarheid. Hemelwater- en droogteplannen
dringen zich op. Onze Vlaamse minister Zuhal Demir heeft daarom
beslist actie te ondernemen en stelt een eerste schijf van 75 miljoen euro’s ter beschikking. Een belangrijke impuls en hopelijk het
begin van een structurele inspanning van alle betrokken actoren”,
aldus nog gedelegeerd bestuurder Hilde Cuykx.

zoekers werken voortdurend aan oplossingen om te zorgen dat
hemelwater, afvalwater, industrieel en stedelijk water een betere
oplossing met goede nazorg krijgen. Er zijn dus vervolgstappen
nodig.
Commercieel directeur Jill Aquilani: “Dat is broodnodig want
België is één van de Europese landen die het zwaarst wordt getroffen door extreme droogte. Het is anders gaan regenen en die
trend zet zich verder: de neerslagintensiteit is drastisch verhoogt
in een kortere buiduur. Bijgevolg dienen onze oplossingen klimaatadaptief en future proof gedimensioneerd te worden, rekening
houdend met deze steeds extremer en heviger wordende neerslagpieken. We moeten dus voorbereid zijn en dat beter managen.
Naast de onvoldoende beschikbaarheid van water, neemt omwille
van de verstedelijking, industrie en de landbouwsector ook de waterkwaliteit af waardoor verontreinigde stoffen na extreme regenbuien in onze waterlichamen terechtkomen. En dan zijn er nog de
gevolgen van een langdurige droogte met onder meer overstromingen. Als bedrijf zoeken we in het kader van ‘Concepts that drive
Society’ met onze engineering-afdeling voor deze problematiek naar
klimaatadaptieve oplossingen. Wat vaststaat is dat onze sector er
heel snel anders zal uitzien, en in de loop van de volgende decennia zal blijven veranderen.”
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B 3660 OUDSBERGEN
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Gedelegeerd bestuurder Hilde Cuykx besluit: “Als we morgen
zonder grondwater zitten is dat even erg als een pandemie.
Covid-19 heeft ons alleszins geleerd dat wij als ecobeton water
technologies samen met ons personeel uitdagingen aankunnen,
die we nooit voor mogelijk hielden. De wendbaarheid van onze
bedrijfsorganisatie, de betrokkenheid van onze medewerkers en
hun bereidheid om er samen voor te gaan, verbinden en creëren
energie.“
…
www.eco-beton.be
…
Topspostschool
© Philippe Van Gelooven & UAU colectiv

Ecobeton water technologies focust zich op klimaatadaptieve productoplossingen en geassocieerdeservices voor particulieren, bedrijven, gemeenten en overheden om tegemoet te komen aan de
waterproblematiek. Zo heeft het bedrijf een patent op een regenwatertank die water teruggeeft aan de grondwatertafel zodat er
geen water wegspoelt naar de riolering. Het is cruciaal dat hemelwater beter in de bodem infiltreert. “Ecobeton water technologies
nv innoveert in de sector. Ze combineren 110 jaar ervaring met
wetenschappelijk onderzoek. Denken we maar olie, lamellen -en
korrelafscheiders. Ze bouwen aan de toekomst met de debietregelaar met een poreuze betonplaat en zo zijn er nog veel voorbeelden”, aldus em. prof. dr. Ir. Jean Berlamont.
Door de bijkomende verharding van de ruimtes en de gevolgen van
de klimaatwijzigingen daalt ons grondwaterpeil in België en dus de
beschikbare drinkwatervoorraden. De eigen engineering-afdeling
van ecobeton water technologie NV is nu dagelijks op zoek naar
(beton)oplossingen om water efficiënter te beheren. Eigen onderstrabag_1/2.indd 1
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TOPSPORTSCHOOL
Nieuwe sportschool legt de lat ook architecturaal hoog

Lize Gielkens
UAU collectiv

Lize Dreesen
Strabag

Koen Brems,
Borghof Invest NV

Andy Lurquin
Cometal bekistingen

Marc Timmermans
Vanvlierden

In deze bijzondere periode keken heel wat leerlingen uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Eindelijk terug naar de échte klas. Voor de 650 leerlingen van de Sportschool in Hasselt was het nog een tikkeltje specialer. Zij mochten op 1 september
immers voor het eerst naar de les in het gloednieuwe schoolgebouw. En dat was verre van evident. Met een strikt budget
en corona dat roet in het eten gooide was het zowel financieel als timing-gewijs een huzarenwerkje. Maar het resultaat? Dat
mag er absoluut zijn! Daar is iedereen het over eens, niet alleen de leerkrachten en de leerlingen.
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De bouw van een nieuwe campus voor Sportschool Hasselt,
een van de grootste sportscholen van het land, kadert in een
ruimer masterplan dat enkele jaren geleden werd ontwikkeld
door Scholengroep GO! Next. “De complexen aan de Koning
Boudewijnlaan waren aan vervanging toe, en de uitbreidingsmogelijkheden op de omsloten site waren te beperkt”, legt Carlo
Jansen, Directeur Algemene Diensten van de scholengroep,
uit. “In onze zoektocht naar een nieuwe site, kwamen we uit
bij deze site, aan de Elfde Liniestraat. “Vlakbij onze toenmalige
school, op een terrein dat op dat moment geen functie meer had
voor onze scholengroep, en omgeven door andere scholen. Een
mooie kans die we met beide handen hebben gegrepen.”
De scholengroep besloot volgens het Design&Build-principe te
werken om snel en efficiënt aan de slag te kunnen gaan. Door
ook een privépartner, in dit geval Consortium Hasselt, bij het project te betrekken, werd het financieel ook een haalbare kaart. In
ruil voor een aantal verlaten schoolsites van de scholengroep,
investeerde Consortium Hasselt in een nieuw scholencomplex
voor de Sportschool.
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Net geen twee jaar duurde de bouwperiode van Sportschool
Hasselt vervolgens. In die periode kreeg de campus een nieuw
lesgebouw, sportcomplex, gevechtssport-, fitness-, turn- en
danszaal. En dat volgens een ontwerp van UAU collectiv, dat de
ontwerpwedstrijd won. “We hadden daarbij veel aandacht voor
een multifunctioneel gebruik van de sportzalen en tegelijkertijd
de praktische inzetbaarheid ervan door de school zelf,” aldus
Lize Gielkens, architecte bij UAU collectiv. “Dit leidde tot een
ontwerp dat bestaat uit twee geschrankte gebouwen, waarbij
het ene gebouw de klaslokalen en administratieve diensten omvat en het andere gebouw de sportzalen. Met als grote voordeel
dat het sportcomplex gemakkelijk aan externe organisaties verhuurd kan worden. De gebouwen zijn met elkaar verbonden door
de speelplaats die er als een vierkant omheen zit en een luifel die
de gebouwen verbindt, zodat ze toch als één geheel wordt ervaren. De luifel omarmt als het ware de speelplaats. Een mooie en
hedendaagse vertaling van het traditionele afdak.”
Die luifel bleek in de praktijk trouwens een echt huzarenwerkje.
Lize Dreesen, projectleider bij Strabag: “De kopse kanten wilden

we immers zo fijn mogelijk houden. De binnenkant bestaat uit
een kolom met een diameter van 24 centimeter, de kop en de
voet werden in het polybeton aan de onderzijde en de betonnen luifel ingewerkt. Naar buiten toe versmalt de constructie,
waardoor je wat het effect van een omgekeerde paraplu krijgt.
Ik denk dat ik niet de enige ben die opgelucht ademhaalde toen
de bekisting werd verwijderd. Tijd voor een tweede kans was er
niet. Dit geldt ook wel voor de rest van het project: hoewel een
aantal zaken eenvoudig ogen, ging er heel wat technisch denkwerk aan vooraf. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de combinatie van
staal en beton in het gebouw of de houten liggers die we in de
sporthal hebben aangebracht.”

Gesloten geheel
“Een sportzaal is altijd een gesloten geheel,” vervolgt Lize Gielkens.
“Dat hebben we meegenomen in de visibiliteit naar buiten toe.
Daardoor oogt het ontwerp als een gesloten volume, wat we
hebben doorgetrokken naar het klassengebouw. De gevels van

beide volumes zijn met geplooide aluminiumpanelen in een lichte kleur afgewerkt boven de plint, onder de plint werkten we
voornamelijk met zwart en glas, zodat de klaslokalen en het
sportvolume eigenlijk als een verhoogd volume op de plint lijken te staan. Deze tweeledigheid maakt het ontwerp interessant
en tegelijkertijd zorgt het voor uniformiteit tussen beide gebouwen.”
Dat contrast tussen licht en donker werd overigens ook doorgetrokken naar het interieur. “Hier werkten we vooral met duurzame materialen als beton, detailleringen in het zwart en warme
accenten in hout,” aldus de architecte. Het is geen geheim dat
scholen niet over eindeloze budgetten beschikken. We hebben
dus weldoordachte keuzes moeten maken in de detailafwerking.
Zo schonken we veel aandacht aan mooie en degelijke verlichting in de inkomhal, de klaslokalen en de sporthal, maar ook in de
gangen, waar we niet met die typische tegelplafonds werkten,
maar wel met geperforeerde cassettes. Deze zorgen niet alleen
voor een ander aanzicht, maar tevens voor een betere akoestiek.
Andere akoestische ingrepen, onder andere in de klaslokalen,
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Technische fiche
Topsportschool
…
Bouwheer:
Go onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
Brussel
…
Consortium:
Borghof Invest; Geel
Architect:
UAU Colletiv; Hasselt
Hoofdaannemer:
Strabag; Genk
Ondersteuning en bekistingsmateriaal:
Cometal; Oudsbergen
Grondwerken, riolering, omgevingsaanleg:
Croes Infra; Geetbets
Elektriciteitswerken:
EL Systems; Zonhoven
Bouwmaterialen:
Wijckmans bouwmaterialen; Ham
Leveren beton (luifel):
B-mix; Tesenderlo
Polybeton:
Vastmans Frank; Bree
Gordijnen:
Le Giraffe/Huis Kellens; Hasselt
Houtskeletbouw:
Machiels Building Solutions; Genk
Riolering en grondwerk:
Dries Peeters; Kortessem
Hout:
De Slagmolen; Bilzen
Bouwmaterieel:
Palmaers; Bilzen
Afvalcontainers:
Transcoma; Genk
Binnenmeubilair:
Convents group; Koersel
Liften:
Coopman Orona; Wilrijk
Schilderwerken:
CW painting solutions; Tongeren
Gietvloer gebouw A niv +3:
DifferentHome; Genk
Palen:
Dupont; Hasselt
Stalen trappen handgrepen balustrades:
Global Fair & Construct; Lanaken
Steeldeck + gevelbekleding bovendaks:
Habemo Building Partner; As
Buitenschrijnwerk + gevelbekleding:
Hegge; Hamont-Achel
Hvac en sanitair :
Imtech Belgium
Sanitaire wanden en buitenlockers:
Inter-systems; Genk
Rioleringskeuringen:
Bureau Notermans; Borgloon
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Cometal helpt luifel mee realiseren
De luifel is ongetwijfeld een van de eyecatchers van de
nieuwe sportschool. Maar evident om te realiseren was
ze niet. In samenspraak met de projectleider werd geopteerd voor het Altor-vloerondersteuning van Cometal.
Andy Lurquin, salesmanager en technisch adviseur bij
Cometal: “Dit systeem heeft als voordeel dat het bestaat
uit licht hanteerbare aluminium frames die door middel
van kruisschoren met elkaar gekoppeld worden tot een
in de hoogte instelbaar tafelsysteem. Bij het ontkisten
ontlast het val-kop-systeem met één hamerslag de vloer
bekisting zodat de ontkisting spanningsloos en snel kan
gebeuren.”
- 62ste editie - 35 -

Wereldwijd is er een trend tot meer private betrokkenheid bij de uitvoering van overheidstaken. PPS is een innoverend samenwerkingsverband, waarin het de bedoeling is dat de overheid en de privé, met behoud van hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een
project realiseren. Door dit samensmelten van verschillende middelen en bekwaamheden, is het einderesultaat beter dan wat afzonderlijk
zou bereikt worden. Of, om de veelgebruikte slogan bij het PPS-begrip te gebruiken: “PPS creëert een win-win situatie.” E.L.Systems
heeft vanaf ontwerp tot uitvoering en oplevering hier alle elektro-technieken ( HS, Elektro, Data, Glasvezel, Brandbeveiliging, Camerabewaking, Toegangscontrole uitgevoerd en ontworpen in nauw overleg met alle partners in dit project.
Dit resulteert dankzij een uitgewerkt 3D-model in een korte uitvoeringstermijn en een perfecte prijs-kwaliteitverhouding in de uitvoeringsfase.
www.elsystems.be

deden we met zwart schuimmateriaal. Ook alle elektriciteit,
plinten en brandwerend schilderwerk werden in het zwart uitgevoerd. De deurbladen werden in houtfineer voorzien.”
Opvallend is ook de openheid van het ontwerp. “In het verlengde van de visie van het overkoepelende masterplan, besloten
we inderdaad te kiezen voor een open campus”, legt Carlo
Jansen uit. “De site is dus niet omsloten door hekwerk, hetgeen
de uitstraling van het ontwerp alleen maar versterkt. Bovendien
verlengen we zo de groene as die vertrekt vanuit het Kapermolenpark en verderloopt via onze school, het internaat dat nog in
aanbouw is en richting de technische en hotelschool. De bouw
van het internaat zal trouwens in het voorjaar van volgend jaar
worden afgerond.”

van Borghof Invest NV, geassocieerde uitvoerder van Consortium
Hasselt, werd iets meer dan een jaar geleden betrokken bij
het project. “Het team botste op dat moment toch wat op de
grenzen van het Design&Build-model. Met een beperkt budget
een mooi afgewerkt project realiseren. Het is gelukt, maar eenvoudig was het niet. Op een bepaald moment bleek dat we er
niet zouden komen met het vooropgestelde budget. En, hoe
moeilijk dat ook was, noopte dat er ons toe om alles te herbekijken. Het ondergrondse regenwateropvangsysteem werd opnieuw bekeken, de sportvelden werden compleet hertekend,
en voldoen nu ook aan de officiële wedstrijdnormen, een aantal
glazen vlakken, die normaal plafondhoog waren voorzien, werden verkleind. Ook de plannen voor de buitenaanleg werden opnieuw onder de loep genomen.”

Plannen hertekenen

Prairiebeplanting

Een beperkt budget. Het is al een paar keer gevallen tijdens het
gesprek. Het speelde het project wel parten. Koen Brems, COO

Marc Timmermans, gedelegeerd bestuurder bij Groenbedrijf Van
Vlierden, gaat dieper in op die buitenaanleg: “Een aantal elemen-
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ten, zoals de speelplaats en het voetbalplein, waren al gedefinieerd toen wij betrokken werden bij het project. Net zoals de parkeerplaats. Die elementen namen we mee in ons ontwerp, dat
we zo hedendaags mogelijk wilden maken. Zo kozen we voor
een dynamische prairiebeplanting met vele kruidachtige gewassen en een afwisselende bloei. Dit type aanleg heeft immers
een grote ecologische meerwaarde en is bovendien ook financieel interessant. Daarnaast sluit het prima aan bij het concept van
een open campus en het openbare groen dat de stad Hasselt in
de omgeving heeft aangelegd.”
“Voor de constructie van het gebouw werd gewerkt met een
kolommenstructuur en een niet-dragende houtskeletbouw
waartegen de aluminium panelen werden bevestigd”, legt Lize
Dreesen nog uit. “Her en der werd er nog staalstructuur toegepast ter ondersteuning van de houtskeletbouw.”
Hoe blikken de partijen terug op het project? “Het was behoorlijk
pittig,” aldus Lize Dreesen, “ook omdat het de eerste keer was
dat we via dit Design & Build-principe werkten. En qua timing
werden we toch wel behoorlijk in het nauw gedreven door het

coronavirus. Maar aan het eind van de rit mogen we, denk ik,
behoorlijk trots zijn op het resultaat dat er vandaag staat.” Dit
kan Carlo Jansen alleen maar beamen: “Onze medewerkers en
leerlingen vinden het geweldig om iedere dag in dit nieuwe gebouw te mogen werken en leren.”
Koen Brems: “Zonder hechte samenwerking krijg je een project
als dit nooit tot een goed einde gebracht. Dat bleek ook zeker de
laatste maanden, tijdens de spreekwoordelijke laatste loodjes.
Mooi wat alle partners samen hebben gerealiseerd in de aanloop naar 1 september.” Marc Timmermans: “Ik denk dat we
allemaal een beetje hebben getoverd (lacht). Maar is bouwen
dat niet altijd?”
Voor beide Lizes was het trouwens nog een extra bijzonder project. Ze delen niet enkel hun voornaam, maar ook hun diploma
én passie voor de bouw. “Lize en ik raakten bevriend tijdens
onze studies architectuur,” vertelt Lize Gielkens. “Het is voor
ons extra bijzonder om samen een project als dit mee te helpen
realiseren.”
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Philippe Van Gelooven - Frank Gielen
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Andy Lurquin
Cometal bekistingen
Koen Brems,
Borghof Invest NV

Marc Timmermans
Vanvlierden

Wij bouwen aan
het nieuwe bouwen.

Lize Gielkens
UAU collectiv

®

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.

