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“Success is liking yourself, 

liking what you do, 

and liking how you do it.”

 # Maya Angelou
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VOORWOORD

Nu 2020 op z’n einde loopt, mogen we terugblikken op een heel bijzonder jaar. 
Waar de vooruitzichten in de bouw 12 maanden geleden echt schitterend waren, 
hebben onze bedrijven omwille van Covid-19 de verwachtingen moeten bijstel-
len. Desondanks is het optimisme dat overheerst. De bouw heeft redelijk stand 
gehouden en de investeringsdrang van particulieren en bedrijven is zeker niet 
helemaal opgedroogd. Het valt te hopen dat de vaccinaties het vertrouwen ver-
der opkrikken en de orderboekjes langzaam maar zeker gevuld geraken voor de 
verdere planning van 2021.

Meer dan ooit wensen we u, uw gezin en alle collega’s veel arbeidsvreugde in 
het nieuwe jaar. Dat we met z’n allen de corona-kater kunnen doorspoelen en 
snel terug naar de hoogdagen van begin 2020 kunnen evolueren. Namens de ini-
tiatiefnemers en redactie van Limburg Bouwt: een constructief 2021 gewenst! 

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

Limburg Bouwt
Magazine voor de Bouw en Business
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Verantwoordelijke uitgever
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Doelgroep - verspreiding
‘Limburg Bouwt’ verschijnt 5 maal per jaar, 

op 4.000 exemplaren. Het magazine wordt 

per post bedeeld bij aannemers, ambtenaren, 

architecten, banken, bouwpromotoren, ge-

meenten, leden van de Confederatie Bouw- 

Limburg, notarissen, projectontwikkelaars, 

vakpers,...‘Limburg Bouwt’ doet adressen 

aan in de provincies Limburg, Antwerpse 

Kempen,  Vlaams Brabant en Nederlands 

Limburg.

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

den overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij 

overname dient een correcte bron vermeld  te worden. De 

uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foute infor-

matie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die 

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

worden in ‘Limburg Bouwt’ worden verondersteld door de 

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

dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aange-

leverd door derden niet vrij zijn van rechten.
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2020, wat een jaar! 

Een jaar waar we over tientallen jaren zullen zeggen dat dit het jaar van de verandering was, het begin van 
een nieuw tijdperk, ook voor ons als bouwsector!
In de wereld om ons heen zien we al jaren grote veranderingen, de steeds verdere opmars van digitalisering, 
van artificial intelligence, van Internet of Things, schaarste aan arbeidskrachten en materiaal,  van verande-
ringen op de arbeidsmarkt, zowel in kwantitatieve alsook kwalitatieve zin maar ook de opkomst van nieuwe 
‘bouwbedrijven’ die hun oorsprong niet in de bouw hebben zoals bijvoorbeeld IKEA.

“Genk is een rasterstad van verschillende lagen”, legt de burgemeester uit. “We hebben een mooi landschap, Wat 
2019, maar vooral ook 2020 ons heeft laten beseffen, is dat naast voornoemde veranderingen, ons aanpassingsver-
mogen nog veel meer, en vooral veel sneller op de proef wordt gesteld; namelijk die van aanpassing aan natuurver-
schijnselen of afgeleiden hiervan zoals de PAS, PFAS en last but not least COVID 19. 

U zult het als lezer vast beseffen en vaak horen, ‘wij als bouwsector’ staan niet bekend als een zeer innovatieve 
sector. Dat klopt! Maar alle veranderingen om ons heen, of ze nu te maken hebben met veranderingen in de markt, 
in onze resources of in de natuur, dwingen ons om niet naar het heden maar nog meer naar de toekomst te kijken. 
En dan niet naar morgen of overmorgen of volgend jaar maar naar 2030 en verder. 

Waar staan we dan over 10 jaar? Één ding is duidelijk, ook de bouwsector zal in 2030 er totaal anders uit zien dan nu 
het geval is. Maar die verandering komt niet vanzelf; deze verandering zullen we samen als sector moeten oppakken; 
we zullen moeten meebewegen op deze veranderingen. Komende jaren zal in onze branche nog meer de nadruk 
komen te liggen op digitalisering, industrialisering & productontwikkeling.

U zult nu denken, lekker makkelijk om dit zo te schrijven! Heel eenvoudig gezegd, het is ook makkelijk! Het gaat 
erom om het samen gewoon te doen, verbindingen met elkaar te leggen, elkaar te versterken, zowel als partijen 
binnen de bouwsector alsook met partijen buiten onze sector. Immers door met en van elkaar te leren kunnen we 
elkaar alleen maar versterken. 
In onze mooie provincie Limburg alleen al, en in de Euregio, zit zoveel innovatiekracht. Deze kracht kan alleen tot 
ontplooiing komen als we elkaar opzoeken.

Ook wij vanuit Laudy Bouw & Ontwikkeling zijn enkele jaren geleden tot dit besef gekomen en zetten de komende 
jaren vol in op innovatie. Hierbij zullen wij soms vallen maar zullen daardoor nog krachtiger opstaan. Als we willen in-
noveren, als we willen veranderen dan hoort vallen en opstaan erbij. Innoveren is experimenteren, en bij experimen-
teren behoort ook mislukken. Door de samenwerking te zoeken met onder andere Brightlands Chemelot Campus, 
met de onderwijsinstellingen in de regio, met start-ups maar ook door samen met de overheden het gesprek aan te 
gaan, willen wij als Laudy niet alleen samen deze innovatiekracht los krijgen, maar kunnen we ook samen leren en 
samen vallen en opstaan. En, nog het belangrijkste, onze regio (en de bouwsector in de regio) nog krachtiger maken!

U doet toch zeker ook mee!

Raymond Veugelers, algemeen directeur Laudy Bouw & Ontwikkeling bv 

Visie
constructieve



- 63ste editie - 10 -  - 63ste editie - 11 -  

WANNEER KWALITEIT ÉCHT BELANGRIJK IS...

P L E I S T E R W E R K E N
G Y P R O C W E R K E N

PA R K E T-  E N  T E G E LV L O E R E N
E X C L U S I E V E  B I N N E N D E U R E N

A L U M I N I U M  P L I N T E N
S C H I L D E R W E R K E N

T O TA L E  B I N N E N A F W E R K I N G  E N  I N T E R I E U R I N R I C H T I N G

Groeningenweg 1, Diepenbeek, +32 11 26 21 29, info@schoeffaerts.be, www.schoeffaerts.be
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 “We wilden onze grenzen verleggen”

SCHOEFFAERTS 

Perfectionistisch, perfectionistischer, perfectionistischst. De 

uitspraak van de overtreffende trap van het woord perfec-

tionistisch is haast even moeilijk als het realiseren van het 

project waarover dit artikel gaat. En of de architecten, aan-

nemers en bouwheer zichzelf overtroffen hebben met het 

nieuwe hoofdkwartier van Schoeffaerts, gespecialiseerd in 

afwerking en interieur. De lat lag extreem hoog en marge om 

ze te verlagen werd gezien als een zwaktebod. Daarvoor was 

de passie voor het vak ook te groot. “Ongeacht de uitdagin-

gen die we tegenkwamen in het project; steeds zochten we 

samen met de andere partijen naar een oplossing. Gelukkig 

waren er regelmatig koffiekoeken,” aldus Robby Engelen, 

projectleider bij de firma Mathieu Gijbels. Samen met de  

architecten van Block Office, Dave Grosemans en Bert  

Ruelens en bouwheer Ronny Schoeffaerts blikken ze terug 

op een in alle opzichten uniek project.

Zou de 14-jarige Ronny Schoeffaerts het geloofd hebben als je 
hem meer dan 20 jaar geleden zou gezegd hebben dat hij van-
daag aan het hoofd zou staan van een gerenommeerd interieur- 
en afwerkingsbedrijf? Allicht niet, opgroeiend in een kansarm 
gezin en aan de vooravond van een eerste leercontract. Maar 
het is ongetwijfeld een verklaring voor zijn grote gedrevenheid 
om vandaag niet alleen bij zijn klanten, maar ook bij de bouw van 
een eigen nieuwe showroom tot het uiterste te gaan. “Onze 
voormalige showroom, tevens in Diepenbeek gelegen, voldeed 
niet meer aan onze vereisten,” aldus CEO Ronny Schoeffaerts. 

1
reportage
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“We hadden er al een paar keer verbouwd, en met een derde 
verbouwing zouden we niet het programma kunnen realiseren 
dat we voor ogen hadden. Door de jaren heen zijn we immers 
uitgegroeid tot een totaalleverancier op het vlak van interieur, 
met onder andere ook deuren, parket en vloeren in ons aanbod. 
Dat wilden we volop kunnen tonen. Dus weken we uit naar een 
nieuw terrein, in het businesspark Dorpsveld II gelegen tegen-
over de Jaga-site.” 

Vele villa’s in één project

De site was er dan wel, voor de finale plannen op tafel lagen, 
De site was er dan wel, voor de finale plannen op tafel lagen, 
ging er toch nog wat tijd over. Een waterpartij, een binnentuin 
en een moderne showroom die flexibel kan worden ingericht. 
Die elementen moesten zeker opgenomen worden in het bouw-
programma.

Het architectenteam van het Hasseltse Blockoffice, dat onder 
andere gespecialiseerd is in villabouw en met wie Schoeffaerts 
vaak aan gemeenschappelijke projecten werkt, vergelijkt het uit-

eindelijke ontwerp vandaag als “vele villa’s in één project”. “Een 
eerste plan, dat we in een verregaande fase hadden uitgewerkt, 
bleek nadien toch niet gedurfd genoeg voor de bouwheer,” al-
dus Dave Grosemans van Block Office. “Nadien vloeiden zijn 
inspiratie samen met de onze tot het huidige ontwerp. Een uit-
daging die we in de toekomst met ons bureau zeker nog eens 
willen aan gaan.” Ook de input van interieurarchitect Bert Cas-
ters, die al jarenlang samenwerkt met Ronny Schoeffaerts, bleek 
daarbij van groot belang.

Dat ontwerp bestaat uit een gebouw met verschillende bouw-
lagen waar je telkens doorheen kunt kijken en geeft, door de 
toepassingen van verschillende spectaculaire uitkragingen, uit 
op alle windrichtingen. “De drie schijven werden telkens anders 
uitgevoerd: de benedenlaag vooral in glas, een tweede laag voor-
al in het wit en een derde laag in het zwart,” aldus Dave. “Met 
tussen elke bouwlaag een schaduwvoeg die wordt uitgelicht.”

“Niet alleen architecturaal, maar ook bouwkundig een huzaren-
werkje,” aldus Ronny. “Als er iemand in staat zou zijn om dit te 
realiseren, dan was het de firma Mathieu Gijbels wel. En dus 
werd deze firma ingeschakeld voor vertaling naar de praktijk.”

Levenswerk

Het gebouw kreeg, zoals gevraagd, inderdaad een prachtige wa-
terpartij en binnentuin: een pad voert de bezoekers via een loop-
brug van keramische natuursteen over het water (mét kois) voor-
bij de prachtige kurkeiken richting de inkom. Als bezoeker zie en 
voel je meteen: hier werd niets aan het toeval overgelaten. En 
dat gevoel blijft ook binnen overeind. “Ik beschouw dit project 
toch enigszins als een levenswerk: al mijn expertise en die van 
het team komen er samen, we wilden echt grenzen verleggen. 
We wilden een uniek concept creëren voor de klant of architect 
die hier alles onder één dak kunnen vinden op het vlak van interi-
eurafwerking, van pleisterwerken tot en met schilderwerken en 
alles wat daartussen valt.”

Op de begane grond vind je naast een prachtige ontvangstbalie 
onder andere de showroom van de Brems- en Anyway-deuren 
die Schoeffaerts verdeelt, kantoor- en vergaderruimte en de foy-
er met sfeervolle loungeruimte, bar en tafel om klanten te ont-
vangen. Overal valt de bijzonder hoge afwerkingsgraad op. Zelfs 
de toiletruimtes (wit voor de dames, zwart voor de heren) zijn 
een ommetje waard. 

Maar de grote eyecatcher is ongetwijfeld de wenteltrap. “In 
deze trap komen onze specialisaties mooi samen: de trap bevat 
pleisterwerk, gyproc en schilderwerk, aldus Ronny.” 

“En die andere trap met zwevende glazen treden, mag dan wel 
eenvoudig lijken, om deze zo uit te voeren was er ontzettend 
veel studiewerk nodig,” aldus Robby Engelen, projectleider bij 
Mathieu Gijbels. “Dat geldt trouwens voor heel wat andere za-
ken in dit gebouw en was ook nodig om de perfectie in alle belij-
ningen en details te benaderen,” legt Bert Ruelens uit. “Dankzij 
een goede voorbereiding en heel veel overleg tussen de bouw-
heer, bouwfirma en architect, hebben we echt wel grenzen ver-
legd.”