Lize Dreesen
Strabag

Innovate today to shape tomorrow
Kiezelweg 460 | 3620 Kesselt-Lanaken
+32 12 44 02 44 | info@nelissen.be | www.nelissen.be

Diana Pirard
Limburg Bouwt

“Teamwork makes the dream work. Onvoorstelbaar knap wat de diverse partijen hier samen hebben verwezenlijkt.
Een race tegen de klok en een moeilijke budgettaire evenwichtsoefening: beide hebben ze met glans doorstaan.”
#Diana Pirard
“Groot aandachtspunt op de werf was de visuele beton van zowel de wandenkolommen als de luifel. Door de aangename samenwerking met de werfleiding werd er telkens gezocht naar de beste samenstelling van bekisting om
het gewenste betonresultaat te bekomen. ” #Andy Lurquin
“We hadden bij het ontwerp veel aandacht voor een multifunctioneel gebruik van de sportzalen en tegelijkertijd de
praktische inzetbaarheid ervan door de school zelf.”
#Lize Gielkens
“De dynamische prairiebeplanting met vele kruidachtige gewassen en een afwisselende bloei heeft een grote ecologische meerwaarde.”
#Marc Timmermans

CENTRALE VERWARMING
SANITAIR
VLOERVERWARMING
ZONNE ENERGIE
WARMTEPOMP
VENTILATIE
bvba

“Het was de eerste keer dat we via dit Design & Build-principe werkten, waarbij architect en aannemer niet rechtstreeks contractueel verbonden zijn, maar als evenwaardige partners onder één opdrachtnemer functioneren.”
#Lize Dreesen

www.penxten.be

• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN • HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • ZEVEN VAN GROND • SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN •

info@penxten.be

Met een beperkt budget een mooi afgewerkt project realiseren. Hoewel het niet eenvoudig was, zijn we erg fier op
het resultaat.”
#Koen Brems

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets •
tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70
info@croesbvba.be • www.croesbvba.be
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REDACTIE
REGEERAKKOORD BEVAT VEEL POSITIEVE ZAKEN VOOR
BOUWSECTOR, MAAR OOK AANTAL AANDACHTSPUNTEN
Na het ambitieuze relanceplan dat de Vlaamse regering
maandag voorstelde, reageert Bouwunie ook eerder positief
en hoopvol op het regeerakkoord van de nieuwe federale regering. “We zijn tevreden dat de regeringspartijen ingaan op
onze vraag om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor
sloop en heropbouw uit te breiden over gans België. Nu is dit
tarief slechts van toepassing in een beperkt aantal steden. We
hopen dat deze uitbreiding nu snel in wetteksten wordt omgezet”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van
Bouwunie. “Ook de belofte om de publieke investeringen te
verhogen en administratieve lasten aan te pakken stemt ons
hoopvol.”
De uitbreiding van het verlaagde btw-tarief op vernieuwbouw
naar gans België en het verhogen van de publieke investeringen zijn maatregelen die Bouwunie eerder voorstelde in haar
relanceplan voor de bouw. Jean-Pierre Waeytens: “Uit de jongste bouwbarometer-enquête van Bouwunie blijkt dat de vooruitzichten voor de sector op middellange termijn niet rooskleurig zijn. Nieuwe opdrachten blijven achter sinds het begin van
de coronacrisis. De bedrijven en de tewerkstelling in de sector
staan onder druk. Met de uitbreiding van het verlaagd btw-tarief
op vernieuwbouw slaat de regering twee vliegen in een klap: de
economie wordt aangezwengeld en we zetten stappen vooruit
in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zal het
niveau van de netto publieke investeringen, dat jarenlang bedroevend laag was, stijgen tot 4% tegen 2030. We hopen dat
hierdoor broodnodige investeringen kunnen worden uitgevoerd,
zoals in infrastructuur- en mobiliteitswerken en duurzaamheid.”
De beroepsvereniging kijkt uit naar de uitwerking van de maatregelen om administratieve lasten te schrappen. Bouwunie
denkt graag mee na over mogelijke maatregelen om de vooropgestelde verlaging van 30 procent te behalen. Ook wordt er een

‘recht op fouten’ ingevoerd. Daardoor wordt hopelijk de ‘guillotineprocedure’ vermeden, waardoor aannemers al na één fout,
zelfs een kleine per vergissing, zwaar beboet kunnen worden.
Het door Bouwunie gevraagde principe van arbeidsflexibiliteit is opgenomen. Het is teleurstellend dat dit enkel van toepassing is voor
grote bedrijven met een syndicale afvaardiging en kmo’s hier dus in
regel niet van kunnen genieten. Bouwunie hoopt dat de nieuwe regering de kmo’s hier niet in de kou zal laten staan en dat ook zij zullen kunnen genieten van een uitbreiding van de arbeidsflexibiliteit.
Positief is dat de regering een opening geeft voor freelancers in de
bouw. “We lezen met plezier dat de wet op de arbeidsrelatie, dat
is de wet ter bestrijding van schijnzelfstandigheid, in samenspraak
met de sectoren zal geëvalueerd worden. We hopen hiermee
dat de vraag omtrent de freelancers in de bouw kan besproken
en hopelijk gerealiseerd worden”, aldus Jean-Pierre Waeytens.
Bouwunie vraagt dat de nieuwe regering nu snel de daad bij het
woord voegt. “We rekenen erop dat, nadat het regeerakkoord definitief is goedgekeurd, de regering snel de koe bij de horens vat
en de maatregelen met spoed doorvoert. De sector wacht trouwens al lang op een nieuwe volwaardige regering om de eerdere sectorafspraken omtrent de overuren uit te voeren. De sociale
partners uit de bouw hebben afgesproken om het aantal fiscaal
voordelige overuren te verhogen van 180 uren naar 220 uren per
jaar. Het sectoraal akkoord bepaalt dat het mogelijk moet zijn om
anderhalf overuur per dag te presteren in plaats van één, aan het
goedkoop tarief waarbij de werknemer per uur dubbel zoveel overhoudt. Hopelijk kan ook dit dossier nu snel worden afgehandeld
aangezien de regering blijk geeft van respect voor het sociaal
overleg en sectorale afspraken”, besluit Jean-Pierre Waeytens.
…
www.bouwunie.be
…

MINISTER DEMIR MAAKT WERK VAN RIOOLINVENTARIS
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil dat Vlaanderen tegen eind 2022 beschikt over een uitgewerkte rioolinventaris. Die inventaris moet niet alleen een overzicht bieden van
de 50.000 kilometer aan riolen in Vlaanderen, maar moet ook
een beeld geven in welke toestand die riolen zich bevinden.
Dat heeft de minister gezegd op de VLARIO-dag over riolen en
afvalwaterzuivering.
VLARIO, het kenniscentrum en overlegplatform van de
Vlaamse afvalwater en -rioleringssector waar ook Bouwunie
Infrastructuurwerken lid van is, trekt al jaren aan de alarmbel over de gebrekkige kwaliteit van onze riolen en over
de noodzaak aan investeringen. Bovendien heeft Vlaanderen een rioleringsnetwerk van meer dan 50.000 kilometer,
maar heeft niemand een volledig, overkoepelend overzicht
waar die rioleringen zich bevinden en in welke staat ze zijn.
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Daar wil Vlaams minister Zuhal Demir verandering in brengen.
De minister bracht eerder al iedereen (Aquafin, Aquaflanders,
VVSG, VMM en VLARIO) samen om te komen tot een betere afstemming van het beheer van de gemeentelijke en
bovengemeentelijke rioleringsnetten. Die gesprekken hebben nu resultaat opgeleverd. Het is de bedoeling om tegen
uiterlijk eind 2022 een rioolinventaris op te stellen met bijhorende risicokaart en inspectieplan. “Het is pas door volledig
in beeld te brengen waar de rioleringsnetten zich bevinden,
en in welke toestand ze zich bevinden, dat we efficiënte
herstellingen en doelgerichte investeringen kunnen nemen.
Vooraleer de schade te groot wordt. Bovendien kunnen we
zo voorkomen dat de kostprijs nog hoger oploopt en kunnen
belangrijke efficiëntiewinsten geboekt worden”, zegt Demir.
…
www.bouwunie.be
…
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dossier

VOOR HET BESTE
VERFRESULTAAT

SAPHIR 65

GRENADIN 130

FERRO 5

1
Verf & Gevelisolatie

INTERIEURAFWERKING
TUSSEN KUNST EN TECHNIEK

ONTDEK HET BIJ ONZE GROOTHANDELS
Meer info op www.caparol.be

Op 23 september zakte Limburg Bouwt af naar de Caparol Studio in Heusden-Zolder. Dit unieke kenniscentrum was het kleurrijke decor en dus de ideale setting voor een rondetafelgesprek
over interieurafwerking. Het select kransje bestond uit vijf

GORDIJNEN

ZONWERING

VERF

Peerderbaan 6 • 3670 Oudsbergen • 011 79 26 55
WWW.GIELISSSEN.BE
Volg onze acties en de laatste interieurtrends via
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BEHANG

TA P I J T E N

toonaangevende bedrijven uit de branche en architect Vittorio
Simoni, die de vragen afvuurde op zijn tafelgenoten.

De Caparol Studio biedt onderdak aan een inspirerende
showroom, waar het zeer uitgebreide assortiment van het innovatieve merk Caparol in de kijker is geplaatst. Andere faciliteiten
zijn een sfeervolle lounge en een opleidingscentrum erkend door
FVB Constructiv, het sectorfonds van de bouwsector.

Hoe gaat een verffabrikant als Caparol om met
trends?
Michiel Vanhoof (Caparol - DAW Belgium): “Een aantal jaar
geleden was het makkelijker. Toen waren interieurs per definitie wit. En als er al eens kleur werd gebruikt, dan ging het om
beige of grijs. Tegenwoordig is er een switch naar fellere tinten
en kleurencombinaties, maar ook naar andere texturen en technieken. Dat maakt het complexer. Een grote speler als Caparol
is in een 40-tal landen actief en elk land volgt zijn eigen trends.
Vanuit ons moederbedrijf in Duitsland worden er regelmatig
nieuwe tools – zoals kleurenwaaiers en moodboards – naar voor
geschoven en ieder land kan hieraan zijn eigen invulling geven.
Dus de trends die wij op de Belgische markt lanceren, verschillen zo goed als zeker van die van onze Nederlandse, Duitse en
Franse collega’s.””
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“We gaan heel ver in het ontwikkelen van een groot
en divers assortiment.”
Tjeu Vandezande (Disaghor-Dockx)
_____________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fotografie: www.tachedor.be

Ellen Renette (Caparol - DAW Belgium): “Caparol maakt ook
jaarlijks een trendkleur en trendobject bekend. We communiceren dit niet in ieder land op dezelfde manier omdat één trend, Europees of wereldwijd, gewoon niet kan worden doorgetrokken.”
Peter Penders (Tache d’Or): “Trends ontstaan vaak uit noodzaak. Het zijn niet de fabrikanten die de trends zetten, wel de
architecten. Zij bepalen welke kleur bij welke stijl past.”
Vittorio Simoni (Simoni Architecten): “Een kleur aanbrengen
is de goedkoopste manier om een interieur te veranderen. Let
wel, het totaalplaatje moet kloppen.”

Welke aspecten beïnvloeden de kwaliteit van
jullie werk?
Dirk Gielissen (Gielissen Wooninrichting): “Feit is dat ons
product doorheen de jaren veel technischer is geworden. Het
automatiseren van gordijnen is daar een goed voorbeeld van.
Dit heeft ook te maken met de alsmaar grotere raampartijen in
gebouwen. Op het vlak van afwerking moeten we uiteraard de
kennis in huis hebben om de geknipte confectie te kunnen vervaardigen.”
_____________
“We kunnen één trend, Europees of wereldwijd, niet in elk
land doortrekken”
Ellen Renette (Caparol - DAW Belgium)
_____________
Helga Timmers (Schildersbedrijf Woutim): “): “Timing is ook
een belangrijk element. Veel projecten staan onder tijdsdruk,
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waardoor werkzaamheden sneller moeten worden uitgevoerd.
Dat heeft een invloed op de kwaliteit. Verder merken wij dat de
jonge generatie steeds minder interesse toont voor het schildersvak. Er studeren nauwelijks nog geschoolde schilders af.
Daarom is het zaak om de beroepsopleidingen aantrekkelijker en
dynamischer te maken. Een schilder die voldoening haalt uit zijn
werk levert kwaliteit.”

“Behangpapier zit terug in de lift en dit in combinatie met
stoffen gordijnen.”
Dirk Gielissen (Gielissen Wooninrichting)
_____________

Ben Goossens (B-Stuc): “Alles draait rond de prijs en de productie. Een standaardwoning is goed voor ongeveer 500 vierkante meter pleisterwerk. Een klant die bereid is te betalen voor perfecte en weliswaar duurdere bepleistering, moet achteraf geen
meerkost ophoesten wanneer bijvoorbeeld de schilder eerst nog
dient te plamuren om aan de slag te kunnen gaan.”

ces. Architecten zijn niet meer happig op papieren stalenboeken
en brochures, ze werken liever met digitale documentatie. Deze
is altijd en overal up-to-date, neemt geen plaats in en is ook
nog eens milieuvriendelijk. We pakken de zaken voortaan maatgericht aan: wij ontvangen architecten in de Caparol Studio en
leiden hen hier in kleine groepen rond. Ofwel bezoeken we zelf
een architectenbureau waar onze specialist een sessie uiteenzet met behulp van grote expressieve stalen.””

_____________

_____________

“Momenteel maken we een switch naar fellere tinten en
kleurencombinaties.”
Michiel Vanhoof (Caparol - DAW Belgium)
_____________

Helga Timmers: “Als schildersbedrijf doen wij geregeld een
beroep op een fabrikant of specialist om technisch advies in te
winnen. De aanbevelingen bezorgen we samen met de offerte
aan de klant.”

Michiel Vanhoof: : “Muren moeten bij ons nu eenmaal kaarsrecht zijn. In onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland
is dat anders, daar wordt vooral gebruikgemaakt van gestructureerde muren en plafonds.”

Is schilderswerk nog altijd veel populairder dan
behang?

Neemt de invloed van de architect af door het
specialistenwerk?
Michiel Vanhoof: “De techniciteit in de bouw is razendsnel toegenomen en we ondersteunen de architect daarin met raad en
daad. De architect kan zich dan focussen op het creatieve pro-

Dirk Gielissen: “Behangpapier zit terug in de lift en dit in combinatie met stoffen. Mensen bouwen tegenwoordig zo strak dat
er akoestische problemen kunnen opduiken. Behang maar ook
_____________
“Trends ontstaan vaak uit noodzaak. Architecten bepalen
welke kleur bij welke stijl past.”
Peter Penders (Tache d’Or)
_____________

7.

8.

1/ Helga Timmers (Schildersbedrijf Woutim)
2/ Peter Penders (Tache d’Or)
3/ Herman Gommé (Tache d’Or)
4/ Ellen Renette (Caparol - DAW Belgium)
5/ Dirk Gielissen (Gielissen Wooninrichting)
6/ Michiel Vanhoof (Caparol - DAW Belgium)
Vittorio Simoni (Simoni Architecten)
Ben Goossens (B-Stuc)
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www.gielissen.be

gordijnen bieden dan soelaas. Deze materialen voelen bovendien veel warmer aan dan schilderwerk.”
Herman Gommé (Tache d’Or): “Vandaag de dag kleed je een
kamer niet meer volledig aan met behang. Je legt accenten,
meestal met de duurdere collecties, 3D-behangpapier of prints
van bijvoorbeeld 3 meter hoog en 10 meter lang.”
_____________
“Vandaag de dag kleed je een kamer niet meer volledig aan
met behang.”
Herman Gommé (Tache d’Or)
_____________

_____________

_____________

_____________

“De jonge generatie toont steeds minder interesse voor het
schildersvak.”
Helga Timmers (Schildersbedrijf Woutim)
_____________

“Trends ontstaan vaak uit noodzaak. Architecten bepalen
welke kleur bij welke stijl past.”
Peter Penders (Tache d’Or)
_____________

“Voor de klant is er een wereld van verschil tussen ruwbouw
en pleisterwerk.”
Ben Goossens (B-Stuc)
_____________

op. Mensen gaan online op zoek en maken een eigen moodboard. Dan is het aan ons om hun wensen te vervullen met dezelfde of gelijkaardige producten.”
Dirk Gielissen: “In onze branche word je overspoeld door een
eindeloos assortiment. Als je klanten op dat warrige parcours
deskundig begeleidt, zowel in de winkel als met vakkennis, kan
je het verschil maken. Meer nog: de klant is je dankbaar.”

Het aanbod voor interieurafwerking is gigantisch. Kan je door de bomen het bos zien?

Vittorio Simoni: “Architecten spelen een belangrijke rol in het
maken van keuzes op het vlak van interieurafwerking. Wij moeten bouwheren tekst en uitleg geven en hen aansturen.”

Helga Timmers: “Vroeger kon je enkel bij de lokale handelaar
terecht, nu is er het internet, Pinterest, Instagram, noem maar

Ben Goossens: “We kruipen meer dan ooit in de huid van een
psycholoog om niet alleen onze klanten, maar ook leveranciers
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en personeel trachten te begrijpen.”

Welke facetten maken de stiel en het beroep zo
boeiend?
Dirk Gielissen: “De afwisseling en het technische aspect. Wij
pakken uit met een enorm gevarieerd gamma en krijgen een
heel divers publiek over de vloer. Soms weet je zelfs niet welk
type klant voor je staat.
Onze referenties gaan van studentenkoten en serviceflats tot
een caravan op het Zonhovense Heidestrand en een villa in
Saint-Tropez.”
Helga Timmers: “Een totale make-over geeft me veel voldoe-

ning. Het ontwerp, het eindresultaat en alles wat daar tussen
ligt.”
Peter Penders: “De eindafwerking. Een stukadoor bijvoorbeeld
krijgt die zelden of nooit te zien.”
Ben Goossens: “Inderdaad. Als stukadoor beland je in een leeg
huis. Maar de erkentelijkheid van de klant stemt mij tevreden.
Voor hem is er een wereld van verschil tussen ruwbouw en
pleisterwerk.
Met ons werk voor kunstencentrum Z33 in Hasselt hebben we
de prijs van beste Belgische pleisterproject gewonnen. Zo een
award zet ook onze vakmannen terecht in de bloemetjes.”
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_____________
“Een kleur aanbrengen is de goedkoopste manier om een
interieur te veranderen.”
Vittorio Simoni (Simoni Architecten)
_____________
“We gaan heel ver in het ontwikkelen van een groot
en divers assortiment.”
Tjeu Vandezande (Disaghor-Dockx)
_____________

Wie is wie?
B-Stuc:
Ben Goossens, vennoot – www.b-stuc.be
Caparol - DAW Belgium:
Ellen Renette, marketing & communication
www.caparol.be
Caparol - DAW Belgium:
Michiel Vanhoof, project & key account manager
www.caparol.be
Gielissen Wooninrichting:
Dirk Gielissen, zaakvoerder – www.gielissen.be
Schildersbedrijf Woutim:
Helga Timmers, interieurarchitecte en commercieel
verantwoordelijke – www.woutim.be
Simoni Architecten:
Vittorio Simoni, bestuurder-architect –
www.simoni.be
Tache d’Or:
Peter Penders, zaakvoerder – www.tachedor.be
Tache d’Or:
Herman Gommé, zaakvoerder – www.tachedor.be

Fotografie: www.tachedor.be

Tekst: Eric Cajot

Woutim Paintworks & Total Interiors

40 jaar professioneel
allround bedrijf

B-Stuc dé
referentiepartner voor
kwalitatieve afwerking.

Woutim is reeds 40 jaar actief in de sector. Door de jaren
heen is de onderneming uitgegroeid tot een professioneel
allround bedrijf dat thuis is in alle disciplines op het gebied
van schilderwerken.

Woutim Total Interiors
Sinds begin 2020 is Woutim met een nieuwe afdeling
"Woutim Total Interiors" actief op de markt voor totaal
projecten en realisaties.

Paint the sky
Make it your own

Al jarenlang is B-stuc dé referentiepartner voor alles wat te maken heeft
met de volledige afwerking van uw pand. Als kwaliteitsvol afwerkingsbedrijf
zijn we gespecialiseerd in schilderwerken, gyprocwerken en (dun)pleisterwerken. Deze bieden we graag gecombineerd aan als totaaloplossing.
Kortom: met B-stuc rekent u op één betrouwbaar aanspreekpunt voor drie
kwaliteitsdiensten, verzilverd door jarenlange ervaring.

WWW.WO UT IM . B E

Rue de Petit-Axhe 1O • 43OO Waremme
info@b-stuc.be | +32 477 98 64 8O
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REDACTIE
CLIMATRIX IS VERHUISD!
Climatrix, de Belgische expert in vloerverwarming, klimaatwanden en -plafonds onder leiding van Kim Vaessen neemt
zijn intrek in het voormalige pand van CKS in Dilsen-Stokkem.
‘Het kantoorgebouw van 650m2 en het magazijn van 1600m2
zorgen ervoor dat we onze goederen beter kunnen beheren en
onze medewerkers opnieuw de ruimte hebben om in alle rust
te werken’, zo vertelt Kim Vaessen. Bovendien zal Climatrix
met de verhuis een eigen identiteit creëren. Ze verhuisden op
28 september en dat zullen ze zowel met de werknemers als
met de klanten op een gepaste wijze vieren.
DClimatrix vindt zijn roots bij het Limburgse familiebedrijf Rofix. In 2011 richtte de Limburgse onderneemster Kim Vaessen Climatrix op. Dat deed ze in de gebouwen van Rofix, het
bedrijf van haar ouders. Met de oprichting van dat bedrijf werd
antwoord geboden op de toenemende vraag naar milieuvriendelijke alternatieven voor verwarming- en koelingssystemen.
Climatrix creëert samen met haar team van specialisten en
partners steeds de meest innovatieve toepassingen van vloerverwarming, klimaatwanden en klimaatplafonds. Hun materialen en diensten leveren ze aan installatiebedrijven, echter staan
ze ook open om advies te verschaffen aan architecten, studiebureaus, bouwfirma’s, interieurarchitecten en particulieren.
Sinds 2016, vijf jaar na de oprichting van het bedrijf, maakte
Kim Vaessen met Climatrix een forse groeispurt. Door die groei
werd het een hele uitdaging om de goederen in het magazijn
weg te toveren, alsook het team van een aangename werkplek te voorzien. Aangezien dat laatste niet meer haalbaar is,
zijn ze vorig jaar in juli op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.
Om de geschikte locatie te vinden, deed Kim Vaessen vooral
beroep op haar uitgebreid netwerk. Via goede vrienden én zaakvoerders van CKS, Sabine Pannemans en Lode Colson, is ze terechtgekomen in hun voormalige pand op de Heulentakstraat
14 in Dilsen-Stokkem. ‘Het was liefde op het eerste gezicht. Het
is een mooi, verzorgd en zeer toegankelijk pand met leuke features’, vertelt Kim Vaessen. ‘Daarnaast vonden we het belangrijk om niet te ver weg te trekken. Onze wortels liggen binnen
Dilsen-Stokkem en dat wilden we graag zo houden. Het is fijn
om te ondernemen in een stad die de lokale economie steunt.
Daarom heb ik er ook alles aan gedaan om binnen de grenzen
van Dilsen-Stokkem te blijven. Een belangrijk pluspunt: voor het
merendeel van ons team is het de perfecte uitvalsbasis.’, aldus
Kim Vaessen. Tevens zou het voor hun klanten geen verschil uitmaken. Afhalingen gebeuren immers minder en minder omdat
Climatrix tegenwoordig beroep doet op extern transport die de
bestellingen elke dag over heel België en Nederland uitstuurt.
Verder heeft het kantoorgebouw een oppervlakte van
650m2 en een magazijnruimte van 1600m2. De verwachtingen van Kim Vaessen zijn hoog gespannen, want zelf
geeft ze aan dat ze zich vasthoudt aan de takken van de bomen als ze ziet wat een groei CKS heeft meegemaakt in dat
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pand. ‘Blijkbaar is het zeer vruchtbare grond’, constateert ze.
De Limburgse onderneemster vertelt ook dat ze nu de mogelijkheid
hebben om opnieuw een mooie toonzaal uit te werken. ‘Voorheen
hadden we een toonzaal, maar door de groei werd onze showroom
kantoorruimte en was het niet meer evident om onze klanten daar
te ontvangen’, aldus Kim Vaessen. In hun nieuwe showroom
gaan ze hun vloerverwarming, klimaatwanden en -plafonds tonen, waarbij ze zowel de opbouw als de werking ervan op een
warmtepomp laten zien. ‘Bovendien kunnen we in die showroom
eveneens de laatste technieken toepassen. Daardoor kunnen we
de klantervaring nog beter optimaliseren’, zo vertelt Kim Vaessen.
Officieel verhuisde Climatrix op 28 september naar de Heulentakstraat 14 te Dilsen-Stokkem. Samen met alle collega’s
gaan ze toch even stilstaan bij dat belangrijk moment. ‘De officiële opening kan vanwege corona niet gepland worden, maar
elke klant zal uitgenodigd worden om ons te komen bezoeken. Op die manier kunnen we voor elke klant meer tijd vrijmaken. Ik kijk er in ieder geval erg naar uit!’, aldus Kim Vaessen.

Klimaatplafonds
Klimaatwanden
Vloerverwarming

Montage door eigen vakmannen
Heulentakstraat 14 | 3650 Dilsen-Stokkem

Meer info? surf naar www.climatrix.be
+32 89 79 03 50

info@climatrix.be

Contactpersoon voor meer informatie:
Voor meer informatie kan u terecht bij Kim Vaessen, zaakvoerster
van Climatrix. Bereikbaar via e-mail op kim.vaessen@climatrix.be
of telefonisch via 089 79 03 50

…
www.climatrix.be
…

Weg naar Meeuwen 34
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS

GEKA KEUKENS
www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

Particulier & Projectontwikkeling

GEKA
KEUKENS
www.gekakeukens.be

GEKA KEUKENS
Particulier + Projectontwikkeling

www.gekakeukens.be
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REDACTIE

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

DECEUNINCK STELT ZIJN AMBITIES SCHERP
MET VERNIEUWING MERKIDENTITEIT
“Onze wereld verandert voortdurend. Soms merken we het
amper, en soms gebeurt het van vandaag op morgen. Daarom is het belangrijk voor internationale ondernemingen als de
onze om regelmatig na te gaan of we nog voeling hebben met
onze huidige wereld”, zegt Stijn Vermeulen, CEO Deceuninck
Europe.
Om die reden startte Deceuninck vorig jaar een project om zijn
merkpositionering te evalueren. Gebaseerd op intern en extern
onderzoek stelde de toonaangevende producent van kunststof
en aluminium profielen zijn ambitie voor de toekomst opnieuw
scherp. Meteen kregen ook de look en feel van zijn bedrijfsidentiteit een opfrissing.
“Het was niet onze ambitie om grote wijzigingen door te voeren.
We blijven trouw aan ons DNA, maar wilden evalueren of onze prioriteiten nog steeds juist zaten”, benadrukt de CEO. “We zetten
‘betrouwbaarheid’ voorop omdat we voor onze klanten een partner willen zijn. We willen meer zijn dan enkel een leverancier van
profielen. Daarnaast focussen we verder op innovatie. Innovatief
design blijft een prioriteit, maar we willen nog verder gaan en innovatieve oplossingen bieden in de brede zin van het woord. Tevens
blijven we het belang van duurzaam ondernemen sterk benadrukken. We willen een voorbeeldfunctie opnemen in de ecorevolutie.
Onze producten moeten nog verder hierop inhaken.”
Deze 3 pijlers spelen een belangrijke rol in de nieuwe ambitie van
Deceuninck: oplossingen aanbieden voor een betere wereld.

In het kader van deze nieuwe prioriteiten gaf Deceuninck ook een
opfrissing aan de look en feel van zijn corporate identiteit. Het bedrijf blijft trouw aan zijn logo dat ondertussen wereldwijd op een
brede herkenning kan rekenen., maar voegt er een beeldmerk in
de vorm van een kroon aan toe. De kenmerkende contouren daarvan representeren de profielen waarvoor Deceuninck bekend staat
en ook de grondstof: kunststofgranulaat. De kroon verwijst uiteraard ook naar de bedrijfsnaam.

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

powered by

Een nieuwe baseline vat de opgefriste visie van Deceuninck mooi
samen. “Framing the future together verwijst naar de producten,
maar benadrukt ook onze toekomstgerichte visie”, aldus Stijn Vermeulen.

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Deceuninck zal zijn nieuwe identiteit uitrollen in de loop van de
komende maanden..
…
www.deceuninck.be
…

RELIABILIT Y

INNOVATION

SUSTAINABILIT Y

PALMAERS KLAAR VOOR EERSTE SPADESTEEK IN NIEUWE RETAILZONE
Wie zich in de nieuwe winkelzone mag vestigen, is op voorHet is zover. De eerste schop voor de uitbreiding van De Eikaart
in Bilzen gaat dit najaar nog de grond in. Ontwikkelaar Groep
Palmaers heeft de vergunning op zak voor de bouw van een
economische zone voor grootschalige kleinhandel, samengesteld uit 8 units voor verhuur. De huurders van deze bedrijfsgebouwen zullen er diverse activiteiten kunnen onderbrengen
zoals handel, ambachtelijke activiteiten of opslag. Groep Palmaers neemt zelf ook zijn intrek in 5 extra gebouwen.
De units, die precies over een jaar gebruiksklaar zullen zijn, hebben een gemiddelde grondoppervlakte van
1.300 m2. “Op vraag van de huurders kunnen we daar ook
laad- en losfaciliteiten aan toevoegen”, zeggen Luc Hermans en Alex Michils van Vestio, het kantoor dat instaat
voor de commercialisering. “Er worden tevens 400 bijkomende parkeerplaatsen voor bezoekers gecreëerd.”
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hand afgesproken. ““Voor de invulling van deze grootschalige kleinhandel focussen we ons -op vraag van het stadsbestuur- op handelsactiviteiten die het huidig commercieel
aanbod versterken en die geen concurrentie zijn voor de
handel in het centrum”, leggen Hermans en Michils uit.
Ontwikkelaar Groep Palmaers, die in totaal 20 miljoen euro investeert in het project, bouwt eveneens een 5-tal units extra om
de eigen activiteiten gegroepeerd onder te brengen en zo een
gecentraliseerde service te kunnen aanbieden. De bedrijven
onder de hoede van CEO Ivo Palmaers, zijn onder meer actief in
de doe-het-zelf artikelen, verhuurservice van bouw- en industriële materialen, tuinmachines, aanhangwagens, schoonmaaken onderhoudsmachines, enzovoort. Uiteraard zullen in de
nieuwe retailzone ook tientallen extra jobs gecreëerd worden..
…
www.palmaersvakhandel.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, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV - RPR Brussel BTW BE 0407.963.786/BE 0408.183.324/BE
0403.257.506.
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in de

Steigers

GENK IN DE STEIGERS
“We kiezen altijd voor kwaliteit in onze nieuwe gebouwen”

Je kunt er niet naast kijken: de stad Genk is in volle ontwikkeling, en dit zowel op vlak van residentiële als andere bouwprojecten. Terwijl in het centrum en de omliggende wijken druk
wordt gebouwd aan moderne appartementsblokken, betaalbare woningen en gemeenschapsvoorzieningen, staan ook
op de industrieterreinen de bouwmachines geen seconde stil.
“Vanuit onze bevoegdheden proberen we zo stevig mogelijk
onze stempel te drukken om al deze ontwikkelingen mee vorm
te geven”, zeggen burgemeester Wim Dries en schepen van
Ruimtelijke Ordening, Michaël Dhoore.
“Genk is een rasterstad van verschillende lagen”, legt de burgemeester uit. “We hebben een mooi landschap, met veel natuur.
Daarop ligt een laag met infrastructuur, op strategische plaatsen.
- 62ste editie - 54 -

En daarop worden dynamische omgevingen gecreëerd, van wijken, mijnsites, gezondheidsvoorzieningen, enzovoort.”
“Onze visie op de ontwikkeling hiervan is duidelijk”, aldus Wim
Dries. “Enerzijds investeren we zelf in projecten die een belangrijke maatschappelijke meerwaarde bieden. Anderzijds stimuleren en faciliteren we private investeringen in zowel de residentiële markt als in bedrijfsgebouwen. Daarbij houden we telkens
een aantal vaste principes voor ogen. Zo moeten de projecten
kwalitatief zijn naar architectuur en gebruikte materialen. Mooie
voorbeelden zijn het Botta-gebouw en La Biomista. We waken
erover dat de projecten geïntegreerd worden in het landschap.
Nieuwbouw in Genk moet een ziel hebben. Er moet beleving
vanuit gaan. En uiteraard moeten de voorstellen ook functioneel
en duurzaam zijn. We sturen dit alles via ons vergunningenbeleid, waarin we de lat telkens hoog leggen. We verkopen ook
gronden, waar we voorwaarden aan verbinden. Bovendien drukken we onze stempel door mee aan tafel te gaan zitten voor
overleg. Onze diensten fungeren als partners, die vanuit de ste- 62ste editie - 55 -

Thor Park in Waterschei
Technische fiche
…
Thor Parkeergebouw
Hoofdaannemer:
TV Houben-Strabag
Architect:
AIM Turnhout
Parking plaatsen:
460
Thor Park
Hoofdaannemer:
TV Houben- Strabag
Architecten:
Satijnplus Born NL

delijke visie, adviezen formuleren en doorverwijzen naar andere experts. Zo betrekken we regelmatig de Vlaamse Bouwmeester om
tot een breed gedragen realisatie te komen.” We overlopen enkele
spraakmakende voorbeelden van projecten die recent werden afgerond of momenteel nog in de steigers staan:

Thor Park in Waterschei
“Dit is het sluitstuk van de totale herbestemming die we afgelopen
jaren aan ons mijnerfgoed hebben gegeven”, licht de burgemeester
toe. “C-mine, Thor, La Biomista,… het zijn allemaal voorbeelden van
een geslaagde combinatie tussen verleden en toekomst. Hier zijn
telkens richtlijnen toegepast om de eigenheid van de geschiedenis
te bewaren en er tegelijk een moderne functionaliteit aan toe te voegen. Stad Genk heeft om dat te realiseren dankbaar gebruik gemaakt
van Europese en Vlaamse middelen, en zelf aanzienlijke inspanningen gedaan om het financiële plaatje rond te krijgen. Daarmee tonen
we onze fierheid en respect voor het mijnverleden en bieden we
naar duurzaamheid, educatie en werkgelegenheid niuewe kansen
aan de Genkenaars.”
“We hebben op de Thor-site meegewerkt aan diverse projecten”, vertelt Veronique Houben van bouwbedrijf Houben. “Zo hebben we samen met Strabag het voormalige hoofdgebouw gerenoveerd, nieuwe
complexen als Energyville en T2-campus gebouwd, en recent nog de
parkeertoren aangelegd (ontwerp van Architects in Motion, Turnhout).
Momenteel zijn we volop bezig aan de afwerking van het hoofdkantoor
voor CAW, Pleegzorg en het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling op de Welzijnscampus . Heel diverse opdrachten, maar we hebben ze allemaal met veel enthousiasme tot een goed einde gebracht.
We werken altijd graag in Genk. Er wordt gebouwd met een duidelijke
visie, gebaseerd op kwaliteit. Bovendien is het dichtbij huis voor onze
mensen…”

parkeergebouw Thor
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Thor Park in Waterschei

Immobiliën
Projectontwikkeling

IMMO NEIRYNCK POL
T2 Campus

Energy Ville

Thor Central

TROTSE GRONDLEGGERS
VAN HET GENK VAN MORGEN

houbennv.be

12 appartementen • 1 horecaruimte + 2 handelsruimtes
Bochtlaan 35 • 3600 Genk • 0476 50 61 26 •neirynck.pol@skynet.be
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Portavida of Welzijnscampus
Technische fiche
…
Bouwheren:
CAW / Pleegzorg Limburg
Hoofdaannemer:
Houben NV, Hasselt
Architect:
Stéphane Beel, Gent
Ingenieur technieken:
SB Heedfeld, Riemst
Veiligheids coördinator:
Macobo, Tessenderlo
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“Als de werken van de meest recente nieuwbouw (voor CAW, samen met Pleegzorg en Familiehulp) eind dit jaar helemaal voltooid
zijn, zullen we ongeveer 20 jaar gebouwd hebben aan deze campus”, weet burgemeester Dries. “Het is een strategische keuze geweest om alle voorzieningen rond welzijn hier te bundelen. Het doel
is om op deze site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis, diverse
organisaties te groeperen die kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening
bieden aan de Genkenaar.” Daarmee is het eindpunt nog niet bereikt. “Er zijn inderdaad nog bijkomende mogelijkheden voor verdere
ontwikkelingen”, bevestigt Wim Dries.

Eén van de recente ontwikkelingen is wat ‘de poort’ van de Welzijnscampus wordt genoemd. Sociale huisvestigingsmaatschappij Landwaarts nam de coördinerende rol hiervoor op. “We hebben voor de
uitvoering samengewerkt met 4 partijen”, zegt directeur Jos Camps.
“De 4 appartementsblokken aan de voorzijde zijn voor onze rekening,
gevolgd door 2 erachter van de collega’s van Nieuw Dak. Er is ook een
kantoorgebouw van het OCMW aan verbonden en tot slot een ondergrondse parkeergarage van het AGB.” De architectuur werd toevertrouwd aan ILB Architecten uit Herk-de-Stad (Iglesias, Leenders en
Bylois), terwijl Artes Roegiers met hoofdzetel in Kruibeke als hoofdaannemer fungeerde. ELD uit Antwerpen was het studiebureau voor deze
opdracht. “Een combinatie die je niet elke dag op Limburgse werven
tegenkomt”, aldus nog Jos Camps, “maar die wel tot tevredenheid van
alle partijen uitstekend werk heeft geleverd.”
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Kantoor Landwaarts
Technische fiche
…
Hoofdaannemer:
Margema, Dilsen
Architecten:
PCP, Genk
Bouwheer:
Landwaarts, Genk
Omvang :
kantoren gelijkvloers en verdieping 694 m2.
kelder (technieken) 180 m2
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“De sociale huisvestingsmaatschappij was al een tijdje op zoek naar
een nieuwe uitvalsbasis, en die hebben ze gevonden aan de Mosselerlaan”, zegt de schepen van Ruimtelijke Ordening. “Er is een zone
ontwikkeld waarin woningen en diensten mooi geïntegreerd zijn op
een bosrijk perceel. Ik vind het mooi gedaan.”
Een compliment dat door PCP Architects uit Genk in dank wordt afgenomen. “We waren met 4 partijen uitgenodigd voor de finaleronde en zijn
blij dat we deze opdracht voor zowel het gebouwontwerp als de interieurinrichting hebben binnengehaald”, zegt Jochen Kerkhofs. “Er waren
diverse uitdagingen, waaronder de integratie van het nieuwe gebouw
in de groene omgeving. Daarom hebben we bijvoorbeeld gekozen voor
buitenschrijnwerk in herfstkleuren. In het gebouw blijft het contact met
de natuur bewaard, onder meer door de grote ramen. Het groen wordt
als het ware naar binnen getrokken. Die transparantie vormde meteen
de tweede uitdaging, want de specifieke dienstverlening die er plaatsvindt in het publieke gedeelte, vereist ruimte voor discreet overleg. Er
zijn dus ook afscheidingen, schuifbare wanden en rustige hoekjes om
de privacy te garanderen.” Vanuit technisch oogpunt valt de duurzame
koeling- en verwarmingsinstallatie op. “Hiervoor hebben we gebruikt
gemaakt van geothermie, waarmee we nog een stap verder gaan dan
de wens om een BEN-kantoor te realiseren”, aldus de architect. Andere
blikvangers in dit project zijn onder meer de multifunctionele refter en
een optopping met meetingroom. Landwaarts neemt het gebouw officieel in gebruik vanaf 2021.
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Kantoor Landwaarts

Meerkensstraat 20
3650 Dilsen-Stokkem
Tel: 089/56.58.30
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www.margema.be

WWW.PCP-ARCHITECTS.BE
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Kantoor Landwaarts
De totale uitvoering van het project werd toevertrouwd aan
Bouwbedrijf Margema uit Dilsen-Stokkem. “We werken veel
voor Landwaarts”, zegt zaakvoerder Frank Geelissen. “De afgelopen 5 jaar hebben we bijna permanent sociale koopwoningen voor hen gebouwd. Vandaar dat het fijn was om ook
hun eigen kantoorgebouw te mogen uitvoeren.” Margema
stond in voor het totale project. “We hebben inderdaad alles
gedaan, van de ruwbouw, over de binnenafwerking tot de infrastructuur buiten. Alleen voor de elektriciteit, HVAC, lift en
tuinbeplanting werd nog iemand anders ingeschakeld.” Nochtans was het geen alledaagse opdracht. “Er zaten inderdaad
wel een aantal addertjes onder het gras, zoals de steenstrips
op de muren en plafonds”, aldus nog Frank Geelissen. “Maar
we hebben het allemaal zonder problemen tot een goed einde gebracht. Uiteindelijk is het één van de mooiste projecten
geworden die we ooit gemaakt hebben. We zijn fier om dit
gebouw op onze referentielijst te mogen zetten.”

Bouwheer Landwaarts is erg opgetogen met het resultaat.
“Een enorme vooruitgang als je bekijkt waar we tot dusver
gehuisvest waren”, aldus directeur Jos Camps. “Onze vorige
vertrekken waren afgeleefd, te klein en hadden rondom veel te
weinig parkeergelegenheid. Onze mensen verdienen het om in
een mooie en inspirerende werkomgeving terecht te komen.
Nu verhuizen we naar een plek vlakbij het centrum, die toch
veel rust uitstraalt. We hebben gekozen voor deze locatie omdat
er veel natuur aanwezig is. We hebben de aannemers dan ook
gevraagd om de parkfunctie zoveel mogelijk te bewaren. Dat
is goed gelukt. Een gespecialiseerd groenbedrijf maakt nu een
verdere selectie naar behoud, aanplanting en verder onderhoud
van de omgeving.”