“Ik denk bijvoorbeeld ook aan de zwarte gevelplaten en de 
gouden kaders die we zo scherp mogelijk hebben uitgevoerd, de 
grote pivoterende deuren, de waterpartij die we op het niveau 
van de binnenafwerking hebben uitgevoerd,” zegt Robby nog. 
“Het scheelde niet tot op de centimeter, wél tot op de millime-
ter. De boeketjes bloemen die onze projectvoorbereider Linda 
Blockx regelmatig cadeau heeft gekregen van Ronny, waren 
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Technische fiche 
Schoeffaerts afwerking en interieur

…
Bouwheer: 

 Schoeffaerts afwerking en interieur; Diepenbeek
…

Architect: 
Blockoffice architecten; Hasselt

Ontwerp & Design: 
Plan B; Oudsbergen

Hoofdaannemer: 
Mathieu Gijbels; Oudsbergen

Ruwbouw: 
Keulen H. bouwbedrijf; Lanaken

Landmeter: 
PS-Survey; Maaseik

Schoeffaerts hoofdverdeler deuren: 
Brems

Schoeffaerts hoofdverdeler deuren: 
Anyway doors 

Vloerafwerking gietvloer: 
Floorcouture; Schoten

Haarden: 
Oosterbosch; Bilzen

HVAC/koeling/ zonnepanelen: Dima Eco-technics; 
Bilzen

Pur: 
Isola; Tongeren

Parket: 
Busschaert parket; Kampenhout-Sas

Buitenaanleg: 
PuurGroen; Alken

Vijver: 
Vijvertechniek; Bilzen

Messing profielen, omkadering haarden: 
Heylen; Genk

Maatwerk: 
Stef Roets; Bilzen

Verlichting: 
Wever & Ducré; Kortrijk

Ledverlichting: 
GG spot; Heusden-Zolder

Vloerwerken: 
Recko Floors; Diepenbeek

Los meubilair: 
Futureproofed; Kortrijk

Audio-installatie: 
Smart Buildings controls; Hasselt

Ledverlichting: 
Nomaled; Mol
Afwatering : 

Collinet; Herstal 
Aluminium constructies: 

GIijmacon; Oudsbergen
Lift: 

Schindler; Brussel 
Grondwerken: 

Dupont; Hasselt
Gevelpanelen: 

Kingspan Belgium; Grobbendonk
Stortklare beton: 

Casters beton; Genk

Prefabbeton: 
OMG; Dessel
Droogzuigingen: 
AQUA-VRIJSEN; Houthalen-Helchteren
Vangnetten: 
Van Den Eijnde; Someren
Poorten: 
ADK; Kinrooi 
Welness: 
Gervi; Hasselt
Buitenbepleistering:
Indestege Marc; Zonhoven
Natuursteen:
 Thijs natuursteen; Bilzen
Metaalwerken: 
It’s steel; As
Hoogspanningscabine: 
Maris; Heusden-Zolder
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dubbel en dik verdiend (lacht).” Via de wenteltrap bereik je de 
eerste verdieping, waar de parket- en vloerenshowrooms zijn ge-
installeerd, evenals kantoorruimte voor de medewerkers. Verder 
kun je ook nog inspiratie opdoen voor gordijnen, tapijten, giet- en 
mortexvloeren. Door met verschillende sfeerboxen te werken, 
krijg je als bezoeker nooit het overweldigende gevoel dat je in 
een standaard showroom wel eens overvalt. 

Op de derde verdieping wordt op dit moment nog een kijkloft 
(mét buitenzwembad) ingericht: de ideale manier om alle dien-
sten en mogelijkheden te zien samenvloeien.

Een levenswerk waar ook de volgende generatie de vruchten 
van zal plukken, zoveel is zeker. In het bedrijf wordt de zaakvoer-
der immers al geflankeerd door zijn 2 zonen en dochter.

Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen

“Samen hebben we elkaar naar een hoger niveau getild”

Ook interieurarchitect Bert Casters was geen onbekende voor 
Ronny Schoeffaerts. “We leerden elkaar jaren geleden kennen 
via een gemeenschappelijk project,” aldus de interieurarchitect 
uit Oudsbergen. “Ik maakte de evolutie van Schoeffaerts naar 
een totaalpartner van op de eerste rij mee, en zag dus ook hoe 
ze hun vorige showroom ontgroeiden. Ook daar deed Ronny al 
meermaals een beroep op mij. En ook daar lag de lat al hoog. 
Maar wat we hier samen met de andere partners hebben neerge-
zet, is toch nog van een ander niveau. Het klopt dat we wat moei-
lijk uit de startblokken geschoten zijn, maar eens we tot dit finale, 
vooruitstrevende ontwerp waren gekomen, zaten de neuzen in 
dezelfde richting. Samen hebben we de schouders gezet onder 
dit zeer complexe project. Daarbij wil ik uitdrukkelijk ook de fir-
ma Robby en de andere collega’s van het Gijbels-team bedanken. 
Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. De 1/100-maquette 
die ik voor het ontwerp heb gemaakt, bleek tijdens de voorberei-
ding van de bouwwerken trouwens erg waardevol.”

“Ondanks die complexiteit, oogt het gebouw eenvoudig, het 
weekt ook emotie los” aldus Bert Casters nog. “Dat vind ik er net 
zo knap aan. Net zoals we erin geslaagd zijn om de buitenzijde 
de detaillering van een interieurafwerking te geven. Een mooie 
en beslist unieke referentie voor iedereen die eraan heeft mogen 
bijdragen.”

“ Prefamac is nu helemaal 
 klaar voor de toekomst”

Meer weten over realisaties in uw sector of uw buurt? 
Nieuwbouw, renovatie of herstellingswerken?
Tel: +32(0)89 81 91 00 | www.gijbels.com | info@gijbels.be

Myriam Schepers,
Managing Director Prefamac

“Vanaf het begin tot het einde van het bouwproces was de 
samenwerking met De Voordenkers erg positief. We zaten allemaal 
op één lijn, wat zorgde dat de wekelijkse werfvergaderingen erg vlot 
verliepen. Ik heb een speci� eke stijl, maar Mathieu Gijbels en de 
architect wisten precies wat ik nodig had. Het gebouw staat symbool 
voor de innovatie van Prefamac. De witte kleur, de strakke gevel en 
de hal van 30 meter maken het gebouw af. Prefamac is nu helemaal 
klaar voor de toekomst!”

“  klaar voor de toekomst“  klaar voor de toekomst“ 
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INCLUSIEF ZONNEPANELEN

REDACTIE

Wie vandaag voorbij de kantoren van afwerkingsbedrijf Schoeffaerts in Diepenbeek rijdt, ziet het resultaat van een gedreven team dat 
garant staat voor kwaliteit . “We hebben daar de volledige HVAC uitgevoerd. Van de verwarming, koeling en ventilatie tot het opwekken 
van hun eigen elektriciteit dmv zonnepanelen”, verduidelijkt Vermeulen. “Op het dak installeerden we zo’n 400 zonnepanelen. Een 
mooie referentie!  Net als Aspec uit Nieuwerkerken (720 zonnepanelen) en Apotheek MCO te Mol (260 zonnepanelen).

HVAC-specialist Dima Ecotechnics uit Bilzen hanteert een erg hoog afwerkingsniveau en werkt uitsluitend met kwalitatieve materialen. U kunt 
er terecht voor warmtepompen, gaswandketels, ventilatiesystemen én zonnepanelen.  Zijn actief in kantoren, winkelketens, hotels en 
industrie. 

…
info@dima-ecotechnics.be • www.dima-ecotechnics.be

…

HVAC

Installaties en onder-
houd 

van uw residentiële en 
commerciële installaties.

SERVICE & ONDERHOUD

Onderhoud is cruciaal bij het correct 
functioneren van uw HVAC installatie.

Dit bevordert ook de levensduur 
van de toestellen. 

Wij werken over gans België.

SANITAIR

Nieuwe installaties en
vervangingen van uw 

technieken.

Dima Eco-Technics bv  II  Royerveld 16, 3740 Bilzen  II  Tel: 089 20 40 48  II  info@dima-ecotechnics.be

www.dima-ecotechnics.be

adv. dima-ecotechnics.indd   1adv. dima-ecotechnics.indd   1 16/12/20   11:2216/12/20   11:22
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We leggen zowel zwem-, koi- als siervijvers aan. Strakke lijnen, 
grillige vormen, alles is mogelijk. Wij streven er ook telkens naar 
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NELISSEN STEENFABRIEKEN 
WINT DE PERSPRIJS
Op woensdag 2 december mocht Nelissen Steenfabrieken de 
prestigieuze Persprijs van Voka Limburg in ontvangst nemen. Dat 
gebeurde tijdens het online event Versgeperst. Daarmee haalt de 
steenfabrikant het van de twee andere genomineerden: Konings 
en Jansen the Building Company.

Communiceren in tijden van corona is niet evident. Toch kunnen veel 
bedrijven volgens de persjury nog een puntje zuigen aan de communi-
catie van Nelissen. De jury, vertegenwoordigd door Dirk Billion (TVL), 
Dominiek Claes (HBVL), Kurt Meers (ML) en Dirk Reynders (Radio 2), 
sprak vol lof over meerdere acties waarmee we in de voorbije periode 
het nieuws haalden. De opschorting van het bouwverlof in samen-
spraak met de werknemers was een eerste statement waarmee we in 
de pers verschenen. Ook de dronebeelden van onze #samensterk-ac-
tie die op VTM verschenen bleven niet onopgemerkt. Om de bezwa-
ren tegen de windmolen te beantwoorden stuurden we naar alle om-
wonenden een brief mét mondmasker, en ook dat werd door de jury 
gesmaakt. Bij Nelissen zijn we heel trots dat we deze prijs in de wacht  
hebben kunnen slepen. “We zien dit als een bevestiging van 
onze heldere en transparante communicatie naar de buitenwe-
reld waarbij we het menselijke aspect steeds centraal proberen 
te stellen”, aldus Roberta Melis, marketing- en communicatie- 
manager bij Nelissen Steenfabrieken. Waar we nog het meest fier 
op zijn, is het feit dat we de Persprijs hebben gewonnen dankzij de 
inspanningen van het héle Nelissen-team. “Dit hebben we te danken 
aan alle medewerkers van Nelissen, en was dus zeker geen one-man 
of one-woman show’, besluit Melis.                               www.nelissen.be



- 63ste editie - 24 -  - 63ste editie - 25 -  

“Beschermde Peerse langgevelhoeve krijgt tweede leven als kinderopvang”

HOEVE VERMEULEN 

Van de oorspronkelijke bakoven tot en met de trogjes waar 

ooit dieren uit aten. Ze bleven, dankzij het nauwkeurig wik-

ken en wegen, en vooral respectvol restaureren, allemaal be-

waard tijdens de restauratie van een mooi stukje erfgoed in 

Peer. In Hoeve Vermeulen en de passende uitbreiding die het 

gebouw kreeg, kunnen vandaag wel 100 kinderen worden 

opgevangen in de naschoolse opvang Plons.

Sinds 2005 is er heel wat veranderd op de site waar ook Hoeve 
Vermeulen ligt. “De vrije scholen uit het centrum bundelden er 
de krachten om op het grote braakliggende terrein een nieuwe 
scholencampus te ontwikkelen,” aldus burgemeester Steven 
Matheï. “Als stad zetten we niet alleen mee de schouders  

onder de ontwikkeling van de campus, waar vandaag zowel een 
basisschool, middelbare school en internaatgebouw en bijbe-
horend sportcomplex zijn gevestigd, maar besloten we ook de 
beschermde hoeve aan te kopen en op zoek te gaan naar een 
nieuwe bestemming voor de Peerse langgevelhoeve.” ” 

“In die herbestemmingsoefening kwamen we al vrij snel uit bij 
de naschoolse kinderopvang,” vult Schepen van Gezin, Jeugd en 
Onderwijs, Liesbeth Diliën aan. 
“De toenmalige locatie was aan vernieuwing toe en zat ook vrij 
krap op het vlak van capaciteit. Een nieuwe vestiging zou het 
mogelijk maken om in de drukke vakantieperiodes extra capaci-
teit te creëren en bovendien ook nauwer samen te werken met 
de scholen. 

Hoeve Vermeulen bleek niet alleen goed gelegen, het bood ons 
ook de kans om dat mooi stukje erfgoed te herbestemmen.”

2
reportage
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Puzzelstukjes

“Initieel was het de bedoeling om enkel de beschermde hoeve 
te restaureren,” aldus Stijn Thomas, van architectenbureau 
Team van Meer!, “maar om te voldoen aan de gewenste capaci-
teit en vereisten, bleek al snel dat er nood was aan een tweede 
volume.” 
Dat nieuwe volume bleek het team, zoals dat wel vaker het ge-
val is bij zulke projecten, niet de meeste zorgen te baren. De 
hoeve daarentegen … “De hoeve bleek in erg slechte staat, 
met naar buiten hellende muren, ingevallen delen en groen dat 
welig groeide – binnen de muren,” aldus Stijn Thomas. “Onze 
aandacht ging dan ook in de eerste plaats uit naar het nuttige 
stut- en beschermingswerk zodat we er veilig konden werken. 
Vervolgens hebben we vanuit een kraanbak alle elementen van 
bovenaf gefotografeerd, alvorens de losse elementen, zoals de 
dakspanten, te nummeren en weg te nemen en ze op een veili-
ge plaats te stockeren. Heel wat puzzelstukjes … die we nadien 
ook terug moesten samenbrengen.” 

Met de lege doos die er vervolgens overbleef ging het bouw-
team aan de slag. “Maar zelfs aan de vier resterende muren, 

hadden de aannemer en architecten nog de handen vol. “Uit 
nader onderzoek bleek immers dat heel wat van het metselwerk 
ook was aangetast door gekristalliseerde zouten, en ingetrokken 
uitwerpselen van de dieren die ooit gehuisvest waren in de stal,” 
zegt Stijn. “Ook vorstschade had ervoor gezorgd dat een groot 
deel van de bakstenen verpoederd waren. Doorheen de jaren 
waren er bovendien ook heel wat voegen hersteld met cement, 
maar aangezien cement geen water doorlaat, leidde ook dit tot 
verpoedering van de bakstenen hier en daar.” 
“Omdat het toch om een belangrijk stukje erfgoed uit de ge-
meente ging, was declasseren echter geen optie,” vertelt ook 
de burgemeester. “Het gemeentebestuur wilde zich graag en-
gageren om de hoeve te restaureren. Dus besloten we ervoor 
te gaan.”

Technische upgrade

In de eerste plaats kreeg de hoeve een technische upgrade. “Zo 
werd er onder het bestaande gebouw een nieuwe funderings-
plaat gegoten,” aldus Bart Van Dingenen, projectleider bij de 
bouwfirma Janssen, die gespecialiseerd is in restauratieprojec-

ten en daarin al vaker de krachten heeft gebundeld met Team 
van Meer!. “Het metselwerk werd steen voor steen gecontro-
leerd, waarbij de slechte stenen werden, die zich vooral boven- 
en onderaan bevonden, vervangen.”