Duall BIMT

ook toonaangevend in engineering, planning en uitvoering

duidelijk
inzicht

snellere en accurate
uitvoering

in mogelijke
knelpunten

eindresultaat in
één oogopslag zichtbaar
voor aanvang van de werken

www.duall.biz
Toonaangevend in HVAC & SANITAIR
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Woonprojecten aan Europalaan Vicus - Som Project
Technische fiche
…
Hoofdaannemer:
Haex Oudsbergen
Architect:
PCP Genk
Bouwheer :
SOM Project
24 appartementen
1 Handelsruimte
1 Horecaruimte

Grenzend aan elkaar, tegenover Peppe’s en achter La Botte, zijn
twee opmerkelijke residentiële projecten in volle opbouw. Het eerste is van bouwheer Pol Neirinck en wordt uitgevoerd door Gebr.
Cuppens uit Oudsbergen. “Er is werk van specialisten nodig om op
de beperkte ruimte van deze toplocatie een luchtig ontwerp met voldoende densiteit te realiseren”, aldus Wim Dries. “Dat geldt zeker
ook voor de naastgelegen residentie Vicus, die SOM Projects liet
tekenen door PCP Architects. Deze en een aantal andere grote investeerders zijn heel actief in Genk. Met hen maken we heel goede
afspraken over de juiste prijs-kwaliteitverhouding van hun projecten.
We eisen degelijke appartementen en woningen van diverse omvang en prijsklasses, zodat een breed publiek hier zijn gading kan
vinden.”
Residentie Vicus, dat uitgeeft op de Europalaan, is heel bijzonder. “Het
moeilijke aan dit project was vooral het grote niveauverschil van de
ene tot de andere zijde”, weet Jochen Kerkhofs van PCP Architects.
“Vandaar dat we de 7 lagen als een soort cascade hebben ontworpen.
Het laat toe om op diverse niveaus penthouses met grote terrassen
te maken.” Blikvanger van het gebouw op het driehoekige perceel, is
de overkraging aan de voorzijde, waar onderaan plaats wordt voorzien
voor horeca. “Door het aparte volume in een andere hoek te plaatsen
dan de voorgevel, kan je de ruimte maximaal benutten en er toch het
nodige cachet aan geven”, aldus nog Jochen Kerkhofs. Tot slot nog een
wetenswaardigheid over dit project: de ondergrondse parkeergarage
beschikt over een geautomatiseerd systeem, dat de voertuigen vanzelf
op een vrije plaats onderbrengt. “Dit maximaliseert de benutting van de
schaarse ruimte”, besluit de architect.
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Woonprojecten aan Europalaan Vicus - Som Project

Residentie Vlinderpark is wederom een prachtige creatie van Som Project vlakbij het centrum van
Genk.
Residentie Vlinderpark bestaat uit 4 mooie woonblokken met groen rondom.
Het bouwproject werd opgetrokken uit duurzame materialen. Dit resulteert in een zeer mooie en
luxueuze uitstraling. Elk appartement is voorzien van een ruim terras. Er werd bewust gekozen voor
grote raampartijen waardoor u kan genieten van maximale lichtinval en een ruimtelijk gevoel. Belangrijk is dat elk appartement volledig wordt afgewerkt naar de keuzes en wensen van de klant. U krijgt
het deskundige advies van een interieurarchitecte, dit is bovendien inbegrepen in de prijs. Er worden
hoge budgetten voor de afwerking voorzien waardoor u enkel van de beste kwaliteit zal genieten. Er
is keuze uit 1-2 of 3 slaapkamerappartementen. Verder is er ook nog een handelsruimte beschikbaar,
deze is 290m2 groot en kan nog volledig naar wens ingericht worden.
Bent u nog eigenaar van een huis of appartement maar wenst u te verkopen? Kom dan zeker langs.
Ons vastgoedkantoor “SOM Vastgoed” verkoopt uw woning of appartement en ondertussen kiest u
uit ons uitgebreid aanbod. U heeft geen enkele aankoopverplichting zolang uw woning niet verkocht
is, u loopt als koper dus geen enkel risico. Uiteraard begint alles met een marktconforme schatting,
die wij gratis en vrijblijvend aanbieden door onze expert.
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Het Dorlik 16, Hasselt
T. +32 11 28 00 80
E. info@somproject.be
W. www.somproject.be
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Woonprojecten aan Europalaan Immo Neirynck Pol
“De voornaamste troef van dit project Bochtlaan 1 is de ligging”, zegt
bouwheer Pol Neirynck. “Het is een strategisch punt, vlak in het centrum. Bovendien worden de Europalaan en Bochtlaan nog heraangelegd, zodat er een rechtstreekse verbinding komt met C-mine.” Het
project bestaat uit 12 appartementen, 2 kantoorruimtes en onderaan
een horecazaak. “In feite wordt het een kopie van Peppe’s, dat er tegenover ligt”, weet Pol Neirynck. “Een gezellige zaak, met ruimte voor
een groot terras. De gevel van het gebouw is opgebouwd in lichte,
transparante materialen, met accenten in cortenstaal. Ja, het gaat echt
mooi worden.”
De bouwheer heeft zelf voor het eerste ontwerp gezorgd. “De vergunning heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Na de verfijning van de plannen door architect
Koenraad Klingeleers, heeft het Genkse stadsbestuur de volledige medewerking verleend om tot een mooi eindresultaat te komen waar iedereen zich in kan vinden.” Bouwbedrijf Gebroeders Cuppens uit Oudsbergen is momenteel bezig aan de wanden. Tegen het derde kwartaal
van 2021 zou het project woonklaar moeten zijn.

Technische fiche
…
Hoofdaannemer:
Gebr Cuppens Oudsbergen
Architect:
XcoGIT Houthalen
Bouwheer :
Neirynck Pol
12 appartementen
2 handelsruimte
1 Horecaruimte
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Genk Green Logistics
Technische fiche
…
Bouwheer:
Group Machiels + Invest Offices & Warehouse
en MG Real Estate
Oppervlakte: 250.000 m2 CO2 Neutraal

Op de plaats waar vroeger Ford Genk stond, rijden de bouwmachines af en aan om de volledige transformatie van de site tot uitvoering te brengen. Eén van de projecten die tot de verbeelding spreken
is Genk Green Logistics, een uiterst duurzame investering in multifunctionele logistieke ruimte. “Grote troef van dit initiatief is dat er
gebruik kan gemaakt worden van de trimodale transportmogelijkheden op het terrein”, vindt Wim Dries. “Goederen kunnen zowel per
schip, trein als vrachtwagen worden aan- en afgevoerd. Daarenboven mikt het project op energieneutraliteit, wat toekomstgericht een
slimme investering is.”
Genk Green Logistics is een samenwerking tussen Group Machiels,
Intervest Offices & Warehouses en MG Real Estate. “We gaan hier op
termijn maar liefst 250.000 vierkante meter state-of-the-art logistieke
ruimte ontwikkelen”, zegt Wesley Mazzei, hoofd van de logistieke business unit bij Group Machiels. “We bouwen in diverse units van ongeveer 8.000 m2, met de mogelijkheid om te koppelen tot een groter geheel. De eerste 20.000 m2 hebben we alvast op eigen risico gebouwd
en wordt opgeleverd in november. Voor de volgende fases wachten we
af op concrete contracten. De belangstelling is groot, maar de invulling
kan nog alle kanten uit in functie van de wensen van de klanten.”
Kenmerkend aan het project is de ambitie om CO2-neutraal te zijn. “We
gaan inderdaad als minimum voor de BREEAM-certificering en streven
naar een volledige CO2-neutraliteit”, zegt Wesley Mazzei. “Dat hangt
natuurlijk ook een beetje af van het type klanten dat hier activiteiten
zal ontwikkelen.” De USP van dit project is de syncromodale ontsluiting. “Vanuit onze faciliteiten is er een rechtstreekse verbinding met het
water en de treinsporen, zonder hiervoor de openbare weg te moeten
gebruiken. Er geldt dus geen restrictie qua gewichten, en dat is een
groot voordeel. We mogen Genk Green Logistics zonder verpinken beschouwen als de ‘extended gateway’ voor Haven Antwerpen.”

Wesley Mazzei
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Uitbreiding Youston
Technische fiche
Youston
…
Bouwheer:
Youston; Genk
…
Architect:
PCP; Genk
Hoofdaannemer:
Willy Naessens; Tessenderlo
Grondwerken:
Croes; Geetbets)
Super vlakke vloer:
Van Berlo; Nederland
Gevelbekleding:
Sign & façade; Molenstede
Piping:
BMS groep; Bilzen
Electra:
Maris; Heusden-Zolder
HVAC:
Maes Industries; Herentals
Rekken:
Stow Group; Moeskroen
Poorten:
Assa Abloy Belgium; Wemmel

Tot slot nog een industrieel project dat de groei van Genk als
ondernemingsvriendelijke stad belichaamt. “Youston is zich
nog niet zo lang geleden komen vestigen de gebouwen van
de voormalige Ford-leverancier Lear”, vertelt schepen Dhoore.
“Ze digitaliseren allerlei officiële documenten, die ze nadien
ook fysiek bewaren in metershoge opslagruimte. Desgevallend
kunnen de papieren afschriften uit de rekken worden gehaald.
Een sterk groeiende business, want Youston is aan een grote
uitbreiding toe. Het aantal kilometer van gestapelde dozen loopt
zienderogen op. We zijn blij dat deze uitbreiding gebeurt aan de
bestaande infrastructuur en de bijkomende jobs dus ook in Genk
zullen gecreëerd worden.”
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“Door de enorme groei van het bedrijf, werden we gevraagd om aan het bestaande volume, een grote nieuwbouw te ontwikkelen die
ongeveer 4 keer groter is”, legt Jochen Kerkhofs van PCP Architects uit. “We kozen voor een grote, zwarte doos voor het magazijn, met
daarvoor het contrast van een wit volume voor de kantoren. De opdracht was erg onderhevig aan de aard van de activiteiten die er plaatsvinden. De hoogte is bijvoorbeeld bepaald in functie van de maximale reikwijdte van de reachtrucks. Ook de breedte van de gangen hangt
af van de manoeuvreerruimte die nodig is voor de orderpicking. Het gebouw is dus ontworpen op basis van de maximale stockageruimte.
Die is na de bouw van fase 1 (A+B) goed voor zo’n 1.000 kilometer aan dozen. Mocht dat op termijn te weinig zijn, kunnen we nog een fase
toevoegen, waarin het nieuwe volume nog eens kan gespiegeld worden.”
Zelfs bij de afwerking moest rekening houden met de eigenheid van het bedrijf. “We zijn bijvoorbeeld voor de supervlakke vloeren in zee
gegaan met het Nederlandse Van Berlo aangezien de tolerantie amper 2 mm mocht bedragen in plaats van normaal 2 cm. Anders is het
onmogelijk om de bovenste dozen correct uit het rek te halen. Een bijkomende uitdaging was de brandveiligheid, omdat de opslag van
papier aan strikte voorwaarden is onderworpen. Samen met een Fire Safety Expert en de brandweer zijn we tot een veilige oplossing met
compartimentering, sprinklers en andere maatregelen gekomen.”
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Uitbreiding Youston

bvba
• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN • HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • ZEVEN VAN GROND • SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN •

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets •
tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70
info@croesbvba.be • www.croesbvba.be

www.industriebouw.be
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YOUSTON
VDMA vloer
In opdracht van Willy Naessens maakt Van Berlo Bedrijfsvloeren voor Youston in Genk een VDMA vloer met een vloerdikte
van 23cm. Frederik Crampe, Sales Manager voor Van Berlo,
vertelt: “De stellingpootbelasting bedroeg 76 kN. Conform
het contract van Willy Naessens met Youston hebben wij de
vloer gestort volgens de vlakheid van de VDMA norm. Dat
betekent in de praktijk dat zowel de voorgestorte stroken als
de brede banen in twee lagen gestort zijn. De wapening is
berekend door Van Berlo Engineering. De bovenwapening
werd geplaatst op 40 mm, in plaats van de gebruikelijke 30
mm, in verband met inductie. Het wapeningsnet werd zo
geplaatst dat de staaf, die parallel loopt met de inductie, onderaan zit. Hierdoor ontstaat een theoretische dekking van
49 mm en dit is voldoende om de inductie niet te verstoren.”
Gregory Roelandt, projectleider van Van Berlo Bedrijfsvloeren heeft samen met de bouwheer een bezoek gebracht aan
een referentieproject om een vergelijkbare vloer te laten zien.
Een dergelijk bezoek wordt vaker gepland om de vloer in de
praktijk te laten zien en uitleg te geven over onze werkwijze.
Dit wordt erg gewaardeerd.
Over Van Berlo
Van Berlo Bedrijfsvloeren, onderdeel van de Van Berlo Groep,
is een familiebedrijf en marktleider op het gebied van supervlakke bedrijfsvloeren. Daarnaast verzorgen zij de engineering, de fundering en de prefab systeemfunderingen. Van
Berlo loopt voorop bij het ontwikkelen van vloeren voor highbay-distributiecentra die voldoen aan de allerhoogste vervormingseisen ten aanzien van de bewegingstolerantie van de
stellingen. De eigen engineeringsafdeling werkt hiervoor samen met de stellingenleverancier. “Dat is uniek en levert een
enorme besparing op in tijd en geld”, zegt Frederik Crampe.
Doorlopend zoeken naar nieuwe oplossingen om nóg betere
vloeren te kunnen realiseren, zit Van Berlo in de genen. Van
Berlo is het enige vloerenbedrijf met een eigen engineeringsafdeling en een eigen heidivisie. Die drang naar vernieuwen
en verbeteren heeft een extra dimensie gekregen met een
eigen betontechnoloog. Frederik Crampe: “We hebben een
eigen laboratorium ingericht om onderzoek te kunnen doen
naar de optimale samenstelling van de betonmengsels. Het
doel is nog minder krimp, of zelfs helemaal geen krimp van
het beton meer, de heilige graal in betonland.”
Dagelijkse meerwaarde
Iedere betonvloer heeft te maken met krimp en scheurvorming, dat is inherent aan het product. “Natuurlijk wordt er
wereldwijd onderzoek naar gedaan, maar de ontwikkelingen
gaan ons niet snel genoeg. Daarom nemen we het heft in
eigen handen.” De betontechnoloog levert ook meerwaarde
in de dagelijkse productie, zegt Crampe. “Dagelijks wordt bijvoorbeeld de betonsamenstelling geoptimaliseerd op basis
van de weersverwachting en andere factoren.”
Van mkb tot mega-dc
De monoliet afgewerkte betonvloeren van Van Berlo liggen
bij vrijwel alle toonaangevende logistieke bedrijven in Nederland en België. Crampe: “Vorig jaar realiseerden we in totaal
2,3 miljoen vierkante meter aan vloeren. De tendens is al jaren om hallen van twintigduizend vierkante meter of meer
te bouwen. Daar kunnen wij prima in mee waarbij we ook
nog steeds vloeren en onderbouwconstructies maken voor
projecten in het mkb.”
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De totale onderbouw
Van Berlo staat voor volledige grip op het proces en dat is de
reden dat vrijwel alles in eigen huis gebeurt, zegt Crampe.
“Vanuit die visie is al lang geleden de engineeringsafdeling
opgezet. Dat is onze kracht. Het geeft flexibiliteit en zorgt
ervoor dat we supersnel kunnen instappen in een traject.
Maar bovenal is het een voordeel voor de klant: alles ligt in
één hand. Van weiland tot ankerbout. Hierdoor kunnen we
veel sneller schakelen dan in samenwerking met een engineeringsbureau.”
Mini Vibropaal
Bedrijfsonderdeel Van Berlo Funderingstechnieken houdt
zich bezig met het grondverbeteringssysteem op basis van
de Mini Vibropaal. Deze paal is vooral bedoeld voor drukkrachten. Van Berlo heeft zelf vijf heistellingen en is niet
afhankelijk van externe inhuur. Van Berlo kan het palenplan
exact afstemmen op de vloerbelasting en de eigenschappen
van de ondergrond. Met als resultaat een kwalitatieve en kostenefficiënte bedrijfsvloer.
Weersonafhankelijk bouwproces
Van Berlo Systeemfunderingen zorgt voor kwalitatieve laaden loskuilen, funderingsbalken en het storten van poeren
voor de kolommen. Desgewenst verzorgt het ook de funderingspalen. Omdat alle componenten, zoals laaddocks en
aanrijdverzwaringen, prefab gemaakt worden in eigen huis,
is het bouwproces korter. De bouw vindt bovendien geheel
weersonafhankelijk plaats, waardoor deze altijd volgens planning verloopt.
DIN-15185 27 meter breed
“Bijzonder is ook dat wij de DIN-15185 norm 27 meter breed
leggen, dus niet alleen in het gangpad. Het voordeel is dat
als je ooit besluit om je stellingen te verplaatsen, de vloer
daarvoor al gereed is. Bovendien maken we de vloer vlak in
één arbeidsgang, dat bespaart veel tijd. Na twee weken kan
de stellingbouwer al aan de slag.”
High bay magazijnen
“We zien dat er steeds meer high bay magazijnen gebouwd
worden. Magazijnen van 35 meter hoog zijn geen uitzondering meer. De vervormingseisen van de vloer ten aanzien
van de stellingen zijn extreem, vertelt Crampe, namelijk 1
op 3.000 in plaats van 1 op 300. “Onze engineers werken
dan samen met de stellingbouwer aan de juiste vloerconstructies. Het resultaat is dat we samen naar een oplossing
toewerken waardoor de vloer minder dik hoeft te zijn dan
gevraagd. Dat bespaart veel geld. Bovendien gaat het sneller,
want je stort sneller.”
Allemaal mooi, zegt Crampe, maar zonder de juiste vakmensen ben je nergens. “Daarom moet je ook investeren in je
mensen en in nieuwe kennis.” Reden om zelf een vakdocent
in dienst te nemen. “Voor het storten en afwerken van beton
bestaat geen opleiding. Je leert het vak in de praktijk. Onze
docent heeft alle processen in kaart gebracht en beschreven.
Als we nu nieuwe, onervaren mensen aannemen, bieden we
ze een degelijke leergang op diverse niveaus. Tegelijkertijd is
het een prima manier om medewerkers te binden en te enthousiasmeren. We bieden voor alle medewerkers vier keer
per jaar een opleidingsdag. De reacties zijn louter positief. Zo
gaan we samen op diverse vlakken weer een stap verder op
weg naar een nog betere betonvloer.”
www.vanberlo.com
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“We hebben deze site gekocht in 2015 met de ambitie om op korte termijn de nodige uitbreidingen te kunnen realiseren”, zegt Pieter Vansynghel,
CEO van Youston. “We zijn al vier keer verhuisd, en dus moest het een
plek zijn waar we nog even kunnen blijven.” Over het nieuwe gebouw zelf
is Vansynghel heel tevreden. “We beheren confidentiële informatie, die
onder geconditioneerde omstandigheden in een bunker moet opgeslagen
worden. Die functies combineren in een gebouw met een menselijk gelaat,
is niet zo eenvoudig. Toch zijn we erin geslaagd om moderne en aangename faciliteiten te creëren die niemand afschrikken. Wie hier binnenkomt
heeft meteen het gevoel dat het ‘af’ is.”
De aangename sfeer geldt zowel voor bezoekers als voor de eigen medewerkers. “Je kunt vandaag niets anders dan een toffe thuis creëren voor je
medewerkers”, aldus de CEO. “We willen niet dat ze het gevoel hebben
een zware werklast te dragen, maar wel een fijne opdracht mogen uitvoeren onder vrienden. Zo hebben we geen traditionele refter ingericht, maar
een gezellige brasserie, waar mensen in alle comfort kunnen verpozen.
Het is ook een ruimte waar we bezoekers mee naartoe nemen voor een
bespreking. De tijd van lange vergaderingen in muffe lokalen is voorbij.”
Vansynghel is tevreden dat de materialen in het magazijn werden gekozen in functie van de activiteiten. “De vloer moet een enorme draagkracht
hebben om de zware tonnages te kunnen opvangen en tegelijk erg stabiel
zijn voor onze reachtrucks. Met zeer zware sprinklers, ook in de rekken,
verzekeren we de brandveiligheid. Er is dan ook geen enkele warmtebron
aanwezig in het magazijn. Het opladen van alle toestellen moet gebeuren in
een aparte, ingekapselde ruimte.” De CEO heeft nog een boodschap aan
andere bedrijven: “Het stockeren van documenten in je eigen faciliteiten
is plaatsverlies. Je besteedt dit best uit aan bedrijven als Youston. Zo komt
er meer ruimte vrij om iets leuks en nuttigs onder te brengen. Een koffiehoek, pooltafel, noem maar op… Creatieve architecten weten er zeker raad
mee!”

Thomas De Vogelaere, commercieel directeur van
aannemer Willy Naessens uit Tessenderlo, is fier over
het geleverde werk. “We spreken over een grote
opdracht met een bijzondere moeilijkheidsgraad, dus
waren er best veel uitdagingen om rekening mee te
houden”, zegt hij. “Op basis van de verticale integratie die we als groep aanbieden, stonden wij in voor
de volledige ruwbouw van zowel de magazijnruimte
als de kantoren. Behalve de technieken, hebben we
alles tot de fase van wind- en waterdicht voor onze
rekening genomen.”
Eén van de bijzonderheden was de betonnen structuur. “Zowel de wanden als het dak zijn in beton opgetrokken, en wel om diverse redenen”, aldus nog
Thomas De Vogelaere. “Het laat toe om vlot in de
hoogte te bouwen, wat door de eigenheid van de activiteiten, wel een vereiste was. Bovendien zorgt het
beton voor hoge thermische massa, die de temperatuur en vochtigheidsgraad onder controle kan houden.
Ook dat is nodig als je papier zorgvuldig wilt bewaren.
Het beton biedt betere garanties naar brandveiligheid
en tot slot is het een betere bescherming tegen inbraak. Een must, aangezien Youston confidentiële
documenten stockeert.”
De aannemer is erg tevreden over het resultaat. “We
waren al van in de ontwerpfase bij het project betrokken en hebben ook gedurende de uitvoering goed samengewerkt met de rest van het bouwteam. Dat we
voor de tweede keer voor Youston mochten bouwen,
is een blijk van vertrouwen die we waarderen. Ook
deze keer hebben we hen maximaal ontzorgd, dus
hopen we er bij de volgende fase van dit snelgroeiende bedrijf, er opnieuw bij te zijn.”

Uw
ramen
& deuren
expert
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REDACTIE
PXL HAALT BOUWTOPPERS BINNEN
Ongeveer een maand voor de start van het nieuwe academiejaar heeft Hogeschool PXL zich versterkt met enkele ervaren
toppers uit de Vlaamse bouwsector: Bas van de Kreeke (Van
de Kreeke), Anthony Casteels (Stadsbader nv) en Philip Vanmontfort (VMFC, vroeger Houben nv) gaan alle drie aan de
slag bij Hogeschool PXL en zullen daar als lector/coach jong
aanstormend talent klaarstomen voor een job in de continu
veranderende bouwsector.
Bas van de Kreeke was tot oktober 2019 CEO van zijn eigen, wijd
en zijd bekende bouwbedrijf: “Ik heb vorig jaar de keuze gemaakt
om het operationele management van mijn bedrijf over te dragen
en me meer bezig te houden met ondernemerschap, onderwijs en
mijn gezin. Deze stap is dus een logische, bewuste keuze: ik wil de
ervaring die ik jarenlang als bedrijfsleider heb opgedaan, delen met
een nieuwe generatie jonge bachelors Bouw die de bouwsector
van de toekomst mee zullen vormgeven.”

Philip en onze andere nieuwe collega’s een meerwaarde zullen zijn
voor onze PXL-bouwopleidingen. Zij brengen een karrenvracht aan
ervaring en inzichten binnen waarvan onze studenten zullen profiteren, niet alleen in hun theorievakken, maar ook en vooral in hun
projecten, werfbezoeken en stages. In de bouw van de toekomst
worden digitalisering, duurzaamheid en efficiëntie alsmaar belangrijker: op elk van die thema’s hebben we meerdere specialisten in
huis die ook nog eens met minstens één been in de bouwsector
staan. Zo zijn we gewapend om de vakkundige bouwtalenten klaar
te stomen waaraan de sector – ook in coronatijden – zo’n nood
heeft.”
…
www.pxl.be
…

Ook Anthony Casteels, als afdelingsverantwoordelijke bij Stadsbader nv mee betrokken in het Oosterweelproject in Antwerpen,
en Philip Vanmontfort, bedrijfsleider van VMFC en in het verleden
projectleider bij Houben nv, versterken het PXL-bouwteam. Daarnaast worden er ook binnen de nieuwe graduaatsopleiding Werforganisatie en de graduaatsopleiding Bouwkundig Tekenen nieuwe
lectoren en coaches aangeworven die al ettelijke jaren ervaring in
de bouwsector op hun teller hebben staan.
PXL-opleidingshoofd bouw Chris Leinders is in de wolken met
zijn recente aanwinsten: “Ik ben er zeker van dat Bas, Anthony,

PRIMEUR IN DE BOUWSECTOR: GIJBELS START MET POB
Bouwbedrijf Mathieu Gijbels uit Oudsbergen lanceert een
volledig nieuwe dienst: Projectontwikkelingsbegeleiding, kortweg 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 ervaren team.”
“Bij heel wat ondernemers zakt hen de moed in de schoenen
als ze horen wat er allemaal moet gebeuren om een project te
realiseren en rendabel te maken”, zegt Griet Keersmaekers, die
samen met Christophe Van Hoof de nieuwe afdeling zal
aansturen.
“Daardoor 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?
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“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 ontwikkelingsmogelijkheden”, 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.”

Wij kénnen onze tegels.
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 interieurarchitect tot aannemer. Van bouwpromotor tot particulier. Ons tegelaanbod selecteren we met zorg en passie bij Europese kwaliteitsleveranciers, zoals Casalgrande, Porcelanosa, Living, Gigacer, en Inalco. Spring
binnen en we laten jou ook kennis maken met ons gamma.

Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen
089 76 44 26
info@4d-tegels.be
www.4d-tegels.be

…
www.gijbels.be
…
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REDACTIE
ENERGIETRANSITIE: EINDE BAKSTEEN TIJDPERK?
Het grote doel van de Europese Green Deal die op 11 december 2019 werd gepresenteerd, is de Europese Unie (EU) in
2050 klimaatneutraal en circulair maken. Heeft de baksteen
nog een toekomst in een CO2-neutrale economie? “Ik krijg de
vraag wel eens voorgeschoteld. Iedereen weet dat bakstenen
in een oven worden gebakken en dat je daarvoor energie nodig hebt. Zal dat altijd zo blijven? Ik kan iedereen geruststellen.
Baksteen heeft toekomst en is springlevend als bouwmateriaal”, zegt Jean-Pierre Wuytack, CEO Vandersanden.
“Ook in deze vreemde tijden blijven we vooruitkijken en werken aan
onze verre en minder verre toekomstplannen. Ik ben er van overtuigd dat de volgende generatie ook nog bakstenen produceert”,
zegt Jean-Pierre Wuytack. “De gevelsteen, en onze industrie, zal
wel diepgaand van gedaante veranderen. Energie-efficiëntie is
daarin een belangrijke drijfveer, voor kopers, projectontwikkelaars
en leveranciers. Wij zijn die transformatie al volop aan het plannen
en uitvoeren, omdat het onze ambitie is om op vlak van duurzaamheid voorop te lopen.”
Wuytack ziet de transitie in twee stappen verlopen. In een eerste
fase – tegen 2030 – wil Vandersanden de energie-uitstoot van haar
gevel- en straatbaksteenproductie en het product zelf drastisch
verlagen. “Daarna leggen we de horizon op 2050. Tegen die tijd
gaan we voor een 100 procent groen, energieneutraal bakproces.”
2030: vermageringskuur voor gevelsteen
Baksteen is in feite een heel duurzaam bouwmateriaal. Baksteen
bestaat uit natuurlijke, vaak recycleerbare grondstoffen als klei en
zand. Tijdens de productie van baksteen ontstaat er bijna geen
afval. Bij de productie wordt er wel CO2 uitgestoten: tijdens het
bakken, maar nog meer bij het drogen. In cijfers: Vandersanden

stoot in zijn Belgische gevelsteenfabrieken (Bilzen en Lanklaar)
zo’n 60.000 ton CO2 uit en in de Nederlandse gevelsteenfabrieken
in Beek en Hedikhuizen ongeveer 25.000 ton. Dat is maar een heel
klein percentage van de totale CO2-uitstoot van de industrie op
jaarbasis (in België 18 miljoen ton en in Nederland 56,3 miljoen ton
per jaar in 2019).
“Maar daarom hoeven we het niet te minimaliseren: als het op
duurzaamheid aankomt, moet iedereen zijn figuurlijk steentje bijdragen. Hoe doen we dat? De belangrijkste evolutie vandaag is die
van de gevelsteen die op dieet gaat: dit heet ‘dematerialiseren’. In
de meest extreme vorm betekent dit: je gaat van gevelstenen naar
baksteenstrips”, aldus Wuytack. “Een standaardgevelsteen heeft
een breedte van 100 mm. De tijd dat onze gevels met deze 100
mm brede stenen bedekt werden, ligt achter ons. Vandaag evolueren we eerder naar stenen van 65 tot 80 mm breed. Je bespaart
daardoor op materiaal, maar je hebt ook beduidend minder energie
nodig in het productieproces”
Sommige varianten zijn niet zozeer dunner, maar hebben wel minder materiaal door uitsparingen in de steen. “Je botst bij uitsparingen wel altijd op een grens van zo’n 30 procent besparing. De
vermageringskuur stopt daar echter niet. Vandersanden probeert
nu al de beweging in te zetten naar baksteenstrips van 15 millimeter. Je kan die strips krijgen door volle bakstenen te verzagen
tot strips, maar wij zijn als eerste steenfabrikant overgeschakeld
naar de productie van ECO-baksteenstrips, die gevormd worden
in mallen van 15 mm.”

Langdurig mooie gevels
met de geïmpregneerde
gevelstenen van Vandersanden

Bij steenstrips van 15 mm die in de mal gevormd worden, daalt
het grondstoffengebruik met 80% in vergelijking met de traditionele gevelsteen. Het energieverbruik daalt momenteel met 50%,

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.

- 62ste editie - 86 -

- 62ste editie - 87 -

w

REDACTIE
aangezien de strips in cassettes worden gelegd om te bakken in
een tunneloven. Vandersanden wil deze strips binnenkort bakken
in een ‘rolleroven’ zodat het energieverbruik dan eveneens met
80% daalt.
“Door minder materiaal te gebruiken, besparen we niet alleen
energie en grondstoffen, maar ook de uitstoot van het transport
wordt drastisch gereduceerd. En door het gebruik van dunnere
stenen en/of baksteenstrips heb je meer ruimte voor isolatie in je
muren”, merkt Wuytack op. “CO2-arme gevelstenen liggen eigenlijk binnen handbereik dankzij de evolutie naar ECO-baksteenstrips
die in een roller-oven worden gebakken. Dan is het niet meer zo
moeilijk om de volgende stap te zetten om tot een CO2-neutrale
tot zelfs zero-emission steen te komen. Gegeven de CO2-intensieve productie van bakstenen op basis van fossiele brandstoffen,
is dit vandaag nog toekomstmuziek. Tegen 2050 willen we die uitdaging echter opgelost hebben, al moeten we nog een aantal vergunningtechnische hordes nemen. Denk aan de mogelijkheid om
groene stroom via windmolens te mogen of kunnen produceren.”
2050: CO2-neutraal door vergroening productieproces
“Uitgaande van de nieuwe norm van gedematerialiseerde steen,
zullen we in de toekomst minder energie nodig hebben in ons
proces. Dan wordt het makkelijker om die volledig te vervangen
door hernieuwbare energie. Bestaande technologie zetten we nu
al maximaal in. We hebben zonnepanelen gelegd op alle fabrieksdaken. We plannen op onze vestiging in Lanklaar ook een eerste
windmolen, maar het verkrijgen van vergunningen voor windmolens blijkt vandaag een heel uitdagend traject.

En in onze straatbaksteen fabriek in Tolkamer beschikken we sinds
kort over een nieuwe extreem zuinige oven, die drie oudere bakovens vervangt en het energieverbruik met circa 30% verlaagt”,
vertelt Wuytack.
Vandersanden investeert ook in nieuwe technologische doorbraken. Waterstof zou wel eens heel interessant kunnen zijn als dat
uit wind- of zonne-energie is te halen. “We wachten niet af, maar
sponsoren een innovatief studieproject aan de KU Leuven om door
middel van zonnepanelen waterstofgas te produceren, met een
hoog rendement. CO2-neutraal is de duidelijke way to go voor de
komende jaren. Dankzij baksteenstrippen en de vergroening van
ons productieproces zijn we bij Vandersanden goed op weg om
uiterlijk 2050 CO2-neutraal te produceren. We hopen zelfs de zero
emission norm te halen.”
CO2-negatieve steen
Vandersanden stopt volgens de CEO niet bij het productieproces:
“We betrekken het product zelf ook in onze weg naar klimaatneutraliteit. We zijn momenteel namelijk goed op weg om CO2-negatieve stenen te produceren; stenen die meer CO2 opnemen dan er
bij de productie wordt uitgestoten. Daarmee wordt baksteen een
volwaardig voorbeeld van de circulaire economie. Deze disruptieve
innovatie heeft onze volle aandacht, en we geloven erin, want de
eerste productontwikkelingen zijn veelbelovend.”
Wuytack besluit: “Voor ons moet de decoratieve gevelsteen mee
gaan met zijn tijd. Dunnere en dus CO2-armere of ecovriendelijkere gevelstenen zijn een eerste deel van de puzzel.”
…
www.vandersanden.com
…

VAN VLIERDEN
GROENBEDRIJF

DE KIEM VOOR DE
PERFECTIE IN GROEN

PROJECT + GROEN
Berghei 10 - 3910 Pelt
T. 011 64 20 28
F. 011 66 16 25
www.vanvlierden.com
groenbedrijfvanvlierden
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perfectie in groen

PLANTEN WIJ DIT
ZAADJE BINNENKORT
IN UW TUIN?
PROJECTAANLEG | GROENDAKEN | GEVELGROEN
| ONDERHOUD
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KAPERMOLENPARK
Natuur en natuurbeleving komen tot wasdom in Kapermolenpark

Wat begon als een kleinschalig participatietraject, mondde uit
in een heuse metamorfose van het Hasseltse Kapermolenpark.
De kaap van de eerste fase, inclusief vleermuizengrot, werd
in volle coronatijd bereikt, en dat tot grote vreugde van heel
wat wandelende, fietsende en ravottende grote en kleine
Hasselaren. De Demer speelt, dankzij het ontwerp van Pieter
Daenen van BuroLandschap, een sleutelrol in het project. Aan
Rob Dreessen van Martens Wegenbouw om de rivier in het
gareel te houden … Dat bleek niet altijd evident.

Ongeveer vier jaar geleden vatte BuroLandschap het masterplan
voor het Kapermolenpark aan. “Aanvankelijk was het voorzien
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als een kleinschalig participatietraject, dat het deze vormen
zou aannemen, hadden we eigenlijk niet voorzien,” legt Pieter
Daenen uit. Maar klein of groot, de noden die de Hasselaren
aandroegen tijdens het participatietraject, vormden later ook de
fundamenten van de volledige make-over die het park uiteindelijk kreeg. “Een van de elementen die naar voren kwam, was
bijvoorbeeld de afwezigheid van de Demer, die buiten het park
lag,” verduidelijkt Joost Venken, schepen van onder andere parken en groen van Stad Hasselt.
Stad Hasselt wilde hier graag op in gaan. Méér biodiversiteit,
méér water en méér groen in het park krijgen werd de uitdaging.” Daar zijn we mee aan de slag gegaan in het latere masterplan. Een deelname aan een wedstrijd van de Vlaamse Overheid,
‘Natuur in je buurt’, bracht het project in een stroomversnelling.
Stad Hasselt besloot het momentum te grijpen en volop in te
zetten op de aanpak van het park. En zo won het project aan
grootte.”
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Vleermuizen spotten
De eerste fase van het masterplan werd in mei afgerond. “Het
ontwerp vertrekt van twee assen: enerzijds een belevingsas die
spelelementen als de speeltuin en stapstenen door het water
verbindt, anderzijds een as die de koppeling met de campuszone
met haar verschillende scholen, maakt. Het hart van het park
wordt gekenmerkt door een landmark, dat bovendien zo werd
ontworpen dat ook zwaluwen, ijsvogels en vleermuizen er hun
plekje vinden dankzij de perforaties in de wand. Vanaf dit uitkijkpunt heb je trouwens een prachtig zicht op de parkomgeving én
het water. Want de Demer werd, zoals gevraagd, uit haar isolement gehaald, en betrokken bij het park. “Bovendien werd de
rivier daarbij ook verbonden met de vijver, waardoor er een waardevolle natuurlijke omgeving is ontstaan voor vissen, die kunnen
migreren van het vijvergedeelte naar de rivier,” aldus Pieter.

Opnieuw beginnen
Deze verbinding vormde meteen de meest delicate ingreep van

- 62ste editie - 92 -

het hele project, dat beaamt ook Rob Dreessen, Manager bij
Martens Wegenbouw, de firma die de grondwerken, waterbouw
en wegeniswerken voor zijn rekening nam. “Zodra er water bij
een project komt kijken, ben je natuurlijk een beetje overgeleverd aan de grillen van de natuur. Dat was hier niet anders. De
Demer heeft ons toch wel een paar keer onaangenaam verrast
en een keer onze werf doen overstromen.
Dat leidde er op een bepaald moment toe dat enkele betonnen
platen die het wandelpad door het water vormen, verzakten
ter hoogte van het middeneiland. Gevolg: de vijver, die op dat
moment helemaal klaar was, opnieuw leegpompen om met de
machines ter plaatse te brengen. De schanskorven die we vervolgens hebben geplaatst, vermijden nu dat de betonnen platen
wegzakken. Gelukkig hebben we een ruime expertise en is ons
machinepark ook afgestemd op dit soort uitdagende projecten,
waardoor we alles ook met onze eigen mensen kunnen uitvoeren.”

bezoek. Domino spelen is leuk: als je een afsluiting omduwt, valt
ook de rest mee. Maar wij mochten ze telkens opnieuw overeind
zetten.”

Het water in het gareel houden, bleek niet de enige moeilijkheid.
“Ondanks de afsluitingen die we rondom de werfzone hadden
geplaatst, kregen we af en toe ook te maken met ongewenst

Op dit moment is de tweede fase in voorbereiding. Zo staan er
nog wegeniswerken en de aanleg van paden in het campuspark
op de planning en komt er op termijn ook een sportzone, parallel

500 nieuwe bomen
“In totaal werden er meer dan 500 nieuwe bomen aangeplant,
die een meer diverse natuurwaarde hebben voor het domein,”
aldus Pieter. “Hoewel ze wel wat te lijden hebben gehad onder
de enorme droogte van afgelopen zomer, verkeert het merendeel, dankzij een goede nazorg, in goede gezondheid. Verder
kozen we voor inheemse mengsels met een grote ecologische waarde, maar deze hebben twee jaar de tijd nodig om tot
wasdom te komen,” legt Pieter uit. “Het is dus logisch dat je
het eindresultaat niet meteen ziet. Maar geduld is een mooie
deugd … Het wordt echt de moeite.”

met de Koning Boudewijnlaan. “Het is fijn om te merken, dat
ook ons land, in navolging van onze buurlanden en bijvoorbeeld
sterkhouders als de Scandinavische landen, veel meer inzet op
natuur en natuurbeleving voor zijn inwoners,” aldus Pieter. “Zeker in een stad is een stukje natuur geen overbodige luxe. Mooi
dat we hier mee onze schouders onder kunnen zetten.”