“De bult in de muur die je wellicht niet zal ontgaan, hebben we 
bewust behouden, net zoals de verschillende soorten metsel-
werk,” aldus Stijn. “Het is immers niet de bedoeling om een 
nieuw gebouw te creëren. Ook dat is restaureren: telkens op-
nieuw zulke afwegingen maken.”
“De spanten werden wel vervangen,” vult Bart aan, “maar hun 
geometrie hebben we wel behouden. “De dakstructuur, kepers 
en gordingen werden allemaal vernieuwd, evenals de dakpan-
nen. Dit gaf ook als voordeel dat we het dak meteen konden 
isoleren en akoestische isolatie konden aanbrengen, wat erg 
welkom is op een plek waar zoveel kinderen samenkomen.” 
“Door het toepassen van een damopen voegmortel op kalkbasis 
is de droging van de muur verbeterd waardoor de schade door 
vorst en zouten vermindert,” zegt Stijn nog. “Direct pleisteren 
op het metselwerk was niet mogelijk, dit zou immers tot vocht-
plekken leiden. Daarom kozen we ervoor om tussen wand en het 
pleisterwerk een noppenfolie te gebruiken als fysische barrière.” 

Goetheglas

“We kozen er ook voor om de gevel niet te isoleren aan de bin-
nenzijde, omdat het risico op nieuwe vorstschade dan groot zou 
zijn,” aldus Bart. “Aan de buitenzijde was dit sowieso geen op-
tie, gezien het uitzicht dan zou veranderen. De deuren en ramen 
werden vernieuwd; er werd gekozen voor Goetheglas.”

Museum voor Oude Technieken

Binnen werden de structuur en een aantal elementen behouden. 
“Zo kregen de eerdere salonruimtes ook nu een rustiger func-
tie: er werden een slaapruimte en poppenspeelhoek in onder 
gebracht, waarbij de vroegere haard en de rood-witte cement-
tegeltjes behouden bleven”, zegt Bart nog. “Van de gelegen-
heid maakten we gebruik om de haard als extractiekanaal voor 
de ventilatie te gebruiken. De Sint zal er jammer genoeg niet 
meer door raken zo (lacht). Tevens werden er nieuwe gepleis-
terde troggewelfjes aangebracht tegen het plafond. De voeder-
bakken werden gerecupereerd: ze kunnen nu gebruikt worden 
om speelgoed in op te bergen en als tafeltjes. De authentieke 
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Technische fiche 
Hoeve Vermeulen: 

kinderopvang Plons
…

Bouwheer: 
 Stad Peer

…
Architect: 

Team Vermeer; Hasselt
Hoofdaannemer: 

Bouwbedrijf gebr. Janssen; Oudsbergen
Ladders: 

Alutra; Paal
RF behandeling: 

Aroo Bio Hygiëne; Malle
Automatische deuren: 

Assa Abloy; Melle
Dak: 

Baeten R.; Oudsbergen
Gevelrenovatie: 

Bepol; Olmen
Beton: 

CBR interbeton; Genk
Houtskelet: 

Ceelen Marc; Hamont Achel
Metalen dakplaten: 

Cladding; Peer
Schrijnwerken: 

Dhuys; Tongeren
Pleisterwerken: 

Frank Damiaens pleisterwerken; Maaseik
PUR isolatie: 

Isofoam; Turnhout
Blowerdoortest: 

Isoproc; Hombeek
Parket: 

JM Kempenparket; Dessel
Pleisterwerken: 

Jordens pleisterwerken; Leopoldsburg
Schoonmaak: 

Kleen Daily; Leopoldsburg
Ramen en deuren: 

Kmw; Hechtel
Gelammineerd hout: 

Laminated Timber Solutions; Moorslede
Dakwerken: 

Lid; Herk de Stad
Schilderwerken: 

Peerlings Hugo; Kinrooi
Afkitten: 

Silcoflex; Alken
Reinigen en impregneren: 

Stonefloors; Roeselare
Toeganscontrole: 

Syntegro; Beringen
Wanden: 

Toka construct; Lanklaar
Grondwerken: 

Triki Koen; Hamont Achel
Chapewerken: 

Wilro; Houthalen
Bevloering: 

Zeelmaekers; Genk  
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bakoven was een hele studie waard. Het was niet helemaal dui-
delijk hoe we deze dubbele oven konden opbouwen. Na heel 
wat opzoekingswerk zijn we in het Grimbergse MOT, het Muse-
um voor Oude Technieken, terechtgekomen. Op basis van een 
publicatie die we daar aantroffen, hebben we de oven heropge-
bouwd. Dit fascineerde me trouwens zo erg, dat ik me ook heb 
ingeschreven voor een opleiding betreffende de bouw van zo’n 
oven én het aanstoken van zo’n oven. Wie weet kan ik er ooit 
wel broodjes bakken …”

Ook aan de grotere kinderen is trouwens gedacht. “Zij zijn maar 
wat blij met het arendsnest dat we voor hen hebben voorzien 
om rustig te kunnen chillen,” aldus Liesbeth Diliën. “De trap  
ernaartoe is bewust smal gemaakt, zodat grote mensen en klei-
ne kinderen wel twee keer nadenken voor ze zich naar boven 
wagen.”

Nieuwe volume

Een open, glazen volume functioneert niet alleen als inkom voor 
de kinderopvang, maar tevens als overgang tussen het oude en 
nieuwe volume. “We vertaalden de houten spantenstructuur uit 
het oude gebouw, naar het nieuwe volume. We gaven het volu-
me ook bewust een tijdelijk karakter mee: de structuur kan des-
gewenst aangepast of weggehaald worden. Dat vonden we ook 
wel een mooie link naar het verleden. Vroeger was het immers 
gangbaar om een schuur of stal letterlijk op te nemen en – sa-
men met de familie - naar een nieuwe locatie te dragen bijvoor-
beeld als je ging trouwen.

Het grote volume omvat onder andere een grote open ruimte 
waarin het heerlijk ravotten is. En op zaterdag komt de Woord-af-
deling van de kunstacademie er oefenen. Tevens is er ook nog 
een crearuimte. “Hoewel het allesbehalve evident was, zijn we 
erg blij met wat de architecten en aannemer hier gerealiseerd 
hebben,” aldus burgemeester Matheï nog. “Onze opvang zit ge-
beiteld voor de toekomst!”

Tekst: Hilde Neven | Fotografie Ansoma
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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR
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M10-architecten verschijnt op het toneel met nieuw cultuurcentrum

CC DE ADELBERG 

Eind oktober werd in Lommel de vernieuwde infrastructuur 

van CC De Adelberg onthuld. Door de ingrijpende verbou-

wing van de foyer tot een eigentijdse en sfeervolle ruim-

te heeft het cultuurcentrum zich ontpopt als een warme  

ontmoetingsplek. “Alle neuzen in het bouwteam stonden in 

dezelfde richting”, vertelt Luc Schepers van M10-architecten.

De krachtlijnen van de verbouwing in CC De Adelberg? Een  
grotere eigenheid creëren, een tweede kamer/zaal, een  
herpositionering van de exporuimte en een eigen bar. Het eind-
resultaat is een architecturale en technische parel, ontwor-
pen door M10-architecten uit Lille. Deze multiprofessionele  
architectuurvennootschap weet zich te onderscheiden binnen 
een ruime range van projecten. 

Het deskundige team engageert zich graag voor opdrachten 
waarbij “beleven als levens- en beeldkwaliteit” een meerwaar-
de wordt.

Twee zones met eigen karakter

“In de jaren negentig was het een vooruitstrevend idee om een 
foyer te bouwen die tegelijk fungeerde als cinema en cultureel 
centrum, waarbij een aantal ondersteunende lokalen samen kon-
den worden benut”, zegt Luc Schepers, architect-vennoot van 
M10-architecten. “Maar het oorspronkelijke concept van CC De 
Adelberg had eveneens zijn beperkingen. Je miste er hoe lan-
ger hoe meer het karakter van een cultuurhuis, gekoppeld aan 
een gezellig avondje uit. Tijd dus om een vernieuwd cultureel 
centrum en een nieuwe identiteit te creëren.” Het architecten-
bureau tekende een plan uit waarbij de ruimte van de foyer werd 

3
reportage
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Technische fiche 
CC De Adelberg

…
Bouwheer: 

 Stad Lommel
…

Plaats:
Cultureel Centrum De Adelberg

Budget:
4.000.000 euro (excl. btw, erelonen)

Ontwerp:
M10-architecten; Lille

Studiebureau:
PFC Engineering; Ukkel

Hoofdaannemer:
Algemene Onderneming Driesen; Pelt

Buitenaanleg:
Aanneming; Dilissen; Pelt

Schilderwerken: 
Terpentijn; Bilzen

HVAC: 
Pure Air; Genk

Dakwerken: 
Alexander Kerkhoff; Lommel

Buitenschrijnwerk : 
Lauwers; Achel
Betonvloeren: 

Frank Vastmans;  Bree
Glaswerken : 

Interdesign; Bocholt
Gevelwerken: 

Conings; Maasmechelen
Parket: 

Coenen; Hechtel
Electro: 

Gielen; Lommel
Isolatiewerken:

Isoworx Genk
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opgedeeld in twee onderling verbonden zones, elk met een ei-
gen karakter. “Daarnaast zorgden we ervoor dat de foyer aan de 
zijde van het cultureel centrum een aantal bestaande en extra ac-
tiviteiten kon herbergen. Zoals een duidelijk zichtbare open balie, 
publiek onthaalgedeelte, vestiaire, backoffice, ontmoetings- en 
tentoonstellingsruimte en de Cultuurbar, waar ook verenigingen 
terechtkunnen voor een drink. 

Last but not least voorzagen we in de behoefte aan een twee-
de kamer. Deze nieuwe Kleine Zaal is een kleine polyvalente 
schouwburg met een capaciteit van 150 personen en bestemd 
voor voorstellingen in kleine, intieme bezettingen.”

Bouwkundige werkpunten

M10-architecten pakte in CC De Adelberg een aantal prakti-
sche en bouwkundige werkpunten aan. Luc Schepers licht toe: 
“Denk aan de toegankelijkheid van het gebouw, de visualisa-
tie van de toegang tot de schouwburg, de plaatsing van twee 
draaideuren om tocht in de foyer te voorkomen en de installatie 
van gebruiksvriendelijke lockers in de vestiaire. Verder hebben 

we de tentoonstellingsruimte een eigen plaats gegeven. Ze is 
verhuisd naar een nieuw geplaatste extra verdieping, die je zo-
wel met een trap als met een lift kan bereiken. Het voordeel 
van deze ingreep is dat de ruimte nu veel meer zichtbaarheid  
geniet. De nieuwe Open Galerij is ongeveer 200 vierkante meter 
groot. Aan de wanden, waarvan de langste zich uitstrekt over 20  
meter, kunnen 2D-kunstwerken zoals schilderijen en foto’s 
worden opgehangen. Het vloeroppervlak biedt een zee van  
bewegingsruimte en leent zich voor de expositie van beelden  
en sculpturen. Bovendien kan de gallerij worden afgesloten  
wanneer de foyer door derden wordt gebruikt.”

Grotere belevingswaarde

Luc Schepers en zijn team gingen ook de uitdaging aan om het 
statische gebouw een architecturale dynamiek te geven. Het 
nieuwe CC De Adelberg is in se één open ruimte, waar meer-
dere activiteiten kunnen plaatsvinden en de beleving zowel  
actief als passief kan zijn. “Door een creatieve benadering 
van de technische uitrusting hebben we de belevingswaarde  
vergroot met dag-, binnen- en buitenverlichting. De invulling van 

de gevel is een uitbouw van het bestaande volume. Daarnaast 
wordt het aanpalende park voortaan meer betrokken bij de wer-
king van de schouwburg. Dit alles versterkt de beleving in en 
rond het gebouw.”

Constructieve samenwerking

Door de ingrijpende verbouwing is CC De Adelberg een com-
plex gebouw geworden. Voor de uitvoering van de werkzaam-
heden was het Noord-Limburgse bouwbedrijf Driesen de juiste 
partner. Projectleider Jan Rijcken: “Als aannemer stonden wij in 
augustus 2019 voor een pittige opdracht. Omdat de cinema ope-
rationeel moest blijven, verliepen de werken in fases. Zo ging 
het dak eraf en werden belangrijke constructieve werken uitge-
voerd, onder meer bij de overkraging. Bovendien was de werf 
opgedeeld in twee zones: de ene ter plaatse, de andere in ons 
atelier waar we al het maatwerk vervaardigden. De meubels bij-
voorbeeld werden aan het einde van de bouwwerken stuk voor 
stuk in het interieur geplaatst, met een uitgekiende bezetting 
zodat de arbeiders coronaveilig aan de slag konden gaan.” Luc 
Schepers vult aan: “Bouwbedrijf Driesen zocht tijdens het hele 

traject mee naar oplossingen voor specifieke kwesties zoals de 
betonnen prefab gevelpanelen, die zowel een constructieve als 
decoratieve functie vervullen. Ook derde aannemers voor onder 
andere de uitschuifbare tribune en de buitenaanleg waren een 
versterking voor het project. De samenwerking binnen het hech-
te bouwteam en met zowel de stad Lommel als CC De Adelberg 
was bijzonder constructief, waardevol en aangenaam. Door de 
vernieuwde infrastructuur en de gedreven medewerkers wordt 
de werking van het cultuurcentrum nog verder opengetrokken. 
Ik denk bijvoorbeeld aan Bar Dada, een nieuwe reeks van maan-
delijkse foyerconcerten. Maar ook aan de Cultuurbar die wordt 
uitgebaat door Sanne Dirx, in 2019 bekroond tot Sommelier van 
het Jaar. Zeker ook het vermelden waard is het vertrouwen dat 
de bouwheer ons heeft geschonken tijdens de coronaperiode. 
Het positivisme en de energie van CC De Adelberg staan op mijn 
netvlies gebrand!”

Tekst: Erik Cajot | Fotografie Mabl Photography
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FIERE OPBOUWERS 
VAN DE ADELBERG 
WAARMEE DE 
LOMMELSE CULTUUR 
HELEMAAL OPLEEFT.

UW SPECIALIST IN 
VENTILATIESYSTEMEN

ENGINEERING

PLAATSING

PRODUCTIE

START &
INREGELING

Seinhuisstraat 5 bus 8   •   3600 Genk
www.pure-air.be

CC DE ADELBERG : 
ONDERAANNEMERS
IN DE KIJKER

REDACTIE

De dakwerken voor het project CC De Adelberg waren een kolfje 
naar de hand van Alexander Kerkhoff, die met zijn gelijknamige 
firma gespecialiseerd is in platte daken. “Op vraag van de bouw-
heer heeft ons team witte roofing aangebracht, 3000 vierkante 
meter in totaal. Dit soort roofing reflecteert het zonlicht en doet 
dan ook uitstekend dienst als passieve koeling.” Pure Air plaatste 
de kanalisatie van het ventilatiesysteem. “Wij vervaardigen alle ka-
nalen zelf in ons productieatelier”, zegt Philip Bobbaers. “Voor dit 
project ging het om vijf nieuwe luchtgroepen en een bestaande, 
die is gerecupereerd. Alle kanalen zitten verdoken, op één groot 
kanaal in de foyer na waarvoor een speciale afwerking is bedacht.” 
De isolatiewerken van alle hvac-technieken zijn uitgevoerd door 
Isoworx. Zaakvoerder Jimmy Van den Rul: “We stonden in voor 
het isoleren van de verwarming, koeling, ventilatie en waterleidin-
gen. De technieken op het dak zijn met aluminium platen bekleed. 
Ons bedrijf staat bekend om zijn maatwerk.”

T. 0497/39.42.67 • Lodewijck de Raetstraat 79, 3920 Lommel • info@afdichtingswerken.be

Afdichtingswerken Alexander Kerkhoff bvba staat reeds jaren 
bekend voor kwaliteitsvolle afwerking van alle platte daken en 
hellende daken in zowel roofing als PVC, Epdm en Rhepanol .

www.afdichtingswerken.be

Fotografie Mabl Photography
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Residentie Heidebergh zorgt voor 
heropwaardering centrum Oudsbergen  

Niets dan blije gezichten in Oudsbergen nu er op de Weg 

naar Zwartberg residentie Heidebergh verrijst. Het stijlvolle 

nieuwbouwproject omvat vijftien appartementen, twee wo-

ningen en twee riante handelsruimtes. “Heidebergh zal het 

centrum opnieuw doen bruisen.”

De ontwikkeling is in handen van Peter Boonen van HaBo Immo 
die met Haex Bouwonderneming voor de bouw in zee ging. 
“De locatie is een absoute troef en is bekend als de plek waar 
vroeger de Cash & Fresh-site was. Deze ligt in het centrum en 
op de uitvalswegen richting Genk. In het centrum is er veel  
horeca, er liggen diverse warenhuizen, meerdere banken,  
medische beroepen … 

Kortom, alles wat nodig is in een mooi uitgerust en verzorgend 
stadscentrum. Ook het industrieterrein met grote gerenommeer-
de namen die voor veel werkgelegenheid zorgt, ligt vlakbij. Het 
is het kloppend hart van Opglabbeek”, beschrijft Peter Boonen. 
“Wij zijn blij en dankbaar dat wij deze locatie mogen upgraden.” 

Kwart verkocht

Suzanne Louw van Louw Vastgoed verkocht intussen al een 
kwart van Heidebergh. De prijzen variëren van 217.776 euro tot 
340.654 euro. In ruil krijgt u een bewoonbare oppervlakte tussen 
82 en 162 m².  De handelsruimten zijn respectievelijk 400 en 700 
m² groot. “Wij werken met het concept van kopersbegeleiding. 
De koper krijgt een coördinator toegewezen die hem of haar be-
geleidt in maken van allerhande keuzes. Denk dan aan het kiezen 
van de vloeren, het materiaal voor de keuken, hoe de badkamer 
er moet uitzien en nog zoveel meer”, schetst Peter Boonen. Bur-
gemeester Lode Ceyssens (CD&V) is opgetogen met de bouw 
van residentie Heidebergh. 
“Samen met de projectontwikkelaar zijn wij tot een mooie op-
lossing gekomen. Op de plek stond al meerdere jaren een su-
permarkt leeg. Het is een kankerplek die nu verdwijnt en waar 
een mooi alternatief voor in de plaats komt. Wij zijn blij dat we 
na goed overleg de trage wegen ook konden verlengen. De voet-
gangers kunnen zich er zo vlot voortbewegen. Dit is een mooie 
oplossing die het centrum absoluut ten goede komt.”

Info: www.suzannelouw.be

Op wandelafstand van het centrum van Oudsbergen (Op-
glabbeek) vindt u Residentie Heidebergh. Een stijlvol nieuw-
bouwproject waarbij privacy en comfort een belangrijke rol 
spelen, bestaande uit:

- 15 appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers, gelegen op 
de 1ste, 2de of 3de verdieping, allen voorzien van een mooi 
terras. Een grote variatie in indeling, oppervlakte, ligging en 
prijs. Kortom, voor ieder wat wils!
- 2 handelsruimtes (casco oplevering)
- 2 woningen, elk met 4 slaapkamers, tuintje en carport

Troeven
• Centrale ligging
• Zuidelijk georiënteerde terrassen
• Veel lichtinval
• Prachtige wandel- en fietsomgeving
• Op wandelafstand van alle faciliteiten (supermarkten, 
bakker, beenhouwer, scholen, …)
• Prachtige natuurgebieden
• Voldoende parkeergelegenheden

Scholtisplein 27B, 3680 Neeroeteren • +32 (0) 89/86.32.37 • info@suzannelouw.be • www.suzannelouw.be

Stijlvol nieuwbouwproject van 15 appartementen, 2 handelsruimtes en 2 woningen, op een toplocatie!

Info & verkoop Ontwikkeling & realisatie

Slechts 6% BTW*

* indien u aan de voorwaarden voldoet
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ENERGIE
DUURZAAM VERWARMEN ÉN KOELEN

De verhoging van de energie-efficiency van gebouwen is een 

fundamentele politieke en economische doelstelling in veel 

Europese landen. Dankzij hun uitzonderlijke efficiëntie spelen 

warmtepompen de komende jaren een cruciale rol in het beha-

len van deze doelstelling.

Warmtepompen combineren centrale verwarming, warmwater-
productie en verkoeling in één enkel economisch en milieuvrien-
delijk apparaat. We zien een steeds grotere vraag naar sanitair 
warmwatercomfort, en in de zomer naar (passieve) koeling. Een 
geothermische warmtepomp is bij nieuwbouw dan ook een van-
zelfsprekende keuze.

Bewezen technologie

“Een lucht-waterwarmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht 
en geeft deze af in de vorm van warm water”, vertelt Rob 
Brands, zaakvoerder van Erro Heating in Oudsbergen. “Bo-
dem-waterwarmtepompen of geothermische warmtepompen 
werken volgens een gelijkaardig principe. Ze onttrekken warm-
te aan de bodem, verhogen de temperatuur ervan en sturen ze 
door naar het energiesysteem van een gebouw.” In de zomer 
kan dit proces eenvoudigweg worden omgedraaid. 
Dan haalt het systeem de overtollige warmte uit een gebouw en 
geeft ze daarna af in de grond, waardoor het gebouw wordt ge-
koeld. Het grote voordeel van geothermie is dat voor de passie-
ve koeling enkel de ingebouwde energiezuinige circulatiepom-
pjes draaien, en niet de compressor.  Deze technologie heeft 
zich in ruime mate bewezen en biedt vele troeven: meer com-
fort, nagenoeg gratis verkoeling van de woning, dus een lager 
energieverbruik en lagere CO2-emissies.

Gepatenteerde technieken

Erro Heating zweert bij de vooruitstrevende warmtepompen van 
het Zweedse Thermia die in België officieel worden verdeeld 
door Thermiawarmtepompen.be uit Lokeren. Zaakvoerder Luc 
Van de Velde: “Thermia produceerde in 1973 als allereerste 
een warmtepomp met geïntegreerde boiler. Dankzij heel wat 
gepatenteerde technieken zoals TWS (Tap Water Stratification), 
HGW (Hot Gas Water) en de Genesis-controller haalt een Ther-
mia-warmtepomp een zeer hoog jaarrendement, zowel voor ver-
warming als voor productie van warm water. Wij hebben al meer 
dan 15 jaar ervaring met deze Zweedse warmtepompen.”
In Scandinvië verwarmt bijna iedereen met een warmtepomp.

Significante besparingen

Het gebruik van een Thermia-warmtepomp gaat gepaard met sig-
nificante besparingen op de verbruiks- en onderhoudskosten. Tot  
75 procent van je energieverbruik is kosteloos, dankzij het benut-
ten van hernieuwbare energie uit de lucht en de bodem. Afhan-
kelijk van je huidige stookgrondstof bezuinig je 30 tot 60 procent 

op het verbruik. De Thermia-warmtepomp vergt ook weinig on-
derhoud, er zijn geen gasvoorziening, geen schoorsteen en geen 
veiligheidsinspectie nodig. Bovendien zorgt deze all-in-one oplos-
sing – verwarming, warm water en verkoeling – het hele jaar door 
voor een hoge seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP).
De huidige generatie is modulerend en past dus voortdu-
rend haar compressorvermogen aan naargelang de vraag. 

Hierdoor halen we jaarrendementen van boven de 6. In de nabije 
toekomst is het zeer belangrijk dat de warmtepomp modulerend 
is, omdat men pieken op het elektriciteitsnet wil vermijden. De 
Genesis-controller kan zelfs aangestuurd worden door een smart-
grid, en zo in de toekomst helpen om het net te balanceren. Ther-
mia is dé specialist in geothermie en heeft een zeer mooi gamma, 
dat vooral uitblinkt in eenvoudige installatie en bedieningsgemak.

Tekst: Erik Cajot  |  Beelden: Erro Heating
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Genkerbaan 69
B-3740 Munsterbilzen
T: +32 (0)89 62 17 75

info@connectivitysolutions.be
www.connectivitysolutions.be

• Data netwerken
• Bekabeling
• Draadloos
• Glasvezel

• Switches / Gateways

REEDS 25 JAAR UW 
LINK VOOR DE BESTE 
DATACOMMUNICATIE!

REDACTIE

Sinds de oprichting in februari 1996 is Connectivity Solutions een 
erkende trendsetter in het installeren en het ondersteunen van data-
communicatie netwerken.

Datanetwerken bestaan uit zowel passieve als actieve hardware. 
In ons gamma vindt u buiten de koper en glasvezel bekabelings-
producten en diensten ook de actieve hardware zoals routers, 
switches, draadloze componenten en de bijhorende diensten  
zoals een volledige wired en wireless audit. Daarbij wordt nage-
gaan waar de bottlenecks zitten in uw netwerk en hoe we de 
performantie kunnen verbeteren.

Proactieve 24/7 monitoring zorgt ervoor dat problemen vroegtijdig 
worden gedetecteerd en remote kunnen worden opgelost of dat 
er een installateur wordt gestuurd om componenten te vervan-
gen.

…
www.connectivitysolutions.be

…

Luikersteenweg 222  I  3700 Tongeren  I  012 23 12 34

VAKMANNEN IN VLOEREN

Totaalpakketen afwerking voor BtoB klanten

 www. konstructief.be

Gyproc voor de middelgrote en grote algemeen aannemers

adv._konstructiefindd.indd   1adv._konstructiefindd.indd   1 11/12/20   10:0411/12/20   10:04

VANDEBOS BOUWT 
REEDS 90 JAAR MEE 

AAN UW TOEKOMST!

ALGEMENE BOUWWERKEN | UTILITEITSBOUW

Bisschopsweyerstraat 17 | B-3570 ALKEN | T 011/31.20.77 | info@vandebosbouw.be

www.vandebos-bouwonderneming.be

12-2020 adv Limburg bouwt v1.indd   112-2020 adv Limburg bouwt v1.indd   1 1/12/2020   19:091/12/2020   19:09
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De lagere school van de toekomst staat in Tongeren

BASISSCHOOL PICPUSSEN 

De bijna 300 leerlingen en kleuters van BS Picpussen in Tongeren zijn het schooljaar begonnen in een gloednieuwe school. 

Er is gekozen voor een betonnen structuur, afwerkt met een warme houten bekleding voor de buitengevels. Flexibiliteit is 

de rode draad doorheen de school. Eveneens bijzonder is dat de Picpussen volledig op warmtepompen draait. “Daarmee is 

het pas de tweede school in Vlaanderen.”

4
reportage

Koen Brems, 
Borghof Invest NV

Krijn Henrotte
Vandebos

Caroline 
Coenegrachts
Directrice

Astrid Leysen 
De Gregorio & 
Partners Architecten. 

Jan De Schepper
Deltha

Stijn Vannut
Vandebos
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Basisschool Picpussen of de Zusters Heilige Harten ligt op 
een goede locatie tussen de Tongerse ring en de Beukenberg. 
De school ligt verscholen achter het oude kloostergebouw en 
kijkt uit op een prachtig glooiend landschap. Op de voormalige 
speelplaats achter het oude klooster in de Watertorenstraat is 
BS Picpussen opgetrokken. “Het gebouw ligt verzonken in het 
landschap zodat er een minimale visuele impact is op het binnen-
gebied en de vergezichten gewaarborgd blijven. 