Mensen dromen
“Ik vind het een referentie die gezien mag worden,” aldus Rob
Dreessen nog. “Mensen dromen, en wij mogen die dromen
mee helpen realiseren. Ik vind dat dit project een mooie match is
geworden. Bovendien is het ook voor mij persoonlijk een belangrijk project. Martens Wegenbouw maakte maar net deel uit van
de groep Decoster Dominique, en dit was een van onze eerste
projecten samen. Een mooie mijlpaal.”
Tekst: Hilde Neven | Fotografie: Martens Wegenbouw en Stad Hasselt.
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Technische fiche
Kapermolenpark
…
Bouwheer:
Stad Hasselt
…
Architect:
Burolandschap (Pieter Daenen); Tongeren
Hoofdaannemer:
Martens wegenbouw; Genk
Rooien van de bomen:
Vandervelden; Hamont-Achel
Groenaanleg:
Groenbedrijf Vanvlierden; Pelt
Halfverharding:
Greenroad; Wichelen
Prefab beton:
Ebema; Zutendaal
Gestorte betonnen keerwand + vleermuiskelder:
Mols; Arendonk
Asfalt:
Grizaco; Hasselt
Straatmeubilair:
Belurba; Hamont-Achel
Kabelnet speeltuin:
Mennens; Zwijndrecht
Speeltoestellen:
Kompan; Oostrozebeke
Bomen:
Arbor; Beringen
Tussenschotten en balken:
Genkhout; Genk
Afrijbeveiliging:
KMW; Helchtel
Leegpompen van de vijver door
enkele overstromingen: Brandweer; Hasselt

Biodiversiteit troef in het nieuwe Kapermolenpark
Groenbedrijf Van Vlierden werd ingeschakeld voor de
groenaanleg in het Kapermolenpark. Een goede timing
bleek hierin cruciaal. Marc Timmermans, gedelegeerd
bestuurder bij Van Vlierden: “Het park bevindt zich in het
overstromingsgebied van de Demer. Het was dus wikken
en wegen over de juiste aanplantingsperiode. Start je te
vroeg, is het terrein te nat en treedt er structuurbederf
van de bodem op, waardoor ook de plantenwortels gaan
rotten. Ben je te laat, dan krijgen de planten niet de kans
om goed te kunnen inwortelen. Een warm voorjaar of droge zomer is dan vaak fataal voor de jonge planten. Dankzij
het gebruik van drukplaten om over te rijden, is dit goed
gelukt. Bovendien waren we net klaar voor coronatijd.”
De aanplanting is erg divers: van een 60-tal hoogstambomen in diverse maten, over een aantal meerstammige solitaire heesters, tot en met oeverbeplanting en een
bloemenweide. Een grote meerwaarde op het vlak van
biodiversiteit.
En toen wilde het maar niet regenen … “Mei was inderdaad een dramatisch droge maand,” vertelt Marc. “En de
zomermaanden waren niet beter … Maar dankzij een goede, en secure nazorg en opvolging, zijn er slechts enkele
bomen of heesters afgestorven, daar zijn we best wel fier
op.”
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De Demer speelt, dankzij het
ontwerp van Pieter Daenen
van BuroLandschap,
een sleutelrol in het project

In dit lab borrelt
betonvernieuwing …

“Het ontwerp vertrekt van twee assen: enerzijds een belevingsas die
spelelementen als de speeltuin en
stapstenen door het water verbindt,
anderzijds een as die de koppeling
met de campuszone met haar verschillende scholen, maakt. Het hart
van het park wordt gekenmerkt door
een landmark, dat bovendien zo werd
ontworpen dat ook zwaluwen, ijsvogels en vleermuizen er hun plekje vinden dankzij de perforaties in de wand.
Vanaf dit uitkijkpunt heb je trouwens
een prachtig zicht op de parkomgeving
én het water. Want de Demer werd,
zoals gevraagd, uit haar isolement
gehaald, en betrokken bij het park.
“Bovendien werd de rivier daarbij ook
verbonden met de vijver, waardoor er
een waardevolle natuurlijke omgeving
is ontstaan voor vissen, die kunnen
migreren van het vijvergedeelte naar
de rivier,” aldus Pieter Daenen.

Een creatief lab vol inspiratie
Een multikleur in beton die nog niet bestond kwam tot stand samen
met de gemeente Putte en hun studiebureau. Voor het ziekenhuis
in Mechelen creëerden we meubels in prefabbeton. Nieuwe
waterdoorlatende betontegels ontwikkelden we voor Thorpark in
Genk. Allemaal ideeën die vorm kregen in het CreativeLab van Ebema
in Zutendaal. Hier inspireren we u met een breed spectrum aan
kleuren, formaten, texturen, vormen en afwerkingen.

Unieke elementen
Voor het Kapermolenpark in Hasselt, maakten we de ‘Boomerang’
bank in de kleur Grey Velvet. Een bank in drie afzonderlijke delen
vervaardigd en achteraf gepolijst, zodat de naden niet meer
zichtbaar zijn en dit mooie element helemaal past binnen het
groenste plekje van de stad. Meer van deze unieke elementen
hebben we verzameld in ons Objects Park, waar u deze stuk voor
stuk zelf kunt ontdekken.

www.tuinendaenen.be

Hebt u een idee of wilt u eens een kijkje komen nemen?
Neem contact met ons op voor een afspraak in het CreativeLab
of een bezoek aan ons Objects Park. Steek een CoCreatie-proces
in gang dat resulteert in grensverleggend maatwerk in beton. Laat
ons u inspireren. Want mooie, veilige en functionele buitenruimtes
mogen gerust visionair zijn.

Het CreativeLab van
Ebema: dé startplek
voor maatwerk in
beton

Algemene Bosbouw

Woodhandling

Middenweg 15

Paniswijerstraat 7

3930 Hamont-Achel (B)

3600 Genk (B)

Tel.: +32 (0) 11/64.86.33

Tel.: +32 (0) 487/17.33.67

Info@vandervelden-bos.be

Info@vandervelden-wh.be

www.vandervelden-bos.be
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Voor meer info
www.ebema.com | sales@ebema.be
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Kapermolenpark: Unieke elementen en wandelen door het water
Het Kapermolenpark vormt met haar 30 hectare de meest omvangrijke groene ruimte binnen de Hasseltse stadskern. Een groene
plek nabij het stadscentrum: om te joggen, de hond uit te laten, de kinderen te laten ravotten, te skaten…
Kapermolen is de perfecte plaats om bezoekers terug in contact te brengen met de Demer. Binnen het vernieuwde ontwerp vormt
de Demer de ruggengraat van het park.
Burolandschap stelde ons de vraag om maatwerk zitbanken te leveren voor dit project. De vormgeving, de grootte en het gewicht
van de gewenste banken zorgden voor een leuke uitdaging. Het voorstel van Ebema was om de bank in drie afzonderlijke onderdelen te maken en te polijsten zodat de naden niet meer zichtbaar zouden zijn. De productie was niet evident en zeker arbeidsintensief. Maar we zijn erg trots op het resulaat: twee mooie gepolijste ‘BOOMERANG’-banken in de kleur Grey Velvet.
Een van de speerpunten in dit ontwerp was het betrekken van de Demer in het park. Op de grens tussen de waterzone en de
Demer is een rechtlijnig pad doorheen het water voorzien met een loopvlak op ongeveer 80 cm boven het normale Demerpeil.
De landschapsarchitect wilde een pad voorzien van prefab bakken met aan weerszijde water en contacteerde hiervoor Ebema.
Vanaf het voortraject waren we hier al bij betrokken.
We maakten 30 prefab bakken waarvan de grootste maar liefst 10 ton woog! De bakken werden gemaakt in industrieel beton en
kregen een geborstelde afwerking zodat het oppervlak niet te glad was. Opnieuw maatwerk waar we fier op zijn.
www.ebema.be

Uw betrouwbare partner voor
wegenis & terreinrenovatie

Green Road is een toonaangevend bedrijf inzake renovatie en onderhoud van
onverharde en halfverharde wegen en paden.
Als enige biedt Green Road het unieke greenROAD® procédé: een 100% ecologische halfverharding,
enkel bestaande uit harde natuursteengranulaten gebonden met een bindmiddel van plantaardige oorsprong.
Belangrijkste troeven zijn:
• 100% ecologisch
• Water- en luchtdoorlatend
• Zelfsherstellend
• Zeer onderhoudsvriendelijk

Green Road NV
- 62ste editie - 98 -

Brugstraat 16C
9260 Wichelen (België)
info@greenroad.be
www.greenroad.be
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Een boegbeeld op vlak van prefabbetonelementen: Dat is Schelfhout NV
In 2017 is Schelfhout NV 40 jaar gespecialiseerd fabrikant van geprefabriceerde betonelementen. Actief in de Benelux, Frankrijk, Duitsland alsook Engeland en zodoende
een veelgevraagde partner voor agrarische, commerciële, als industriële opdrachten.
Architectuur is een levende kunst die voortdurend verandert onder invloed van technologische ontwikkelingen, trends in de maatschappij, traditie, cultuur en nog andere
factoren.
‘Geprefabriceerd Beton’ draagt daartoe in de letterlijke en figuurlijke zin zijn ‘steentje’
bij. Beton hoeft echter niet noodzakelijk grijs en ruw te zijn. De prefabindustrie heeft
sinds de jaren zestig van vorige eeuw technieken ontwikkeld om aan beton een verfijnder uitzicht te geven.

Van Standaard grijs naar design wit.
Schelfhout nv
Industriezone Heikemp 1121
B-3640 Kinrooi
Tel: +32(0) 89 700 350
www.schelfhout-beton.be

Op vraag van de klanten, architecten en adviesbureau’s produceert Schelfhout NV
ook gladde wanden in witte beton. Deze afwerking ligt tussen het Industrieel beton
en het Architectonisch beton.
Door het toepassen van de witte betonwanden kunnen de contrasten in de gevel
duidelijker worden. Bovendien heeft de toepassing van deze witte betonwanden niet
alleen esthetische maar zeker ook praktische voordelen: witte betonproducten zijn
beter bestand tegen verwering en vervuiling.

Hippische Bouw
Bouw van Maneges/paardenstallen

Ook in de hippische sector heeft Schelfhout NV zonder twijfel al zijn sporen verdiend.
Wij realiseren dan ook elk project met aandacht voor de toekomst en met respect
voor mens, dier en milieu.
In tegenstelling tot het baksteenmotief op basis van poeder of uitgewassen grind, zijn
er ook echte steenstrips die handmatig op de afgestreken zijde worden verlijmd. De
binnenzijde van het paneel is glad bekist beton. Deze panelen zijn ± 3,5 cm dikker
dan de standaard panelen omwille van de steenstrip en lijm.
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LIMBURGSE INGENIEURS VOOR
NIEUW STADION BRUGGE (ALS HET ER KOMT)
Het Limburgse ingenieursbureau Macobo-Stabo heeft een
contract getekend om mee te werken aan de bouw van het
nieuwe stadion van Club Brugge. Indien het ooit zover komt,
want de Raad van State heeft zopas de vergunning vernietigd
na protest van buurtbewoners.
n de officiële communicatie is de bouw van het nieuwe
stadion toegewezen aan het consortium van aannemers
Alheembouw en Cordeel, architectenbureaus SCAU en
B2Ai, de structureel ingenieurs van Bollinger+Grohmann
en de technische studiebureaus Istema en HQE SuReal.
Zij hebben nu ook de andere partners in het team opgenomen, waaronder Macobo-Stabo, het bureau van Davy
Macquoi en Natalie Vanderschaeghe uit Tessenderlo.
“We hebben gescoord en zijn ongelooflijk trots mee te
werken aan de bouw van het gloednieuw state-of-theart stadion van Club Brugge”, zo laat het bedrijf weten.
Of het stadion in 2022 de deuren zal openen, of misschien
zelfs nooit op de huidige locatie zal verrijzen, zal afhangen
van de procedureslag die nu al jaren rond de vergunning
wordt gevoerd. Eerder deze week maakte de Raad van
State nog een arrest bekend, waarin de vergunning wordt

geschorst. Het rechtscollege gaat daarmee in op het beroep
dat door omwonenden, landbouwers, milieu-organisaties en
projectontwikkelaars was aangetekend. Meer bepaald zijn
ze het niet eens met een apart stadion voor Cercle en eentje voor Club Brugge. Daardoor zou er te veel oppervlakte
van Brugge Die Scone voor voetbal gereserveerd worden.
Voorzitter Bart Verhaege bijt dus in het (oude) gras… Wordt
ongetwijfeld vervolgd!.
…
www.macobo-stabo.be
…

tel 011/417 300
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Wall Systems bvba

IC Service bvba

Specialist in plaatsen van buitenbepleistering

Specialist in plaatsen van steenstrippen
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REDACTIE
BOUWSECTOR LANCEERT EERSTE SECTOR-OVERSCHRIJDENDE ETHISCHE CODE
Onze wereld verandert snel. Razendsnel. We gaan vandaag
heel anders met elkaar om dan twintig jaar geleden, zowel in
de privésfeer als op de werkvloer. Om die evolutie tegemoet te
komen, ondertekenen verschillende partners uit de bouwsector op 24 september een ethische code. Niet om als folder om
aan de muur te hangen, maar om te integreren in de werking.
Van de werf tot in het hoofdkantoor. ‘Bouwen aan Ethiek’ is
daarmee de allereerste sector-overschrijdende ethische code
in Vlaanderen.
“Want ondanks goede bedoelingen loopt er al eens iets fout in
de sector; een collega maakt een ongepaste mop, een leidinggevende overrompelt zijn nieuwe werknemer met opdrachten, een
misverstand in de communicatie doordat iemand niet bekend is
met een bepaalde communicatietool.
Zo’n code moet dan dienen als houvast. Als een verzameling van
afspraken waartoe iedereen op de vloer zich verbindt, om zo een
werkklimaat van openheid, respect en vertrouwen te creëren.
Waar men respect heeft voor zijn medemens, en partners ziet
in plaats van concurrentie. Wegkijken kan ook niet meer want
‘Bouwen aan Ethiek’ wordt vanaf nu steevast opgenomen in de
bestekken van de deelnemende opdrachtgevers. Met behulp van
vertrouwenspersonen en een ethische commissie willen de partners ook werken aan een veilige omgeving, waar iedereen altijd
bij terechtkan.

Bouwunie, afvalwaterzuiveraar Aquafin, ORI (sectororganisatie
Belgische advies- en ingenieursbureaus), VlaWeBo (koepelorganisatie Vlaamse aannemers van wegenwerken) en VVSG (netwerkorganisatie lokale besturen) de krachten bundelden. De partners
kregen hierbij de gewaardeerde hulp van professor medische filosofie en ethiek Ignaas Devisch, die al verschillende organisaties,
waaronder Club Brugge, op weg heeft geholpen naar een ethische
code.
De oprichters hopen dat de code “zich als een olievlek verder over
de sector zal uitbreiden en navolging zal kennen”. Want, zo zeggen
ze: “Een ethische code is geen blitse poster aan de muur. Bouwen
aan ethiek doe je elke dag.”

Droneport, Sint-Truiden

‘t Scheep, Hasselt

PXL, Hasselt

Campus H (Politie), Hasselt

U bent uitgenodigd
De ondertekening en officiële presentatie van de ethische code zal
doorgaan in OostCampus (Siemenslaan 1) in Oostkamp op 24 september, vanaf 18.30 uur. Enkele initiatiefnemers zullen beschikbaar
zijn voor interviews.
Uiteraard wordt deze presentatie coronaproof georganiseerd. Dat
wil helaas ook zeggen dat het aantal plaatsen beperkt is. We laten
maximaal 50 personen toe op de locatie. Gelieve uw aanwezigheid
te bevestigen bij Siegfried Schutijzer.
…
Siegfried.Schutijzer@aquafin.be
…

Met hulp van Ignaas Devisch
De ethische code kreeg de naam ‘Bouwen aan Ethiek’ mee, en
kwam tot stand toen de stichtende partners OVIO (Onafhankelijke
Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers), Vlaamse sector-organisatie

APPERMONT IN HANDEN VAN GROTE BOUWGROEP BESIX
Appermont Gebroeders, het bedrijf uit Diepenbeek dat infrastructuurwerken uitvoert, is overgenomen. De nieuwe eigenaar is de Besix Group, die via dochteronderneming Van den
Berg de firma van Stephen, Kevin en Robin Appermont inlijft.
Appermont ging van start in 1969 als een tuincentrum. Daar kwam
nadien de aanleg en het onderhoud van tuinen bij. De zonen van de
stichter ging nog verder in de verbreding van het aanbod, met de
aanleg van bestrating, riolering, spoorinfrastructuur en kabelwerken. De omzet bedraagt jaarlijks zo’n 4 miljoen euro, gerealiseerd
door een team van 30 medewerkers.
Om meer complexe projecten uit te voeren, vooral in de aanleg
van kabels voor spoorinfrastructuur, werkte Appermont al een tijdje intensief samen met Van den Berg, een dochterfirma van de
grote bouwgroep Besix.
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Die samenwerking leidt nu tot een overname. Op die manier kan
Van den Berg nu rechtstreeks, met een eigen team, intekenen op
grotere aanbestedingen.
Annick Martin, Managing Director van Van den Berg, legt uit: “Appermont Gebroeders, die een 100% dochter van Van den Berg
zal worden, blijft vanuit Diepenbeek onafhankelijk opereren. Deze
transactie is een bekroning van onze jarenlange samenwerking.
De broers Stephen, Kevin en Robin Appermont zullen volop actief
blijven in deze vennootschap en de volgende jaren samen met Van
den Berg de verdere groei van de groep helpen uitbouwen. We
zijn alvast heel blij met deze uitbreiding en heten de medewerkers
van Appermont Gebroeders van harte welkom. Samen zullen we
onze positie binnen het spoornetwerk verder kunnen uitbouwen.”
…
www.besix.com
…

Willemen Construct is als algemeen aannemer gespecialiseerd in de bouw van gebouwen, zowel
nieuwbouw als renovatie. Onze klanten komen zowel uit de openbare als uit de private sector. Vanuit
ons hoofdkantoor in Mechelen en onze vestiging in Hasselt, realiseren we bouwprojecten in België en in
onze buurlanden.
Enkele recente referenties zijn het Elisabeth Center met de nieuwe Koningin Elisabethzaal in Antwerpen,
het Hasseltse stadskantoor ’t Scheep en de renovatie van de Astrotoren in Brussel. Op dit moment
werken we onder meer aan het toekomstige vakantiepark Terhills in Maasmechelen en aan de totale
make-over van het Westland Shopping Center in Anderlecht.
Willemen Construct maakt deel uit van de business line Bouw van Willemen Groep, stelt 240 mensen
tewerk en realiseert een jaarlijkse omzet van 150 miljoen euro.
Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen | Paalsteenstraat 34, 3500 Hasselt | www.willemenconstruct.be
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ADMINITRATIEF CENTRUM BERINGEN
Nieuw stadscentrum voor Beringen in volle ontwikkeling

John Eyers
Architecten
Jaspers-Eyers

Jean-Michel Jaspers Dirk Evenepoel
Architecten
Architecten
Jaspers-Eyers
Jaspers-Eyers

Marc Vanhees
Democo

Bert Smets
UAU Collectiv

Philippe Vrancken
Willemen

Het centrum van Beringen zal er de komende jaren helemaal anders uitzien. Een nieuw stadhuis, extra appartementen, de uitbreiding van de bibliotheek, een grote ondergrondse parking, meegroeiwoningen en vooral ook de publieke ruimte met groen
zullen de mijnstad hertekenen. In mei volgend jaar moet de eerste fase gerealiseerd zijn. Het stadhuis staat in de steigers en de
publieke ondergrondse parking met 160 plaatsen nadert zijn eindfase.
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Het was de Stad Beringen die in 2015 een opdracht uitschreef
voor het aangaan van een Publiek-Private Samenwerking. Na het
nemen van enkele hindernissen kreeg een groep samengesteld
uit Kumpen RED, DMI Vastgoed en ontwikkelaar Immogra het
project toegewezen. Het ontwerp komt van de tekentafel van
UAU collectiv en Jaspers-Eyers Architects. “Het is een unieke kans om een inbreidingsproject van dergelijke omvang in
een stadscentrum mee te realiseren”, vertelt Bert Smets van
UAU Collectiv. “Het wordt een mix van functionaliteit en architectuur”, vult John Eyers van Jaspers-Eyers aan. “De mix verspreidt zich doorheen de verschillende gebouwen op het plein.
Op die manier komen we tot een totale verwevenheid tussen de
panden die er stonden en degene die we er bouwen.”

voor restauratie, renovatie, nieuwbouw en groenaanleg. Geen
tabula rasa. Alle partijen hebben zich hier kunnen uitleven”,
schetst Jean-Michel Jaspers. Het zal voor beide architectenbureaus al het zesde stadhuis zijn op hun gezamenlijke palmares.
Onder meer Het Scheep in Hasselt is eveneens van de hand
van Jaspers-Eyers en UAUcollectiv. “De ervaring met dit soort
projecten heeft er ongetwijfeld mee voor gezorgd dat we het
project hebben kunnen binnenhalen”, verwoordt John Eyers.
Frederik Vaes van UAUcollectiv is afkomstig van Beringen en tevens masterplanner van be-Mine, hij kent de gevoeligheden en
nuances binnen de stad. Het is voor hem dan ook een bewuste
keuze om te gaan voor architecturale kwaliteit en de toegevoegde waarde van de publieke ruimte.