Door gebruik te maken van de hoogteverschillen van het terrein 
krijgt de speelplaats enige geborgenheid en is er een natuurlij-
ke barrière wat niet onbelangrijk is voor de veiligheid”, schetst 
Astrid Leysen van architectenbureau De Gregorio & Partners  
Architecten. “We hebben bewust gekozen voor eenvoud en 
flexibiliteit, met een hoge belevingswaarde. Het beperken van 
de interne circulatie, het voorzien van overdekte buitenruimtes 
en galerijen, het creëren van plekken binnen de school en het so-
bere wat brute materiaalgebruik dragen hiertoe bij. De positieve 
impact qua budget is leuk meegenomen.”

Amfitheater

Het schoolgebouw is T-vormig van grondplan en omvat slechts 
twee lagen. Beide lagen zijn, dankzij het terreinreliëf, gelijk-
vloers. De kleuters en leerlingen zijn mooi verdeeld over de twee 
volumes. De overdekte speelplaats op het inkomniveau neemt 
de centrale plaats in. Achteraan is nog een sportruimte voorzien. 
In het gebouw zelf is er weinig circulatieruimte, een meevaller in 
deze bizarre coronatijden. Het voorzien van verschillende soor-
ten buitenruimtes was bij het ontwerpen een vooruitstrevend 
idee, waarvan de school vandaag en in de toekomst uitgebreid 
zal kunnen genieten. Open en overdekte speelplaatsen, galerij-
en, buitenklassen, vele opengaande ramen en zelfs een amfit-
heater. Directeur Caroline Coenegrachts glundert en is bijzonder 
tevreden met het resultaat. “Al een aantal jaren waren wij op 
zoek naar een vernieuwende school. Die hebben wij nu einde-
lijk gevonden. Het is een ideale plek waar de kinderen onder-
nemend kunnen zijn en waar we zelfsturend leren hoog in het 
vaandel voeren. Het is een ander concept dan andere klassieke 
klassensystemen. We beschikken over zeer ruime lokalen die 

we flexibel kunnen indelen en waar meerdere leerkrachten kun-
nen samenwerken. Het enige wat we jammer vinden, is dat we 
de ouders nog niet hebben kunnen rondleiden in de school door 
de coronamaatregelen. Hopelijk kunnen wij dat eind dit school-
jaar goedmaken.”

Huursubsidie

Bouwheer van dienst is Borghof Invest uit Geel. De vastgoed-
ontwikkelaar zal in een volgende fase ook de omliggende oude 
kloostergebouwen van een nieuwe functie voorzien. Voor het 
schoolgebouw diepten ze vijf miljoen euro op. “Een beperkt 
budget, maar wij zijn erin geslaagd om daarmee een volledig uit-
geruste school te bouwen voor een capaciteit van een 350-tal 
leerlingen. Dankzij het gebruik van veel zichtbeton is er toch een 
mooi, modern en betaalbaar gebouw van gemaakt. We werken 
volgens het systeem van de huursubsidie dat enkele jaren gele-
den in het leven is geroepen. Dat laat scholen toe om te bouwen 
terwijl ze het gebouw huren”, verduidelijkt Koen Brems. “Op 

vlak van termijnen is er door corona enige vertraging opgelopen. 
In februari 2019 vond de eerste steenlegging plaats, en in princi-
pe zouden we ruimschoots klaar raken voor het nieuwe school-
jaar. We hebben gelukkig de speling kunnen benutten om op 1 
september de school in gebruik te laten nemen”, weet Koen 
Brems.

Bouwteam
Met Vandebos Bouwonderneming uit Alken, De Gregorio & 
Partners Architecten uit Tongeren, Deltha Installation uit Diepen-
beek en tot slot het schoolbestuur verzamelde Brems Invest een 
bouwteam rondom zich. “Het was voor ons een thuiswedstrijd”, 
lacht Krijn Henrotte van Vandebos. “Wij hebben op een aange-
name manier kunnen samenwerken. We zijn begonnen met een 
duidelijke startnota. Hoe duidelijker, hoe minder verrassingen. 
Een voordeel voor ons was dat we enkele jaren geleden ook een 
school hier wat verder in Henis hebben gebouwd volgens een 
gelijkaardige formule en uitvoeringsmethode. Daarnaast heb-
ben wij al meermaals samengewerkt met het architectenbureau 
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Technische fiche 
basisschool Picpussen 

…
Bouwheer: 

 Picpussen School, waarvan Borghof Invest 
de uitvoerder; Geel

…
Architect: 

De Gregorio en partners; Tongeren
Hoofdaannemer:

 Vandebos bouwonderneming; Alken
Aannemer en studiebureau technieken: 

Deltha Installation; Diepenbeek
Gyprocwerken/wanden: 

Konstructief; Zonhoven
Netwerk/WIFI: 

Connectivity Solutions; Munsterbilzen
Chape/betegelingen: 

Lambrechts - Nicolaers; Tongeren
Verduisteringen/zonweringen: 

Myrpa; Bilzen
Houtskelet/gevelbekledingen: 

Mano Houtconstructies; Neeroeteren 
Buitenaanleg: 

Groenbedrijf Van Vlierden; Pelt
Akoestische plafonds:

 Icoustic; Merksem
Elektriciteit: 

Biesmans Electro; Tongeren
Beveiliging: 

Biesmans Beveiliging; Tongeren
Sporttoestellen: 

Jansen-Fritsen; Temse
Keukeninrichting: 

Mertens-Faema; Hasselt
Bemeubeling: 

Janssen Interieur; Mopertingen
Landscape-kasten/ klasinrichting: 

Dox; Lier
Whiteboards/projectieschermen: 

Interoffice; Tongeren
TIPI-magneetborden: 

Vanerum; Diest
Signalisatieborden/logoborden: 

Signburo; Hasselt
Schilderwerken/soepele vloer: 

ASVD-Darcis; Alken
Buitenschrijnwerk: 

Baens; Kinrooi 
Polybeton: 

DM Industrievloeren; Maaseik 
Valbeveiliging: 

Protectum; Hoboken 
Thermische vloerisolatie: 

Isolaer Ultriso; Kermt 
Bouwmaterialen: 

Paesen Bouwexpo; Peer
Ventilatie: 

TM Technics; Genk
Verwarming en sanitair: 
Erens verwarming; Bilzen

Regeltechniek voor HVAC: 
Risto regeltechniek; Geleen

KNX intergratie: 
DC-Techniek; Herk-de-Stad
Pijpleidingen:
E&A Construct; Genk
Isolatietechnieken voor HVAC:  
Isoworx; Genk
Bordenbouw: 
SDM Technics; Heusden-Zolder
Gevelstenen Oud Maasland: 
Vandersanden Steenfabrieken; Bilzen
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wat de samenwerking er op vereenvoudigde.” Grote en minder 
aangename verrassingen deden zich zo goed als niet voor on-
derweg. “Bouwtechnisch was dit niet het moeilijkste project”, 
verduidelijkt projectleider Stijn Vannut. “Er is overwegend met 
beton gewerkt, maar ook de andere facetten van het bouwpro-
ces waren aanwezig. Zo is er voor de sporthal met metaal ge-
werkt en op andere plekken kwam er ook houtskeletbouw aan te 
pas. De goede communicatie met de bouwheer en de architect 
hebben de snelheid van uitvoering zeker bevorderd. Of er be-
paalde uitdagingen waren? Ik denk dan aan de buitenklasjes en 
het gebruik van meerdere gebogen betonwanden. Leuk om te 
doen. Al helemaal omdat wij onze prefabafdeling hierbij hebben 
kunnen betrekken. Het amfitheater is bijvoorbeeld bij ons intern 
gemaakt. Leuk als je dat kan meepakken naar de werf.”

Drie warmtepompen

Ook op vlak van energiebeheer kan de gloednieuwe school en-
kele adelbrieven voorleggen. Iets wat eveneens een vereiste 
van het schoolbestuur was. Jan De Schepper van Deltha bena-

drukt dat zijn Diepenbeeks bedrijf alles van op afstand weet te 
monitoren en duurzame energie hoog in het vaandel voert. “We 
kregen de vraag om een betaalbaar en duurzaam schoolgebouw 
te creëren. De perceptie leeft dat duurzaam ook duur betekent. 
Hier hebben wij aangetoond dat dit niet klopt. Dit doen we onder 
meer aan de hand van drie warmtepompen. Voor zover ik weet, 
is dit de tweede school in Vlaanderen die volledig op warmte-
pompen draait. De kinderen zien hier als het ware dat verwar-
ming niet gelijk staat met rook die uit de schoorsteen komt. Het 
is niet zo dat je iets moet verbranden om te komen tot verwar-
ming. Wij zijn heel trots dat wij dit kunnen tonen in een project 
als dit”, aldus De Schepper. 
Maar het energiezuinige aspect zit in meer vervat dan in enkel de 
warmtepompen. “Absoluut. De verlichting is op basis van led-
lampen. Zelfs vandaag is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Het 
is de meest energiezuinige manier van verlichting die er is. Alle-
maal heel mooi geïntegreerd. Daarnaast is het perfect mogelijk 
om de lokalen op te delen met tussenwanden. Per gedeelte is 
het mogelijk om de verlichting en de verwarming aan te sturen. 
Flexibiliteit is de rode draad in het verhaal van deze school”, be-
klemtoont De Schepper.

Ecologisch bouwen

Circulair en ecologisch bouwen is een van de paradepaardjes van 
De Gregorio & Partners Architecten. “Dat uit zich onder meer in 
de houten, verticale gevelbekleding (Radiata Pine), het houten 
buitenschrijnwerk (Afrormosia) en de zonnewerende beglazing”, 
weet Astrid Leysen. “Bovendien is er nog de keuze voor beton 
als dragende structuur. Door dit materiaal licht te zandstralen 
werd een extra accent gecreëerd. Eveneens opmerkelijk is het 
gebruik van een akoestische spuitpleister, die bestaat uit natuur-
lijke, geprepareerde cellulosevezels. Het systeem bestaat uit 
80% gerecycleerd materiaal.” “We merken echt dat de kinderen 
rustiger zijn door het beperkte geluid”, pikt directrice Caroline 
Coenegrachts in. “Hier kunnen wij nu lesgeven in de school van 
de toekomst. Er zijn geen klaslokalen, maar flexibele ruimtes. De 
modernste technieken zijn geïntegreerd. Ook naar bijvoorbeeld 
data toe of in de klas waar we met smartboards werken. De 
Picpussen zijn klaar voor de volgende decennia”, besluit Caroline 
Coenegrachts.

Tekst: Geert Houben  |  Fotografie Frank Gielen
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MYRIAM & ZOON • Bremakker 18 • KMO-zone “De Spelver” • 3740 Bilzen 
T 089 21 54 80 • M 0497 80 18 61 • info@gordijnenmyriam.be • www.gordijnenmyriam.be

Myriam en Zoon is de ideale partner voor uw interi-
eur- en raamdecoratie. We bieden u een totaalcon-
cept met een persoonlijke toets. Ons familiebedrijf 
geeft u steeds persoonlijk en vakkundig advies.  
Zowel particulieren als bedrijven kunnen onze kwa-
liteitsvolle decoratiestoffen, vloer- en muurbekleding 
raadplegen.

Creatief uit eigen atelier!
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“Vroeger was een houten vloer gewoon een houten vloer, tegenwoordig is het een statement.” De opmerking komt van  
Hertog Vloeren-oprichter Shaun Robowtham. Een man die weet waar hij het over heeft. Opgegroeid in de houten vloeren-
branche is hij eigenaar van een trendsettend bedrijf dat bijzondere vloeren produceert en over de hele wereld verkoopt.

Een fraaie showroom en bijbehorende fabriek op industrie-
terrein Weerterveld in Meerssen. Van waaruit vloeren over 
de hele wereld gaan, naar uiteenlopende klanten die alle-
maal één ding gemeen hebben: de voorliefde voor authen-
tieke producten zoals houten vloeren. “Onze klanten zijn 
architecten, projectontwikkelaars, aannemers, bedrijven, 
horeca, grote hotels en particulieren, heel uiteenlopend”, 
vertellen directeur Ben Brouns en zijn collega Robert Smeets 
die samen met Shaun Robowtham zijn aangeschoven in de 
sfeervolle showroom.

Verlengstuk
Zoals gezegd ging laatsgenoemde al op jonge leeftijd aan 
de slag in de wereld van de houten vloeren. De brede kennis 
en ervaring die hij vergaarde kwam goed van pas toen hij in 
2002 Hertog Vloeren oprichtte. Een bedrijf met niet alleen 
bijzondere producten, maar ook een bijzondere filosofie. 
“We willen niet alleen de beste zijn, we willen ook trendset-
tend zijn”, zegt hij. “En meer dan alleen producent. Wij kun-
nen fungeren als verlengstuk van bijvoorbeeld een architect 
of ontwikkelaar.” En dat gebeurt bij uiteenlopende projecten. 
Er gingen vloeren naar Parijs (Hotel Flanelles), naar Londen 

waar onder andere vijfsterren hotel The Ned vloeren van 
Hertog heeft, naar Disneyland in Californië, naar huizen van 
beroemdheden. Maar ook naar opdrachtgevers dichterbij zo-
als een horecagelegenheden aan het Maastrichtse Vrijthof.

Luxe
Hoewel Hertog Vloeren in diverse landen werkt met agen-
ten, is een belangrijk deel van hun bekendheid te danken aan 
deelname aan internationale beurzen. Robert Smeets legt uit 
waarom. “Wij zorgen er steeds voor dat de bezoekers van 
onze stand een wow-effect ervaren. We verkopen meer dan 
een houten vloer, we verkopen een emotie, de ‘look en feel’, 
maatwerk en vooral trendsettende vloeren. Wat speelt er op 
woongebied, wat zijn de wensen van de klanten, daar kijken 
we naar. En spelen we op in. Uiteraard kunnen we de tra-
ditionele verouderde vloer leveren. Maar momenteel draait 
het vooral om kleuren, strakke vloeren, visgraat en andere 
mooie houtmotieven. Veel van onze klanten willen onder-
scheidend zijn. Zoals Shaun al zei: de vloer is dan een sta-
tement. Uit onderzoek is gebleken dat een woning met een 
houten vloer tot zo’n 10 procent in waarde kan stijgen. Zo’n 
vloer straalt luxe uit.”