Ervaring

Open ruimte

De meest in het oog springende verandering in dit project is de
ontwikkeling van de collegesite. Het oude collegegebouw maakt
deels plaats voor de bouw van een nieuw stedelijk administratief
centrum dat na een verkiezing door de inwoners de naam …
Stadhuis meekreeg. “Het is een heel boeiend project met plaats

De voorgevel, de toneelzaal en het kapelgedeelte van het oude
college blijven behouden. Het gebouw krijgt met vier bouwlagen
een laag meer dan vroeger, met zicht op de terrils en de groene
omgeving. “Wij willen vooral een compact stadhuis creëren, niet
alleen met het oog op energieverbruik, maar ook om ruimte te
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vrijwaren. Wie op de bovenste verdieping staat, heeft de stad
aan zijn voeten liggen en ziet aan de horizon het weidse landschap, met de economische motor Ravenshout en de terrils,
met aansluitend de groene long: ‘De Vallei van de Zwarte beek’.
Op die manier creëren we als het ware extra beleving in het
gebouw”, vertelt Bert Smets van UAU Collectiv. “Bijzonder aan
dit project is de schaal die je krijgt. Er is niet alleen het stadhuis,
maar er zijn ook nog de andere gebouwen en vooral de open
centrale ruimte, even groot als de Markt, doe samen een ensemble vormen. De private ontwikkeling is op maat van de stad,
waarbij zo veel mogelijk open ruimte teruggaat naar die stad,
met in het midden een stadstuin. Die groene plek zal dienstdoen
als gebruiks- en ontmoetingsruimte. “Op die manier ontstaat er
ook een verhoogde sociale interactie en niet alleen met de buurt,
want naast bewoners zullen ook werknemers hier een plek vinden”, klinkt het.

Glas vs baksteen
Terug naar het stadhuis of het administratief centrum, waarvan
de karakteristieke gevel aan Collegestraat en Markt behouden

blijft. Tal van diensten, zoals onder meer het OCMW, zullen er
ook onderdak vinden. Het Stadhuis zal over een binnenoppervlakte van liefst 7.500 m² beschikken. De architectuur omschrijft
zich nog het best als een mix van baksteen en glas. “Dit zorgt
voor een contrast dat terugkomt in alle gebouwen. Geen enkel
gebouw staat apart op zich, maar er is net die verwevenheid of
verbinding onderling. Net om een leefbare omgeving met veel
groen te creëren, is ervoor gekozen om niet met hoogbouw te
werken”, omschrijft John Eyers. Leuk weetje is dat er zelfs aan
de gierzwaluw gedacht is. “De site was vroeger een broedplaats
voor deze vogels. Nu zijn er zelfs nestkastjes in de gevels verwerkt om de zwaluwen daar te houden”, vult Bert Smets aan.
Het Stadhuis krijgt er naast een extra bouwlaag ook een nieuwe
gevel met toepassing van gordijngevelsystemen bij”, schetst
Dirk Evenepoel van Jaspers-Eyers. “Hierdoor krijg je niet het
uitzicht van een glazen blok. Verticale vinnen met horizontale luifels zorgen voor een diepte-effect in de gevel. Wij willen geen
gebouw met een klassieke voor- en achtergevel. Het stadhuis is
360° toegankelijk met gelijkwaardige uniforme gevels. Die metalen vinnen zijn trouwens ook nog terug te vinden in de fijne
detaillering van de appartementen.” “Het gebouw zal er steeds
verrassend uitzien, afhankelijk van het weer; mist, regen of zon,
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Technische fiche
Administratief centrum Beringen
…
Bouwheer:
Stad Beringen
…
Architect:
Jaspers-Eyers; UAU Colletiv; Hasselt
Hoofdaannemer:
THV: Democo/Willemen; Hasselt
Elektriciteit:
AEW; Hasselt
Werftoegangscontrole CIAW:
AEW; Hasselt
Studie HVAC/San/Elec:
IKP Engineering; Heusden-Zolder
Platte daken:
Beets dakwerken; Lummen
Leveren van welfsels (Fingo):
Wijckmans; Ham
Stortklaar beton:
B-mix beton; Tessenderlo
Afbraakwerken, grondwerken, riolering,
Berlinerwand:
Decoster D.; Helchteren
Verwijderen slib en modder van werfweg:
DSSV; Heusden-Zolder
Verwerking verontreinigde grond:
GRC Zolder; Heusden-Zolder
Buitenschrijnwerk:
J. Hermans et Cie; Tienen
Liften:
Kone Belgium; Brussel
Ladders:
Palmaers vakhandel; Bilzen
Afvalcontainers:
Yves Maes; Tessenderlo
HVAC en Sanitair:
Imtech Belgium; Alken
Afvalcontainers:
Yves Maes; Tessenderlo
Werfketen:
Algeco; Beringen
Waterdichting bestaande kelderwand:
Buildtechnics; Nieuwerkerken
Gevelreiniging:
Conings alg. afwerkingsbedrijf; Maasmechelen
Valbeveiliging:
SAFETY SOLUTIONS; Beverlo (Beringen)
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de reflecties van de omgeving zorgen voor een steeds subtiel
wisselend voorkomen”, schetst Frederik Vaes.

Bijzondere inkom
De hoofdtoegang tot het nieuwe stadhuis vormde een mooie
uitdaging voor aannemers Willemen Construct en Democo. Een
opvallende insnijding in de gevel typeert de inkom op de hoek
van de Collegestraat en de Markt. “De uitsnijding is in de bestaande voorgevel gemaakt”, verduidelijken Marc Vanhees van
Democo en Philippe Vrancken van WIllemen Construct. “Tegen
de bestaande gevel is een betonwand gestort. Door te werken
met betonnen tussenvloeren en een metaalconstructie wordt
de gevel als het ware opgehangen aan de achterliggende betonkern. Vervolgens is een hoek uitgezaagd waarin er plaats is
voor een inkomhal in glas die anderhalve verdieping hoog is. Wij
hebben er onze toegevoegde waarde mogen bewijzen.”
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“De inspiratie hiervoor was architect/kunstenaar Gordon
Matta-Clark die letterlijk gebouwen doorzaagde als een statement”, vult Frederik Vaes aan.

Timing
Door de coronacrisis liep de werf een vijftal weken vertraging
op. Als alles verder volgens schema verloopt, volgt de oplevering van het Stadhuis in mei volgend jaar. Na de verhuis van alle
diensten moet het in het najaar toegankelijk zijn voor het grote
publiek. In de volgende edities van Limburg Bouwt blijven wij de
evolutie in het Beringse centrum volgen met onder meer de uitbreiding van de bibliotheek, de bouw van het Markant-gebouw
op de plaats van het oude stadhuis en de ontwikkeling van de
privatieve delen.

Beringse daken zijn veilige werkplek dankzij Safety Solutions
Safety Solutions speelt een thuiswedstrijd bij de bouw van het nieuwe administratieve centrum in hun thuisstad Beringen. De firma is al jaren een autoriteit in valbeveiliging. “Voor ons is het een hele eer om mee te kunnen werken in dit PPS-project.
Het heeft een gigantische impact in het straatbeeld van Beringen. Onze specialiteit
is ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen werken op de daken van nieuwe projecten. Hierdoor is het mogelijk om zonnepanelen, zonneboilers en andere technieken
probleemloos aan te brengen op grote hoogte in complexe projecten.
Safety Solutions voorziet permanente levenslijnen op de dakvlakken zodat iedereen
veilig en zonder angst zijn job kan uitoefenen op niet de meest evidente plekken”,
luidt het.
www.safety-solutions.be

Tekst: Geert Houben | Fotografie Frank Gielen
“Designed by UAU collectiv, Jaspers-Eyers Architects, BuroLandschap for T.H.V. The College”.
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Levenslijnen – Ankerpunten – Kooiladders – Borstweringen – Trappen – PBM’s

www.safety-solutions.be - info@safety-solutions.be
safety sol_2020.indd 1

9/10/20 15:40

The Value Builders:
allen experts, samen sterker
Democo Group verzamelt de expertise
van 8 gespecialiseerde bedrijven
en meer dan 800 medewerkers om
toegevoegde waarde te leveren in
Aanneming, Ontwikkeling, Technieken
en Afwerking. Door ideeën, materialen
en mensen samen te brengen, willen we
bij elk bouwproject de verwachtingen
van onze klanten en partners overtreffen.
www.democogroup.be
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• Opmeting & Afpaling • Plaatsbeschrijvingen
• Verkaveling & verdeling • Maatvoering in de bouw
• Detailmeting gebouwen • 3D laserscanning
Luikersteenweg 675A 3500 Hasselt
www.tempels-jacobs.be
0474/250579
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BNP PARIBAS

ZIN

Brussels

Brussels

In cooperation with
Baumschlager Eberle
Styfhals & partners

CITY HALL
Etterbeek

In cooperation with
BAEB Architects
In cooperation with
51N4E & L'AUC

EDEN TOWER
Frankfurt

JASPERS-EYERS ARCHITECTS
NIKE LOGISTICS CENTER
Laakdal

In cooperation with TLBS
Initial project JAHN-MK
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In cooperation with
Futureproofed, Arcadis
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Ambachtslaan
Ambachtslaan22Bus
Bus11 3665
3665As
As 089
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6969
6910
10 info@ypeurofix.be
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APOTHEEK BELLEN
Apotheek met toeters en bellen

Sinds vorig jaar steekt Apotheek Bellen in een eigentijds jasje. Het imposante en gloednieuwe pand langs de Rijksweg
in Dilsen-Stokkem biedt voortaan plaats aan tal van moderne technieken. “In hetzelfde gebouw hebben we mits enkele
doordachte ingrepen zes appartementen voorzien”, vertelt
architecte Jo Heyens.

“Voor de bouwheer was de apotheek het belangrijkste gegeven”, erkent Jo Heyens, zaakvoerster van het gelijknamige architectenbureau in As. “Het uitgangspunt van onze opdracht?
Een apotheek ontwerpen met een oppervlakte van plusminus
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300 vierkante meter inclusief een afleverrobot, die zowel een
binnen- als een buitenunit bedient.”

Automatisering binnen en buiten
De robot automatiseert het voorraadbeheer en is een sterk
staaltje van toptechnologie. Automatisering geeft de apothekers
meer tijd om patiënten deskundig en persoonlijk te adviseren,
zodat hun gezondheid nog beter kan worden opgevolgd. Na de
openingsuren van de apotheek kunnen patiënten gebruikmaken
van de buitenautomaat. Die is 24 uur per dag en 7 dagen per
week open. Je vindt er geen medicatie, wel babyvoeding, zwangerschapstesten, condooms, luizenshampoo, hoestsiropen,
keeltabletten en zoveel meer. Zonder extra kosten. Bovendien
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kunnen bestelde producten met behulp van een code op een
gepast tijdstip worden opgehaald.

Van 2 naar 6 appartementen
Naast de basisopdracht kreeg het team van Architect Jo Heyens
ook de taak toegewezen om appartementen in het gebouw te integreren om de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Omdat
de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeente expliciet
maximum twee bouwlagen opleggen, ging de bouwheer uit van
een tweetal appartementen. “In ons ontwerp hebben wij het
aantal appartementen flink kunnen opschroeven door twee belangrijke ingrepen”, vervolgt Jo Heyens. “Ten eerste is een hoge
apotheekruimte gecreëerd, opgetopt met een laag appartementen. Aan de voorzijde ziet het pand er daarom niet uit als een
‘blok’ appartementen, maar springt enkel de apotheek met zijn
grote beglazing in het oog. Ten tweede hebben we achteraan de
apotheek een halve verdieping in de grond geplaatst. De apotheek is op die manier in twee niveaus verdeeld, waardoor het
zogenaamde ‘supermarkt’-gevoel wordt vermeden. Onderaan
hebben wij een ruimte voor thuiszorg en aanverwante diensten
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voorzien, waar je terechtkomt via een hellend vlak dat fungeert
als een architecturaal vormgevend element in de hele apotheek.
Door dit achterste gedeelte lager in te planten, zijn we erin geslaagd om drie volledige bouwlagen te realiseren, goed voor in
totaal zes appartementen.”

Nieuwe thuiszorgafdeling
De belangrijkste aanvulling op het bestaande aanbod van Apotheek Bellen is de nieuwe thuiszorgafdeling. In een grote en
makkelijk bereikbare benedenruimte kunnen patiënten in alle
rust onder meer een uitgebreid gamma van hulpmiddelen uittesten of bandages en tapes passen, terwijl de apothekers bijvoorbeeld de juiste maten voor steunkousen nemen. Bepaalde
aandoeningen of problemen die intiem zijn, kunnen in alle discretie en privacy worden besproken in een afzonderlijke ruimte, die
vlot bereikbaar is voor mensen die moeilijk te been zijn of zich
verplaatsen in een rolstoel of rollator. In deze ruimte worden ook
maandelijks hoortesten afgenomen. De nieuwbouw biedt eveneens de mogelijkheid om informatieavonden en productvoorstellingen te organiseren. Zo vond er intussen al een succesvolle ge-

zondheidsdag plaats en staan regelmatig boeiende workshops
op het programma.

Professionele inrichting
Voor de uitwerking van de inrichting deed architecte Jo Heyens
graag opnieuw een beroep op YP Eurofix. Deze totaalinrichter
uit As heeft een jarenlange ervaring in de professionele inrichting van apotheken. “Wij stonden in voor het totaalproject”, zegt
zaakvoerster Gertie Bijnens. “Van het ontwerp van het interieur
tot de eindafwerking, van vloer tot plafond. Kortom, een totaalconcept op maat.” Qua uitwerking is vooral gewerkt met HPL,
omwille van de duurzaamheid van het materiaal. Buiten de mooie
houtprints zijn enkele eyecatchers in de inrichting voorzien zoals
een pastelkleurige hoek met babyartikelen en een heuse groene
moswand in de natuurzone van de apotheek.

Energiezuinige technieken

gegaan met stadsgenoot Thevissen Cv & Sanitair die een tijdje
geleden zelf een gloednieuwe toonzaal van 750 vierkante meter heeft geopend. Ilse Thevissen: “In het apotheekgedeelte
hebben onze vakmannen een industrieel ventilatiesysteem, airco-units, vloerverwarming, sanitaire toestellen en een systeem
voor regenwaterrecuperatie geplaatst. In de zes appartementen
heeft ons installatiebedrijf niet alleen de verwarmingsketels en
ventilatie voorzien, maar ook de badkamers van a tot z gecoördineerd.”

Opvallende verschijning
Jo Heyens is in haar nopjes: “Het project van Apotheek Bellen
in Dilsen-Stokkem staat door zijn aantrekkelijke vormgeving en
opvallende witte verschijning in de spotlights langs de monotone Rijksweg. En dat merk je dag na dag aan de toestroom van
klanten!”
Tekst: Erik Cajot | Fotografie Alf Mertens

Voor de installatie van de technieken is Apotheek Bellen in zee
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Technische fiche
Apotheek Bellen
…
Bouwheer:
Apotheek Bellen
…
Architect:
Architect Heyens Jo; As
Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving
en rioleringskeuring:
Enerdo; Lummen
Grondwerken, ruwbouw en bouwmaterialen:
Synaeve Bouwprojecten; Diepenbeek
Plat dak:
Jeff Dirkx; Paal
Buitenschrijnwerk:
Awouters; Opglabbeek
Sanitair, verwarming en ventilatie:
Thevissen Cv & Sanitair; Dilsen-Stokkem
Elektriciteit:
AEW Karel Kalders; Dilsen-Stokkem
Lift:
Pareyn; Dilsen-Stokkem
Pleisterwerken:
Stukken; Oudsbergen
Buitenpleisterwerken:
Farzin Engineering; Hasselt
Chapewerken plat dak:
Monochappe; Heusden-Zolder
Interieurinrichting:
Ypeurofix; As
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Geïsoleerde Panelen
Nederland & België

Heb je ooit stil gestaan
bij de voordelen van dunnere
sandwichpanelen?
Er kunnen een stuk meer dunnere panelen in dezelfde verpakking. Dat betekent een kleiner aantal
pakken op de werf, minder lostijd en minder afval nadien. Dunnere panelen zijn lichter, makkelijker
manipuleerbaar en sneller op de juiste positie. Aangezien de paneelverbinding zeer goed aansluit,
ben je ook zeker van hoge isolatiewaarden, en een uitmuntende brandveiligheid. Bovendien bereik
je dezelfde of zelfs betere thermische resultaten met een dunner paneel.
Zo dragen QuadCore® sandwichpanelen bij tot een vlot bouwproces, een optimaal thermisch
geïsoleerde bouwschil én een kleinere afvalberg.

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

Kingspan Geïsoleerde Panelen N.V.
Bouwelven 17, 2280 Grobbendonk
T +32 14 23 25 25
www.kingspanpanels.be

reportage
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EASING
De klassieke elektrische installatie bestaat niet meer

De klassieke elektrische installatie bestaat niet meer. Nagenoeg alle apparaten in een gebouw kan je met elkaar verbinden en op afstand aansturen. Domotica is volwassen geworden. “Een trend die onomkeerbaar is. Het is aanpassen voor
iedereen aan het nieuwe normaal.
Een nieuwe complexiteit in het ontwerpproces, maar ook
een nieuwe uitdaging door de snellere evoluties en het permanente onderhoud”, stelt Kris Troonbeeckx van Easing, integrator van gebouwbeheersystemen.
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Dankzij de doorbraak van het Internet of Things (IoT) kunnen talloze toestellen en systemen in huis met elkaar communiceren.
Daarnaast zijn virtuele assistenten als Siri en Google Assistant
aan een snelle opmars bezig. De nieuwste domotica helpt energie te besparen, je woning veiliger te maken en voor te bereiden
op een latere levensfase. Het aantal mogelijkheden is enorm,
het aantal betrokken partners is eveneens enorm als je volgens
de klassieke -conventionele- manier blijft werken.