Niet te evenaren
Ben vertelt vervolgens dat Hertog Vloeren vaak al in het 
voortraject bij een project wordt betrokken door opdracht-
gever en (interieur)architect. “De architect heeft meestal een 
idee in zijn of haar hoofd over de uitstraling. Wij vertalen 
dat naar de houten vloer. Vaak op basis van een stukje leer 
of stof. Adviseren daarbij ook, altijd op een open en eerlij-
ke manier. De klant moet niet alleen tevreden zijn over onze 
vloer maar eveneens over ons.” Zo komen unieke vloeren 
tot stand, zegt hij, om er glimlachend aan toe te voegen: 
“Vaak zie je na een tijdje kopieën van zo’n vloer opduiken. 
Maar we onderscheiden ons niet alleen in uitstraling maar 
eveneens in kwaliteit. Dus nee, we durven gerust te stellen 
dat onze vloeren niet te evenaren zijn.”

Wandbekleding
Volgens Shaun kunnen trends per land verschillen. “Maar we 
gaan géén uitdaging uit de weg. We willen het onmogelijke 
mogelijk maken. Dus vragen we: wat wilt u hebben?” Als 
een wat algemenere trend noemt hij het feit dat hout steeds 

vaker als wandbekleding wordt gebruikt. “In de woonkamer, 
maar bijvoorbeeld ook in de keuken of badkamer.” Omdat de 
vloeren van Hertog, vervolgt Robert, vaak door andere partij-
en worden gelegd heeft het bedrijf op dat vlak eveneens een 
nieuwe ontwikkeling ingezet. “Vroeger moest een parketteur 
de nodige handelingen verrichten. Wij leveren tegenwoor-
dig een samengestelde vloer die pre-finished snel te leggen 
is. Het enige wat op locatie nog moet gebeuren is het op 
maat zagen van de planken.”

Hoe lukt het Hertog Vloeren nu al tal van jaren om steeds 
voorop te lopen en wereldwijd een gerenommeerde repu-
tatie op te bouwen en te behouden? “De drie heren glim-
lachen. “Zoals gezegd, door goed rond te kijken en alert te 
zijn op nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen wij, onze agen-
ten spelen daarin eveneens een belangrijke rol. Naar goede 
agenten en vertegenwoordigers zijn we dan ook steeds op 
zoek. En verder, door een mooi en bijzonder product tegen 
een marktconforme prijs te leveren. Dat waarderen onze 
klanten.”

Weerterveld 13
6231 NC Meerssen
 +31 43 365 59 71 

www.hertog.com

“Wij verkopen een emotie”

Ben Brouns Shaun Robowtham

VAAK GEKOPIEERD, NOOIT GEËVENAARD
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Burgemeestersbuurt	

Dankzij de Groene Loper, het gebied boven de A2-tunnel, heeft de Bauduinstraat een verbindende functie gekregen. Een bouw- 

en renovatieproject moet nu het aanzien van de straat naar een hoger niveau brengen. Een project dat mede mogelijk gemaakt 

wordt door subsidie van de provincie Limburg en gemeente Maastricht (en projectbureau A2).

Voor dat project is Maasvallei verantwoordelijk. De woningstichting gaat aan de Bauduinstraat 80 appartementen voor de sociale huur-
sector bouwen, 6 bestaande woningen renoveren en 8 nieuwe (koop)woningen voor de vrije sector realiseren. Wendy Frijns, pro-
jectontwikkelaar bij Maasvallei, vertelt dat de woningstichting voorheen geen bezit had op die plek. “De woningen waren van twee 
andere Maastrichtse corporaties. Wij hebben ze overgenomen met als doel sociale huurwoningen op de Groene Loper te bouwen om 
zo een welkome mix te realiseren aan de Groene Loper met daarbij de juiste woningen op de juiste plek. Daarnaast willen we zo de 

Wendy Frijns
Projectontwikkelaar Maasvallei

Fred Humblé
Architect Humblé Martens 
& Willems

Jake Wiersmaar
Stedenbouwkundige gemeente 
Maastricht

Steigers
in de

Van achterafstraat naar verbinding tussen wijken

NIEUWBOUW EN RENOVATIE BAUDUINSTRAAT
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oost-west-verbinding tussen Wyckerpoort en Wittevrouwenveld 
(WVV) versterken en een start maken met de fysieke en sociale 
opwaardering van dit deel van WVV.  Verder bood dit compensa-
tie voor het afstaan van de sociale woningen van de inmiddels 
gerenoveerde Gemeenteflat.”

Couleur locale

Jake Wiersma, stedenbouwkundige bij de gemeente Maastricht, 
legt uit dat de Bauduinstraat feitelijk geen onderdeel is van het 
masterplan Groene Loper. “Dankzij Maasvallei is dat nu min of 
meer wel het geval. Fijn, want de straat fungeert in de nieuwe 
situatie als verbinding tussen de wijken.” Architect Fred Humblé 
duikt vervolgens even terug in de geschiedenis, naar 2008, toen 
de tender voor tunnel en bovenliggend gebied werd uitgezet. 
“Een van de partijen die toen al bij het masterplan was betrok-
ken was West 8, een Rotterdams ontwerpbureau voor steden-
bouw en landschapsarchitectuur. Zij hebben mij benaderd om 
samen met stedenbouwkundige Edzo Bindels de supervisie van 
de bovengrondse bebouwing in handen te nemen. Verder was 
mijn rol ook couleur locale in het plan te brengen.” 

Daarmee werd bedoeld, zegt hij, dat de architectuur van de 
nieuwbouw op de Groene Loper moest aansluiten bij het karak-
ter van Maastricht. “Dat betekent geen lichtgewicht gebouwen 

maar baksteen met massa. We hebben voor inspiratie naar de 
bestaande singels in Maastricht gekeken, maar ook naar singels 
met een soortgelijke uitstraling in diverse Belgische plaatsen. 
Dan zie je veel bouwwerken uit de jaren twintig en dertig die 
heel goed samengaan met de historische binnenstad. Die stati-
ge en gevarieerde wijze van bouwen is op de Groene Loper naar 
het heden vertaald.”

Richting Groene Loper

Een uitdagend aspect was volgens Jake Wiersma dat ter hoogte 
van de Bauduinstraat de ruimte om te bouwen het meest be-
perkt is. “De bestaande woningen liggen daar met de achterkant 
richting de Groene Loper. Dat moest veranderen; opzet is om 
waar ook wordt gebouwd langs de Groene Loper, de woningen 
met hun voorkant richting de loper komen te liggen. Maar je wilt 
tegelijkertijd niet dat je vanuit de achterliggende wijk naar de 
achtergevels van die woningen kijkt. Zeker omdat de straat de 
wijken nadrukkelijk gaat verbinden. Dat is opgelost door gebruik 
te maken van de hoogteverschillen. De woonkamers liggen wat 
hoger en kijken zo uit op de Groene Loper.”

Naast het verbinden van de wijken vormt de Bauduinstraat te-
vens een verbinding met het groene buitengebied van Maas-
tricht. Volgens Fred Humblé is er in de Bauduinstraat beperkt 

ruimte voor extra groen naast de te handhaven bestaande bo-
men, maar wordt dat even verderop gecompenseerd. “Het 
groen komt overal terug, op de ene plek wat meer dan de ande-
re. Maar we beperken dat ook niet van tunnelmond tot tunnel-
mond. Je wandelt via de Bauduinstraat niet alleen naar het groe-
ne buitengebied maar ook verder, naar de landgoederenzone.”
Ondergronds parkeren

Wendy Frijns vertelt vervolgens dat de voorbereidingsfase voor 
de bouwwerkzaamheden aan de Bauduinstraat nagenoeg is af-
gerond. Inmiddels is met de sloop van 18 van de 24 bestaande 
woningen begonnen. “We hebben tijdens die voorbereiding na-
tuurlijk regelmatig overleg met de bewoners gehad. Die van de 
te slopen huizen woonden er anti-kraak, ze wisten dat ze weg 
moesten.” Ze geeft aan dat de sloopwerkzaamheden aan het 
eind van het jaar zijn afgerond; dan beginnen de bouw- en reno-
vatiewerkzaamheden. Medio 2022 staat de afronding gepland. 
Frijns merkt op dat er qua woningen verschillende opties zijn 
bekeken. “Zo was ons streven onder andere om nul-op-de-me-
ter-huizen te realiseren, maar dat was een te stap te ver.
Ze voldoen nu aan de duurzaamheidseisen van het Bouwbesluit. 
Met de mogelijkheid in de toekomst alsnog innovatieve oplos-
singen aan te brengen.” De buitenruimte krijgt zoals aangege-
ven een groen karakter. Frijns: “Ruimte voor specifieke elemen-
ten zoals een parkje of wadi is er echter niet.” De ruimte om te 
parkeren is eveneens beperkt, merkt Jake Wiersma, op. “Terwijl 

er juist meer mensen dan voorheen komen wonen, dus meer 
behoefte aan parkeerplekken. Die realiseren we deels onder-
gronds, opnieuw door gebruik te maken van de hoogteverschil-
len in het gebied.”
Naast het feit dat de Bauduinstraat transformeert tot groene, 
verbindende straat zien Frijns, Wiersma en Humblé nog een as-
pect dat voor een extra impuls zorgt. “We realiseren er sociale 
huurappartementen, een welkome mix op deze plek om echt die 
verbinding met de wijk te kunnen maken. Verder is het vooral 
belangrijk dat de stad nu dankzij de ontwikkelingen binnen het 
project Groene Loper weer wordt verbonden en dat daardoor in 
de omliggende wijken ook allerlei projecten lopen waardoor daar 
eveneens sprake is van een kwaliteitsimpuls.”

Fotografie: Bart Willemsen I 3D beelden: Humblé Martens & Willems

Bouwinfo
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Opdrachtgever: 
Maasvallei

Mulleners Vastgoed
Architect(en): 

Humblé Martens & Willems
Aannemer(s): 

Laudy Bouw en Ontwikkeling
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Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

089 76 44 26
info@4d-tegels.be
www.4d-tegels.be

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

Wij kénnen onze tegels.

4DTegel-Advertentie01-A4.indd   14DTegel-Advertentie01-A4.indd   1 12/05/2020   17:5912/05/2020   17:59

TROTSE BOUWER IN LIMBURG

Irenelaan 8, 6133 BG Sittard  I  Tel.:  088-4516900  I  laudy@laudybouw.nl 

 I  www.laudybouw.nl  I  

Irenelaan 8, 6133 BG Sittard  I  Tel.:  088-4516900  I  laudy@laudybouw.nl 

 I  www.laudybouw.nl  I  

Holland Casino Venlo Groene loper Maastricht

Laudy.indd   1Laudy.indd   1 15/12/20   16:1915/12/20   16:19



- 63ste editie - 66 -  - 63ste editie - 67 -  

VAN LEEM TOT BAKSTEEN: 
DAAR ZIJN AANNEMERS VOOR NODIG!

Het spreekt voor zich dat wie bouwmaterialen produceert, daar 

zelf de passende accommodatie voor nodig heeft. Om van de 

klei naar de afgewerkte bakstenen te gaan, investeert Nelissen 

Steenfabrieken permanent in moderne infrastructuur. Door-

heen het hele proces, van leem tot levering, consumeert Nelis-

sen de zelfgebakken stenen. 

In de Brick Academy, een gloednieuwe accommodatie op het 
imposante bedrijfsterrein van Nelissen in Kesselt (Lanaken), 
is een expositie opgebouwd die niet alleen de geschiedenis 
van het familiebedrijf uit de doeken doet, maar ook een mooi  
overzicht biedt van het productieproces. Wie deelneemt aan een 
bedrijfsbezoek, krijgt hier als voorgerecht de chronologie van de 
diverse stappen in het productieproces geserveerd. Zo wordt 
in één oogopslag duidelijk welke activiteiten plaatsvinden in de  
verschillende gebouwen. 

Het proces begint bij de kleivoorbereiding, waar de grondstof 
binnengereden wordt in een hal op de hoek van het bedrijven-
complex. Daar wordt de grondstof ook voorbewerkt, zodat de 
basis ingrediënten klaar zijn voor vermenging en in de persen 
kunnen gegoten worden. De 2 pers-straten bij Nelissen kunnen 
bijna 50.000 stenen (komt overeen met 4 woningen) per uur in 
de juiste vorm boetseren. Via een schokvrij transportsysteem 
worden de basisproducten vervolgens naar de droogkamers ge-
bracht. Deze zijn recent vernieuwd en uitgebreid, waar aardig 
wat bouwnijverheid aan te pas is gekomen. Via de sorteerzone, 
waar de stenen aan een visuele kwaliteitscheck worden onder-
worpen, komen ze in de tunnelovens terecht. 
Nelissen beschikt over 4 tunnels van elk 105 meter lengte.  
Logisch dat de industriehal waar dit proces gebeurt, de meerder-
heid van de bedrijfsoppervlakte in beslag neemt. Van zodra de 
185 miljoen stenen die jaarlijks in de fabriek worden gemaakt, 
zijn afgekoeld, worden ze naar de inpakzone getransporteerd. 
Van daar gaat het naar het tasveld, een stockageplaats in open 
lucht, waar het eindproduct geduldig wacht op transport naar de 
werven of bouwmaterialenhandels.

Daarnaast beschikt Nelissen Steenfabrieken over een nagel-
nieuw en hypermodern administratief complex, waar niet alleen 
de ondersteunende diensten en de directie te vinden zijn, maar 
ook de imposante toonzaal in ondergebracht is. Hier worden zo-
wel de professionele zakenrelaties als de eindklanten uitgeno-
digd om het eindproduct met alle zintuigen te bewonderen.

Deze indrukwekkende industriële site is dus een permanent  
kluwen van georganiseerde bedrijvigheid. Er wordt aan de lopen-
de band geïnvesteerd in mensen, machines en gebouwen om 
het fijnmazige radarwerk van dit proces te optimaliseren. 
Eén van de partners waar Nelissen Steenfabrieken al vele jaren 
mee samenwerkt om de infrastructuur up-to-date te houden, is 
Hermans & Co uit Lanaken. “We zijn heel blij dat we al vele 
jaren het vertrouwen van Nelissen genieten om als in-house con-

tractor de diverse bouwwerken te mogen uitvoeren”, zegt zaak-
voerder John Hermans. “Zo hebben we onlangs nog de Brick 
Academy en de nieuwe droogkamers gebouwd. Er is bijna altijd 
werk aan de winkel in zo’n groot en dynamisch bedrijf. 
Het komt erop aan om elk project volgens een heel strakke plan-
ning af te werken, aangezien de impact op het productieproces 
altijd minimaal moet zijn. Een kwestie van vertrouwen. Dat wij 
deze werken al vele jaren mogen doen, wijst erop dat we een 
volwaardige partner zijn, en dat maakt de samenwerking fijn.  
Zolang we de stenen van Nelissen gebruiken, uiteraard (lacht).”

Tekst: Kurt Meers  |  Beelden: Nelissen Steenfabrieken

Algemene Ondernemingen Hermans & Co uit Lanaken is een Limburgs familiebedrijf pur sang.
Van riolerings- en infrastructuurwerken tot algemene bouwwerken, openbare werken en contractor voor 

industriële bedrijven tot projectontwikkeling.
De verschillende takken van het bedrijf richten zich op een andere markt maar delen dezelfde ambitie: kwal-

iteit leveren, meedenken met de klant en lokaal ondernemerschap.
Deze diversiteit en een schat aan expertise maakt Hermans & Co een interessante partner voor diverse 

industriële bedrijven uit de regio. 
Momenteel bouwen wij in sneltempo nieuwe Mc Donalds restaurants waaronder de eerste in Lanaken.

Nijverheidslaan 116, 3620 Lanaken • Tel.: +32(0)89 722 001 • info@hermansenco.be

www.hermansenco.be
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Stijn Hoogenhout
Projectontwikkelaar
Mulleners Vastgoed

Jos Geurts
Projectmanager 
Groeneloper, 
gemeente Maastricht

Langs De Groene Loper, het groengebied op de A2-tunnel in Maastricht, zijn diverse woonprojecten in uitvoering, voorbereiding 

of zelfs al klaar. Dat laatste is het geval met de Gemeenteflat die veelal zijn oorspronkelijke uitstraling heeft teruggekregen. Een 

project in uitvoering is de voormalige boks- of jongensschool in Wittevrouwenveld, eveneens een monument.

Beide projecten zijn een ontwikkeling van Mulleners Vastgoed. Architect is Fred Humblé van Humblé Martens & Willems Architecten en 
projectmanager van het plan de Groene Loper namens het Projectbureau A2 Maastricht is Jos Geurts. De drie partijen zijn aangescho-
ven om er het een en ander over te vertellen – namens Mulleners doet dat projectontwikkelaar Stijn Hoogenhout. Te beginnen met de 
Gemeenteflat. “Dat is een rijksmonumentaal pand, gebouwd eind jaren veertig van de vorige eeuw en de eerste flat van Maastricht”, 
legt Geurts uit. “Het moest voorzien in de woningnood na de oorlog. Architect was Frans Dingemans.”

Steigers
in de

“De gemeenteflat heeft haar elegantie terug gekregen”
Transformatie monument voormalige box - of jongensschool

 DE GROENE LOPER MAASTRICHT

Fred Humblé
Architect Humblé Martens 
& Willems
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Cultuurhistorische waarde

Het is een belangrijk wederopbouwmonument, vult Fred Hum-
blé aan. Zoals er langs De Groene Loper wel meer monumentale 
gebouwen staan, zegt hij. “Dat was een van de zaken die in de 
aanloop naar de aanleg van De Groene Loper en bouwprojecten 
eromheen zijn onderzocht. Er was sprake van sloop, maar de 
vraag was welke monumentale panden van dusdanig cultuur-
historische waarde waren dat ze behouden moesten worden. 
Dat gold onder meer voor de Gemeenteflat, maar ook voor het 
Blauwe Gebouw (de voormalige Levensschool) en de voormali-
ge jongensschool, waar we het later nog over zullen hebben.” 
De Gemeenteflat, maakt Humblé duidelijk, was de voorbode van 
een monumentale, grootsteedse laan die in de jaren vijftig zou 
ontstaan (maar er nooit in die vorm gekomen is), toen er meer 
flats werden gebouwd. “Het was een voor die tijd heel modern 
gebouw, met cv, lift en vuilstortkoker.”

Kleuronderzoek

Mulleners Vastgoed kocht het complex jaren geleden al aan en 
maakte diverse plannen voor een renovatie. Een van de aan-
dachtspunten was de omvang van de appartementen, zegt Stijn 
Hoogenhout. “Die zijn vrij compact. Samen met Fred Humblé 
zijn we gaan kijken hoe we de renovatie optimaal zouden kunnen 
invullen. Het samenvoegen van appartementen was een optie, 
maar uiteindelijk is dat niet gebeurd. Wat we wel hebben gedaan 
is het terugbrengen van de uitstraling die de flat vroeger had.” 
Fred Humblé maakt duidelijk dat er samen met verffabrikant Sik-

kens onderzoek is gedaan naar de vroegere kleur. “In de loop 
der jaren kreeg het gebouw een wat vuilbruine kleur, niet echt 
fraai. Uit onderzoek bleek dat die kleur vroeger groengrijs was, 
veel frisser. Die hebben we teruggebracht, wat tot veel positieve 
reacties heeft geleid.” Verder, zegt hij, zijn in de gevels nieu-
we, aluminium kozijnen aangebracht in plaats van de kunststof 
kozijnen – oorspronkelijk waren die van hout – wel binnen de 
bestaande dimensies. De installaties zijn op een duurzame wijze 
vervangen, onder andere door een warmtepomp, en op het dak 
zijn zonnepanelen geplaatst.

Vervlechten
De renovaties en bouwprojecten langs De Groene Loper staan 
volgens Jos Geurts niet op zichzelf. Waar Maastricht door de A2 
decennialang in tweeën werd gedeeld, daar moet het parkach-
tige gebied op de tunnel weer een eenheid van de stad maken. 
“De bouwprojecten spelen daar een rol in, ze moeten bijdragen 
aan het vervlechten van gebieden. Er moeten nieuwe beweeg-
richtingen worden gecreëerd. Om die redenen zijn we in samen-
spraak met de bewoners en de nabij gelegen Albert Heijn gaan 
kijken naar het buitengebied. Dat heeft geresulteerd in de aanleg 
van een parkje, iets wat heel positief is ontvangen. Verder is in 
de plint van de Gemeenteflat Talentino De Greune Luiper (waar 
‘talenten’, (jong-)volwassenen met een psychiatrische en/of ver-
standelijke beperking leren te werken in de horeca) gevestigd.” 

Toen het project zo’n twee jaar geleden, als een van de eerste 
aan De Groene Loper, werd opgeleverd, reageerden bewoners 
en omgeving aangenaam verrast, bevestigen de drie heren. “De 

Bouwinfo
…

Opdrachtgever: 
Mulleners Vastgoed

Architect(en): 
Humblé Martens & Willems

Aannemer(s): 
Laudy Bouw en Ontwikkeling

Gemeenteflat is in haar oude glorie hersteld, heeft haar elegantie 
teruggekregen. Dat heeft tot veel waardering geleid.”

Transformatie voormalige box- of jongens-
school

Die waardering hopen de drie partijen ook te krijgen voor een 
project dat nog op stapel staat, de voormalige boks- of jongens-
school, eveneens gelegen aan De Groene Loper. Stijn Hoogen-
hout: “We zijn lang met het verwerven van dat gebouw, een 
gemeentelijk monument, bezig geweest. Afgelopen december 
is het gelukt. Het stamt uit begin jaren vijftig en is een ontwerp 
van de architect Frits Peutz. Het bestaat uit 12 lokalen en een 
gymzaal. In die lokalen willen we 12 woningen realiseren, in de 
gymzaal 2 woningen, en een openbare functie. Verder realiseren 
we in dat gebied verderop nog 2 appartementengebouwen en 
6 nieuwbouwwoningen. Omdat de school wat terug ligt, wordt 
het een bijzondere plek vol afwisseling aan De Groene Loper.”

Geavanceerd gevelsysteem

Volgens Fred Humblé wordt met de woningen in de school ge-
mikt op liefhebbers. “Het worden geen doorsnee woningen. 
Veel authentieke elementen blijven behouden, zodat de sfeer 
van de school blijft. Met name het transformeren van de gym-
zaal vraagt de nodige creativiteit en flexibiliteit.” Hij geeft aan 
dat het gebouw is opgetrokken uit geprefabriceerde betondelen 
en dat er sprake is van een destijds geavanceerd gevelsysteem 

met een betonnen raster waarin de kozijnen zijn verwerkt (mede 
omdat er in de wederopbouw periode schaarste was aan bouw-
materialen zoals baksteen). “Een van de uitdagingen hier is te 
zorgen voor goede isolatie. Daar hebben we al bepaalde ideeën 
over, maar niet alles is mogelijk. Er komen op verzoek van de 
nieuwe eigenaren geen nieuwe buitenkozijnen in, maar blijft het 
zoals het oorspronkelijk was, wel met geïsoleerd glas. Verder ko-
men er nieuwe voordeuren.” Momenteel ligt het bestemmings-
plan ter inzage en het drietal hoopt dat er voor het einde van het 
jaar een akkoord komt. “Het is een bijzonder pand en we gaan 
ervoor zorgen dat het weer gaat leven. Als het klaar is moeten 
de mensen die er langs lopen denken: wat een mooi gebouw is 
dat toch.”

Fotografie: Alf Mertens

 3D beelden: Humblé Martens & Willems
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Gilde
opleidingen

“De bouw zit te springen om goed opgeleide vakmensen”

ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN ONTMOETEN ELKAAR IN 
CENTRA VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP

Een van de uitdagingen waar de Nederlandse bouwsector mee heeft te maken is de schaarste op de arbeidsmarkt. Daarnaast 

is het belangrijk dat studenten tijdens hun opleiding al een flinke portie praktijkervaring opdoen. Gilde Opleidingen en Bouw-

mensen trekken samen op om binnen de Gebouwde Omgeving Limburg (GOL), een Centrum voor Innovatief Vakmanschap dat 

uitdagingen oppakt.

In de loop der jaren is zowel in het onderwijs als bij het bedrijfsleven steeds nadrukkelijker het besef ontstaan dat een nauwe samenwerking 
noodzakelijk is om de aanwas van nieuw personeel te continueren. Dat heeft bij Gilde Opleidingen onder meer gestalte gekregen in CIV’s, 
Centra voor Innovatief Vakmanschap. Het eerste werd opgericht in 2015, in 2017 kwam er een CIV voor de gebouwde omgeving. Daarin 
werkt Gilde Opleidingen nadrukkelijk samen met Bouwmensen, een coöperatieve vereniging van bouw- en infra-opleidingsbedrijven die door 
heel Nederland actief is. Lisje Schellen, Adjunct-Directeur Economie & Technologie bij Gilde Opleidingen, en Thijs Geenen, locatiemanager bij 
Bouwmensen Limburg en programmamanager CIV gebouwde omgeving leggen uit hoe die samenwerking functioneert.

Lisje Schellen 
Adjunct Directeur-Economie & Technologie
Gilde Opleidingen 

Thijs Geenen
Locatiemanager, Bouwmensen Limburg
Programmamanager CIV gebouwde omgeving

Hybride leeromgeving

Gilde Opleidingen heeft verspreid over Limburg diverse CIV’s 
voor diverse disciplines in de techniek, zoals logistiek, installa-
tietechniek en bouw en infra, begint Lisje Schellen. “Die dragen 
sterk bij aan het adequaat scholen van studenten. Ze maken er 
kennis met de praktijk en met de diverse innovatieve ontwikke-
lingen. Het gaat overigens niet alleen om jongeren. Het CIV ge-
bouwde omgeving richt zich bijvoorbeeld ook op het bijscholen 
van medewerkers die al in de branche werkzaam zijn, en op het 
scholen van zij-instromers – een leven lang leren dus. Die laatste 
is een belangrijke groep omdat het aantal jongeren krimpt. Ter-
wijl de bouw zit te springen om goede vakmensen. Dus mensen 
uit andere sectoren leiden we graag op.” Thijs Geenen knikt be-
vestigend. “Door demografische ontwikkelingen is er minder in-
stroom vanuit de jeugd. Het is dus belangrijk voldoende mensen 
goed op te leiden en ze ook voor de sector te behouden. Met het 
CIV willen we opleiden zo aantrekkelijk mogelijk maken, vooral 
door studenten naast theorie ook met de praktijk kennis te laten 
maken in een, zeg maar, hybride leeromgeving.”