Totaalaanpak
Bij Easing in Beringen trekken ze resoluut de kaart van de geïntegreerde aanpak. “Je merkt dat architecten proberen om meerdere loten onder te brengen bij een beperkt aantal aannemers
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Design, build, maintenance
Easing vraagt om zo vroeg mogelijk met de architecten en bouwheer aan de tekentafel te zitten. “De tijd van enkel wat extra
aandacht te geven aan de stopcontacten en verlichting in het
ontwerp ligt al even achter ons. Wij ontwerpen mee de installatie en stemmen deze zo af op de technische en esthetische
eisen van de klant. Maatwerk. Een camera in deze of die kleur,
een toegangscontrole mooi wegwerken in het geheel … Noem
maar op. Naast het ontwerp en het esthetische aspect coördineren wij ook de volledige installatie van begin tot eind.. Dan nog
is het verhaal niet afgelopen, want door de snellere evoluties is
een installatie nooit ‘klaar’ en verwachten klanten een servicepartner die gedurende 20 jaar alle service aspecten proactief kan
waarborgen.”
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Remote manageability
De Beringse integrator is hoofdzakelijk actief in de betere residentiële en commerciële sector. “Al 15 jaar lang en dat 24/7. Als
er problemen zijn met pakweg de wifi, de audio of de verlichting
kan je niet wachten tot maandagmorgen hé. Daarom leggen wij
de focus op remote manageability of het systeem op afstand
beheren, kijken wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.
Zowat voor 90 % van de service calls kunnen wij van op afstand
een oplossing aanreiken. Dat moet ook wel, want wij hebben
klanten in binnen- en buitenland. Door de jaren heen hebben wij
intussen al heel wat watertjes doorzwommen op vlak van design, build en maintain. Dat gaat niet, bestaat niet”, besluit een
ambitieuze Kris Troonbeeckx.
Tekst: Geert Houben

ultiem comfort & veiligheid, zorgeloos opgeleverd
in Limburg en ver daarbuiten

DOMOTICA

om zo de efficientie te verhogen”, zegt Kris Troonbeekx die kon
bogen op vijftien jaar ervaring. Samen met zijn vennoot Mattias Vanlaer stuurt hij een team van een twaalftal medewerkers
aan onder wie hoofdzakelijk engineers en servicetechnici. “Door
deze totaalaanpak brengen wij alle aparte loten samen. Denk dan
aan verlichting, alarminstallatie, audio, video, netwerk, gsm-versterking, verdeelbord, toegangscontrole, opvolging en nog zoveel meer. Het is een manier van slimmer bouwen, een nieuwe
business. Eentje die complementair kan zijn aan de klassieke installatiebedrijven. De rol van integrator die we op ons nemen is
redelijk nieuw in het speelveld.”
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REDACTIE
BIJNA ELKE WONING IN BELGIË MOET
TEGEN 2050 WORDEN AANGEPAKT
Om tegen 2050 de Europese energiedoelstellingen te
halen, moeten bijna alle Belgische woningen onder handen
worden genomen, zo blijkt uit de Isolatiebarometer 2020
van Recticel Insulation, een belangrijke marktspeler in thermische en akoestische isolatie. Concreet gaat het om meer
dan 3,5 miljoen huizen en appartementsgebouwen die hetzij
gesloopt en herbouwd zouden moeten worden, hetzij energetisch verbeterd om binnen 30 jaar een berekend energieverbruik van minder dan 100 kWh /m²/jaar (voor Vlaanderen en
Brussel) of 85 kWh/m²/jaar (voor Wallonië) te halen. “We
staan dus voor grote uitdagingen”, geeft Pieter Bailleul,
Technical Manager Belux van Recticel Insulation aan.
“Maar onoverkomelijk zijn die niet. Zolang we met z’n allen
maar anders over onze woning gaan denken. Vooruitdenken
vooral. En, als we renoveren, dat we dan voorrang geven
aan isolatie of na-isolatie van daken, muren en vloeren. Want
met die ingrepen kan op de meest efficiënte en de financieel
meest interessante manier richting de energieambities 2050
worden gegaan”.
Gewestelijke vertaling van de Europese ambities 2050
In het kader van de Europese Green Deal en de Overeenkomst
van Parijs heeft ook België zich ertoe verbonden een strategie
te ontwikkelen om zijn broeikasgassen tegen 2050 met ten minste 80 tot 95 % te verminderen ten opzichte van 1990, om zo
de stijging van de globale gemiddelde temperatuur ruim onder
2 °C te houden.Vermits de huishoudens verantwoordelijk zijn
voor 13,2% van de totale Belgische uitstoot - en dus meer broeikasgassen uitstoten dan de landbouw- en afvalsector samen - ,
spelen de langetermijnstrategieën die betrekking hebben op de
aanpak van het Belgische residentiële gebouwenpark een belangrijke rol. Deze langetermijnrenovatiestrategieën komen erop
neer dat elke Belgische woning tegen 2050 veel betere energieprestaties moet kunnen voorleggen. Deze ambities worden in de
3 gewesten op een verschillende manier concreet vertaald. Zo
streven Vlaanderen en Brussel voor elke woning een gemiddelde berekende energiescore van 100 kWh/m²/jaar of minder na,
wat in Vlaanderen neerkomt op een label A of A+, en in Brussel
overeenstemt met een label C+ of beter. Wallonië ambieert net
als Vlaanderen een label A of beter, maar daar wordt een A-label
pas toegekend vanaf een Espec van maximum 85 kWh/m²/jaar.

van de appartementen haalde het tegen 2050 beoogde A-label
(gemiddelde energiescore van 100 kWh/m²/jaar of beter).
- In Wallonië bedroeg in 2019 de gemiddelde energiescore van
een woning – huizen en appartementen samen – , 459 kWh/m²/
jaar oftewel een F-label. Slechts 1,1% van alle Waalse woningen
(0,2% van de huizen en 2,3% van de appartementen) behaalde
een PEB-score van 85 kWh/m²/jaar en draagt dus nu al het geambieerde A-label.
- Slechts 1,74% van de huizen en 8,91% van de appartementen
van de 259.875 Brusselse wooneenheden waarvoor tussen mei
2011 en januari 2020 een EPB-certificaat werd opgesteld, scoorde een label C + of beter, wat de Brusselse vertaling is voor een
maximale gemiddelde energiescore van 100 kWh/m²/jaar.
Samen komt het erop neer, dat in België 99% van alle huizen en
95% van alle appartementen nog niet voldoen aan de energieambities 2050. Dat is bijna het volledige Belgische woongebouwenbestand.
“Voor een bepaald deel van deze woningen – deze die echt
structurele gebreken vertonen, waarin de woonkwaliteit echt
ontoereikend is of waar de energienormen echt niet haalbaar
zijn door bijvoorbeeld het rooilijndecreet – moet je je afvragen of
sloop en heropbouw economisch niet zinvoller zou zijn.
In Vlaanderen kan je hiervoor trouwens een sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro krijgen”, geeft Pieter Bailleul, Technical Manager Belux van Recticel Insulation, mee. “Maar bij het
merendeel van de woningen kunnen de energieprestaties alsnog worden opgekrikt door middel van energetische renovatie.”
Isolatie: absolute prioriteit
“Wie denkt aan energetisch renoveren, moet steeds het basisprincipe van de Trias Energetica in gedachten houden”, stelt
Pieter Bailleul. “Dit principe komt erop neer dat, om op een
maatschappelijk verantwoorde manier energie te besparen, je
eerst en vooral energieverspilling moet tegengaan door goed te
isoleren.

Enorme uitdagingen voor de residentiële sector
Hoe verschillend de concrete formuleringen van de renovatieambities 2050 ook mogen zijn, de uitdagingen op het vlak van
de verbetering van de energieprestaties van ons woningbestand
zijn voor alle 3 de gewesten enorm te noemen. Zo blijkt uit de
Isolatiebarometer 2020 van Recticel Insulation, die de energieprestaties van het huidige Vlaamse, Brusselse en Waalse woonbestand naast elkaar legde.		
- Eind 2019 lag in Vlaanderen de gemiddelde energiescore voor
een huis op 481 kWh/m²/jaar (E-label) en voor een appartement
op 290 kWh/m²/jaar (C-label). Slechts 1% van de huizen en 4%
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De meest koolstofarme energie is immers de energie die je niet
- 62ste editie - 133 -

Meer dan
50 jaar uw
specialist in
België!

Grando Keukens en Qsine zijn inmiddels gerenommeerde merken op de Belgische keukenmarkt. Wij zijn een grote en sterk groeiende organisatie die deel uit maakt
van de grootste retailer van Europa op het gebied van keuken- en sanitair. Daarnaast beschikken wij over een eigen fabriek en talrijke toeleveranciers in Duitsland en
een gespecialiseerde fabriek/ toeleverancier in België. Dag in dag uit zijn wij bezig met het verbeteren van onze service en kwaliteiten naar u als klant. Stijlvolle ontwerpen, rekening houdende met de doelgroepkopers. Wij leveren altijd hoogwaardige kwaliteit en zijn mee met alle noviteiten in de branche. Hoog in het vaandel
dragen wij “het ontzorgen van de klant van A tot Z” dit vertalen wij door:
 Advies op maat - Correcte prijs  Levergarantie  Lean organisatie  Snelle service  Hoogstaande klantbegeleiding op maat

Bart Buyck

T: 0032 499 51 84 71, bart.buyck@svegra.be
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ATRIO NV
TEGELS - NATUURSTEEN - PARKET
Nikelaan 25, 2430 Laakdal
Tel : 013 53 98 80
info@atrionv.com - www.atrionv.com

like us
www.facebook.com/Atrionv

REDACTIE
verbruikt. In tweede instantie maak je maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen: zon, wind, grond, water. En ten slotte
gebruik je de fossiele brandstoffen die je toch nog nodig zou
hebben zo efficiënt mogelijk, bijvoorbeeld door middel van een
warmtepomp of een condensatieketel.” “Wie dit Trias Energetica-principe huldigt en begint met te investeren in isolatie, gaat
niet alleen het verstandigst te werk bij zijn renovatie. Hij zal er
ook veel sneller en efficiënter in slagen om de energieprestaties
van zijn woning te verbeteren en veel sneller sprongen vooruit
maken in de energieklasse van zijn woning”, gaat Pieter Bailleul
verder. “Veel sneller dan wie investeert in energiezuinige technieken voor verwarming, sanitair warm water, ventilatie of stoomproductie.”
Grootste potentieel schuilt in de bouwschil
In isolatie schuilt het grootste potentieel, zo blijkt uit de Isolatiebarometer 2020 van Recticel Insulation.
Hoewel bij het merendeel van de Belgische wooneenheden het
dak volledig of gedeeltelijk geïsoleerd is, met name 87% van
de Vlaamse daken, 88% van de Brusselse daken en 64% van
de Waalse daken, heeft nog steeds meer dan 20% van de Belgische woningen (meer dan 750.000 woongebouwen in totaal)
een dak dat helemaal niet geïsoleerd is. Muurisolatie is in nog
veel minder woningen aanwezig: slechts 58% van de Vlaamse
woningen, 34% van de Brusselse woningen en amper 16% van
de Waalse woningen hebben volledig of gedeeltelijk geïsoleerde buitenmuren. Samen heeft dus bijna 60% van de Belgische
woningen (meer dan 2,25 miljoen woongebouwen in totaal)
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buitenmuren die niet geïsoleerd zijn.
Ook inzake vloerisolatie is nog heel wat werk aan de winkel: in
slechts 39% van de Vlaamse woningen, 35% van de Brusselse
woningen en 15% van de Waalse woningen is de vloer op het
gelijkvloers of de (kruip)kelder gedeeltelijk of volledig van isolatie voorzien. In 70% van de Belgische woningen (meer dan 2,5
miljoen woongebouwen in totaal) is de vloer of kelder helemaal
niet geïsoleerd.
Denk ook aan na-isoleren!

“De situatie is zelfs nog dramatischer dan het lijkt”, waarschuwt
Pieter Bailleul. “Want zelfs de woningen die volgens deze statistieken voorzien zijn van dak-, muur- of vloerisolatie, zijn dat vaak
maar gedeeltelijk. Of ze zijn onvoldoende geïsoleerd in die zin
dat ze zouden moeten worden nageïsoleerd om aan de energetische ambities 2050 te voldoen.” “Kortom,” besluit Pieter Bailleul, “hoe je het ook draait of keert, je krijgt wellicht maar één
keer de kans om goed te isoleren. Als je het doet, doe het dan
meteen goed. Met het oog op de energiedoelstellingen 2050
is isoleren de meest verstandige investering in je woning. Niet
alleen omwille van het comfort en de energiebesparing op korte
termijn, maar ook omwille van de meerwaarde die je op lange
termijn genereert. Afgaand op het huidige renovatietempo moeten we ons stilaan afvragen of de overheidsmaatregelen wel
voldoende toereikend zijn om mensen in beweging te brengen.”

atrio_2019.indd 1
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…
www.recticel.com.be
…
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Part of the ROCKWOOL Group

UTILITEIT
Stedelijke werkplaatsen Poperinge

Wist je dat...?
 Stadsbader al sinds 1946
actief is?
 Ons enthousiast team
uit meer dan 1.100
medewerkers bestaat?
INDUSTRIE

 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?

Brucargo West

RESIDENTIEEL
WZC Bellegem

 We ook tankstations,
sportvelden, afbraak en
sanering verzorgen?

Aha!

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

Promo

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKINGEN
Quick•Step

®

Flanders Make Kortrijk

Let’s talk about your idea!

laminaat

-10%

(Het geluid van een creatief idee op een werkplek waar de akoestische
oplossingen van Rockfon zijn toegepast)
De prachtige akoestische designs van Rockfon zorgen voor
extra concentratie in klaslokalen, meer plezier in restaurants
en dempen van alles, van machinegeluiden tot bruisende
gesprekken.
Toen we begonnen met de ontwikkeling van de meest
effectieve akoestische oplossingen ter wereld, keken we
allereerst naar onszelf: de mens. Kijk maar eens om je heen.
De student die moeite heeft om de docent goed te horen.
De zakenman die zich probeert te concentreren. Het koppel
dat een intiem gesprek wil voeren tijdens een etentje.

Met het oog op hun welzijn hebben we onze prachtige kleuren
en stijlen ontwikkeld, waarmee ruimtes niet alleen mooi klinken
maar ook stimulerend, kalmerend en inspirerend zijn. Het
heeft onze visie verrijkt en onze bijdrage aan brandveiligheid,
hygiëne en lichtreﬂectie vergroot, waardoor we plekken
creëren waar mensen zich gezonder en gelukkiger voelen.
Lees meer op rockfon.be/SoundsBeautiful.

Sounds Beautiful

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

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

MJ3546

20204001_Verheyen-Adv_Limburg_Bouwt.indd 1
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BouwArena

BouwArena haalt sterren naar Hasselt
Voor de Sterren BouwLunch op 3 juli haalde deze keer
de BouwArena het * restaurant Altermezzo uit Tongeren
naar Hasselt.
De créme aan Bouwproffessionals konden genieten van
tongstrelende gerechten , de beste contacten met veel
sfeer en ambiance.
Volgens kenners zeer geslaagd.
Proficiat aan chef Jo Grootaers en zijn team
** Ps: toen nog geen verstrengde corona maatregelen
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Wordt dit je
warmste winter ooit?

Onze experts helpen je graag besparen en brengen je comfort!

THE BEST

ALL-IN1-FLOOR

Vroeger moest je beroep doen op minimaal
4 verschillende ﬁrma’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.
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

ISOLATIE I NA-ISOLATIE I VLOERVERWARMING I CHAPEWERKEN EN VLOERDERS
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DE START VAN EEN UNIEK PARCOUR

BouwArena

Terugblik 15 jaar magazine Limburg Bouwt
Het magazine Limburg Bouwt vierde Feest op
16 september. En dat op een gepaste manier met:
drinken – eten – muziek – en natuurlijk de crème van
beste contacten uit de bouw.
De mooiste projecten – reportages – interviews – coverfoto’s – dossiers… haalde we onder het stof en brachten de hoofdrolspelers terug aan de micro.
We moeten zeggen het was de moeite!
Met mooie herinneringen en straffe verhalen.
maaaarrrr… voor deze avond hadden we iets heel
speciaals bedacht. Het hele team achter Limburg Bouwt
verraste culinair onze trouwe partners en relaties dit met
tongstrelende gerechten en perfecte bediening.
Onze welgemeende dank aan iedereen!
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FLUENTIS LAAT PREFAB ELEKTRICITEITSCABINES IN
ZICHTBETON NAADLOOS AANSLUITEN BIJ HEDENDAAGSE
ARCHITECTUUR

Elektrotechnisch installatiebedrijf Fluentis uit Heusden-Zolder laat zijn prefab
hoogspanningscabines meer en meer opgaan in de omgeving. De huisleverancier
van netbeheerder Fluvius streeft ernaar om de kant-en-klare producten beter te
laten aansluiten met de hedendaagse architectuur. De prefab cabines in
zichtbeton zijn daar een mooi voorbeeld van.

Er zijn tal van mogelijkheden om de hoogspanningsinstallatie mooi weg te werken. Er is niet alleen de populaire optie zichtbeton, maar u kunt ook kiezen voor een geschilderde afwerking, eentje met steenstrips, met leien bedekt,…
Noem maar op. Aan mogelijkheden geen gebrek. Het familiebedrijf uit Heusden-Zolder neemt het ontwerp, de
installatie van de elektrische componenten, het technische dossier, de productie, transport en plaatsing volledig voor zijn
rekening.
“Perfect vergelijkbaar met het sleutel-op-de-deurprincipe en tijdbesparend doordat we met prefab elementen
werken”, stelt zaakvoerder Marc Vertessen. “Achter de muren van de cabines installeren wij het hart van uw bedrijf. De
elektrische hoogspanningsinstallaties worden met de grootste zorg geassembleerd en afgeleverd. En uiteraard ook aangesloten op het net zodat men in 1 dag productief is.”
Veiligheid boven alles: wij zijn VCA** gecertificeerd
Naast oog voor architectuur, maatwerk en topkwaliteit is veiligheid nog een stokpaardje van Fluentis. “Fluentis
focust continu op het creëren van meerwaarde voor de klanten met maximale aandacht voor veiligheid en kwaliteit. Zo regelen wij ook het onderhoud en reinigen wij midden- en laagspanningsinstallaties onder spanning. Belangrijk dat er dan ook
geen productieverlies is. Onze focus op veiligheid is prioritair”, besluit Marc Vertessen.
				
				
Mijnlamphof 5 - 3550 Heusden Zolder.
				info@fluentis.be - www. fluentis.be
				011 53 76 28
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voor elk idee
voor elk idee
hebben wij een
hebben wij een
oplossing die
oplossing die
in de smaak
in de smaak
valt!
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Thuis in uw keuken
Thuis in uw keuken

Hasseltsesteenweg 151 3720 Kortessem 011 24 60 40 www.kookhuis.be
(3 minuten van de Grote Ring Hasselt)
Hasseltsesteenweg
151maandag,
3720 Kortessem
011 24
60 40 &www.kookhuis.be
openingsuren:
dinsdag en vrijdag:
10u-12u30
13u30-18u
(3
minuten
van
de
Grote
Ring
Hasselt)
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u zaterdag 10u-17u
woensdag en zondag gesloten
openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag: 10u-12u30 & 13u30-18u
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u

zaterdag 10u-17u

woensdag en zondag gesloten