Onderwijs in modules

Binnen het CIV gebouwde omgeving wordt samengewerkt met 
de andere Limburgse beroepsonderwijsinstellingen Zuyd Ho-
geschool en het Vista College. Daarnaast zijn er zo’n 30 bouw 
gerelateerde bedrijven bij het CIV aangesloten. Die bieden de 
mogelijkheid om gastlessen te verzorgen, docenten bij te scho-
len en studenten heel specifiek met praktijksituaties te laten 
kennis maken. Lisje Schellen: “Als onderwijsinstelling beschik-
ken wij natuurlijk niet altijd over bepaalde faciliteiten die wel in 
het bedrijfsleven aanwezig zijn. Het is goed dat studenten op 
die manier hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten. De 
knowhow en faciliteiten van de bedrijven zijn van wezenlijk be-
lang.” Thijs Geenen vertelt dat het onderwijs is onderverdeeld 
is in modules. “Op die manier kunnen we maatwerk leveren. 
Daar waar behoefte is aan een volledige opleiding kan dat, maar 
als er alleen behoefte is aan specifieke kennis, bijvoorbeeld over 
asbest, is dat eveneens mogelijk. Zeker in het geval van bijscho-
ling kan een werkgever zijn medewerkers maar beperkt missen. 
Daar spelen we met de modules op in.” 

Vijf thema’s

Geenen en Schellen maken vervolgens duidelijk dat de modu-
les in het CIV zijn gericht op vijf thema’s: Asbest, Conceptuele 
nieuwbouw, Beheer en onderhoud, Restauratie, en Infra. “Je 
hebt de vakmensen, de timmermannen, de metselaars, die 
werken het liefst met hun handen. Bij hun ligt de nadruk op 
de praktijk. Daarnaast heb je de middenkaderfuncties. Die zie 
je wat meer binnen, op school. Maar ook in dat geval is prak-
tische kennis opdoen belangrijk. Zo doen die studenten in het 
vierde jaar een afstudeeropdracht bij het bedrijfsleven, met een 
op de praktijk gerichte casus.” Bouwmensen, geven de twee 
aan, heeft in dat alles een belangrijke functie. Het fungeert als 
schakel tussen bedrijfsleven en onderwijsinstelling. Geenen: 
“Wij nemen de student onder onze hoede, zorgen dat ze bij het 
juiste bedrijf terecht komen en hier de juiste begeleiding krijgen 
richting hun diploma. Bovendien gaat het verder dan alleen het 
vakmanschap. Sociale vaardigheden, hoe ga je om met collega’s, 
hoe met veiligheidsaspecten, dat soort zaken komen eveneens 

aan bod. Zeker bij jongeren zorgen we dat ze vanuit een goede 
basis de praktijk in gaan.”

Doorlopende leerlijn

Volgens Schellen is alles er op gericht het onderwijs zo optimaal 
mogelijk op studenten en arbeidsmarkt af te stemmen. Belang-
rijk is ook, vindt ze, dat die kwaliteit naar buiten toe zichtbaar is. 
“We werken met een sterk team van bevlogen docenten met 
volop affiniteit met de bouw. Dat willen we uitstralen. Richting 
bedrijfsleven, maar vooral ook richting toekomstige studenten. 
Dat doen we bijvoorbeeld bij het voortgezet onderwijs. Zo bie-
den we leerlingen van het vmbo die de overstap naar ons willen 
maken de mogelijk om, als onderdeel van de doorlopende leer-
lijn, hun laatste jaar al deels bij Gilde Opleidingen te volgen. Om 
op die manier de overstap soepel te laten verlopen.” Geenen 
kan die goede wisselwerking tussen de diverse betrokken partij-
en alleen maar beamen. “De samenwerking verloopt bijzonder 
prettig. Alles en iedereen is erop gericht het onderwijs te verbe-
teren door naar elkaar te luisteren, elkaar te stimuleren. Bedrij-
ven staan voor ons klaar, we kunnen onder meer meeloopdagen 
en snuffelstages organiseren. Om zo mensen te interesseren 
voor de bouw, een mooie sector waarin volop en op allerlei ma-
nieren werk is te vinden.”

Meer weten over het CIV Gebouwde Omgeving Limburg? 
www.gebouwdeomgevinglimburg.nl

Meer weten over maatwerkopleidingen, 
trainingen en cursussen? 
www.gildebedrijfsopleidingen.nl
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De aorta van Roermond, zo wordt de N280 ook wel genoemd. Een belangrijke verbinding met Leudal, maar eveneens met de snel-

wegen A2, A73 en de B52 richting Duitsland. De verouderde weg was niet meer op de huidige verkeersdrukte afgestemd. Met een 

ingrijpend infrastructurele project komt aan die problematiek binnenkort een einde.

Wethouder Angely Waajen (Economische Zaken), projectmanager Guido Schreuders van de provincie Limburg en omgevingsmanager 
Henk Thijssen van de gemeente Roermond beginnen het gesprek met het uitdelen van een fors compliment aan de aannemer en 
andere bij de werkzaamheden aan de N280 betrokken partijen. Schreuders: “We staan vlak voor de oplevering, ruim binnen de tijd die 
was aangegeven. Dat is uniek voor een infrastructureel project. De aannemer, een combinatie van Heijmans en Ploegman, heeft voor 
de planning volop de ruimte gekregen. Ze hebben die optimaal benut door voor een gefaseerde aanpak te kiezen. Dat is een bijzonder 
efficiënte keuze gebleken.”

Steigers
in de

“Werkzaamheden verlopen ongekend voorspoedig”

VERBETERING N280 IN ROERMOND NAGENOEG AFGEROND

Henk Thijssen
Projectleider 
gemeente Roermond

Angely Waajen
Wethouder economische zaken, 
ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting.

Guido Schreuders
Projectmanager N280 
provincie Limburg

Verkeerskundige studies

De N280, in Roermond Wilhelminasingel genoemd, is een be-
langrijke weg voor Roermond, legt Angely Waajen uit. “We heb-
ben als Roermond drie grote trekkers: de historische binnenstad, 
de Maasplassen en het Designer Outlet Center (DOC). Zeker 
sinds de komst van het DOC is de weg steeds drukker gewor-
den en liep het verkeer op onder meer het kruispunt Wilhelmina-
singel/Mijnheerkensweg – de afslag naar het outlet center – ge-
regeld vast. Na een aantal verkeerskundige studies bleek dat er 
een groter stuk van de N280 moest worden aangepast om weer 
een goede doorstroom te krijgen.” De gemeente Roermond en 
de provincie Limburg besloten rond 2008 een planstudie uit te 
voeren, geven Guido Schreuders en Henk Thijssen aan. “Dat le-
verde een eerste schetsontwerp op. Het had even tijd nodig om 
dit te optimaliseren. Vervolgens is het traject van schetsontwerp 
tot bestemmingsplan in gang gezet. In 2017 werd dat afgerond. 
Daarna zijn de voorbereidingen op het werk gestart en in januari 
2019 ging de eerste schep in de grond.” 

Aanspreekpunt

Het drietal geeft aan dat die voorbereidingen met de grootst 
mogelijke zorg werden uitgevoerd. “Een infrastructureel project 
zoals dit kent veel facetten waarmee rekening moet worden 
gehouden. Denk aan de omgeving, bedrijven en bewoners die 
op een of andere manier merken dat er aan de weg wordt ge-
werkt en daar zorgen over hebben.” Volgens Angely Waajen zijn 
er dan ook diverse klankbordgroepen opgezet. “We wilden de 
omgeving nauw bij het project betrekken en draagvlak creëren. 
Zorgvuldig inspelen op aandachtspunten als geluidsoverlast en 
bereikbaarheid en daar goed over informeren.” Guido Schreu-
ders wijst op de omgevingsmanager die werd aangesteld en 
die als aanspreekpunt fungeert voor de uiteenlopende partijen. 
“Bewoners zijn bang dat hun wooncomfort wordt aangetast, on-
dernemers hebben weer vragen over de bereikbaarheid. Daar is 
zo accuraat mogelijk op ingespeeld. Bijvoorbeeld door met een 
publieksexcursie per bus uitleg te geven. Of juist door middel 
van een-op-een gesprekken voor duidelijkheid te zorgen. En spe-
cifiek op details in te gaan.” Henk Thijssen noemt ook andere 
zaken waar naar moest worden gekeken. “Neem bijvoorbeeld 
de flora en fauna. Er is een dassenburcht verplaatst en een vleer-
muizenhotel gerealiseerd.”

Ongelijkvloers kruispunt

Wat voor ingrijpende maatregelen zijn er zoal genomen om ook 
tijdens de werkzaamheden de verkeersdoorstroom in Roermond 
zo goed mogelijk te houden? Angely Waajen noemt onder meer 
de aanleg van een rotonde. “En daarop hebben we tijdelijke 
op- en afritten aangelegd, om het bedrijventerrein goed bereik-
baar te houden. Dat met de aanpassing van de N280 gelijktijdig 
gebouwd werd in uitbreidingsgebied Jazz City, naast het DOR, 
vroeg om extra maatregelen om het bouwverkeer in goede ba-
nen te leiden.” Nu is het werk echter nagenoeg klaar en behoren 
de tijdelijke maatregelen binnenkort tot het verleden. 

Guido Schreuders en Henk Thijssen leggen uit wat de belang-
rijkste ingrepen zijn. “Grootste ingreep was de kruising Wilhel- 
minasingel/Mijnheerkensweg, daar is een ongelijkvloers kruis-

punt aangelegd. Datzelfde is gebeurd bij de Schipperswal. Daar-
door is de N280 over circa 600 meter verdiept aangelegd. Hier 
is het principe van scheiden van doorgaand en lokaal verkeer 
toegepast. Verder is de Looskade opgehoogd, verbreed en herin-
gericht. En niet te vergeten, er is een nieuwe fietsverbinding 
tussen Roermond en de kern Leeuwen aangelegd, die de oude 
fietsroute vervangt.”

Grote stap vooruit

Angely Waajen laat weten zeer tevreden te zijn over zowel de 
uitgevoerde ingrepen als het verloop van het project. “Ja, hier zit 
een blije wethouder. Een goede bereikbaarheid is belangrijk om 
de potentie die Roermond heeft nog beter te benutten. Neem 
het DOC dat inmiddels op jaarbasis zo’n 8 miljoen bezoekers 
trekt. Die mensen willen niet in de file staan. En dat geldt even-
eens voor bezoekers aan de binnenstad en de waterrecreanten, 
of ze nu uit de regio of van verder weg komen. Voor de eco-
nomie en de uitstraling van de stad is het goed dat de weg is 
afgestemd op het huidige verkeersaanbod. Het is een grote stap 
vooruit, al zijn er nog wel wat zaken die we de komende jaren 
moeten aanpakken, zoals de smalle Maasbrug. Maar voor het 
moment kunnen we met alle betrokkenen trots zijn hoe goed de 
verbetering van de N280 verloopt.”

Fotografie: Alf Mertens
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Naast het Designer Outlet Roermond (DOR) wordt volop gebouwd aan een project dat het wonen, outlet-winkelen en recreëren 

in de stad een nieuwe impuls zal geven, Jazz City. Onlangs werd hier de woontoren Manhattan opgeleverd. Wethouder Angely 

Waajen (EZ en volkshuisvesting) en directeur Ferdinand Gremmen van gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (onderdeel van Vol-

kerWessels) vertellen over de aantrekkingskracht van Jazz City.

Met de opmerking dat Roermond jarenlang naar binnen was gekeerd, duikt Angely Waajen even terug in het verleden. Er was een mooie, 
historische binnenstad en met het vele water – “meer dan in Vinkeveen en Loosdrecht” – volop mogelijkheden tot recreëren, maar dat 

Linda De Wild
Projectcoördinator gemeente 
Roermond

Ferdinand Gremmen
SDK Vastgoed /  
VolkerWessels

Wethouder economische 
zaken, ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting.
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Uitbreiding Jazz City laat Roermond nog meer swingen

LUXE WOONTOREN MANHATTAN IN 
ROERMOND OPGELEVERD
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werd door te weinig bezoekers herkend. Dat veranderde zo’n 20 
jaar geleden, zegt ze. “De stad besloot zich nadrukkelijker naar 
het water te laten profileren, om beter haar kwaliteiten te laten 
zien. De komst van de A73 heeft daar ook aan bijgedragen. En 
natuurlijk het DOR, inmiddels goed voor zo’n 8 miljoen bezoe-
kers op jaarbasis.”

Combinatie van functies

Deze visie kreeg uiteindelijk de werktitel Jazz City. Volgens Ferdi-
nand Gremmen geeft die naam goed weer wat er in het gebied 
speelt. “Bij jazz denk je aan een relaxte sfeer; dat is precies wat 
we daar realiseren. Een plek om te flaneren, om te ontspannen, 
te genieten. We brengen daar een combinatie van functies sa-
men. Outlet-winkelen bijvoorbeeld, in combinatie met wonen in 
het complex New Orleans dat drie jaar geleden in gebruik werd 
genomen en grenst aan een vierde fase van het DOR.” Aan de 
nog aan te leggen Boulevard naast de haven en het woonge-
bouw Manhattan worden nog twee gebouwen toegevoegd die 
uiteindelijk Jazz City het complete gezicht moeten geven 

Er komt horeca, een hotel, wonen en in de oude jachthaven die 
grenst aan Jazz City heeft zich een verkoophaven van luxe jach-
ten gevestigd. “Maar het is echt niet alleen bestemd voor de 
happy few”, bezweert Angely Waajen. “Je hoeft immers niet 
rijk te zijn om rijk te leven en dat kan in Jazz City. Je vindt er in 

de toekomst allerlei niveaus om te wonen, van sociaal tot het 
hoge segment.”

Nieuwe inwoners

Nieuwe inwoners
Waajen volgt de ontwikkeling van Jazz City nauwlettend. Ze is 
bijzonder opgetogen over het concept. “Het is heel spannend, 
iets wat je ook terugziet in de vormgeving van Manhattan. Het 
gebouw draait spiraalvormig omhoog, is heel speels. Dat wordt 
benadrukt door de aluminium gevelpanelen en de wijze waarop 
de toren wordt belicht in de avonduren.” Manhattan heeft 39 
luxe penthouses en appartementen. Die niet alleen gewild zijn 
bij de inwoners van Roermond. “Nee, een deel van de bewoners 
komt uit de stad, een deel uit de hele provincie, maar er wonen 
ook veel mensen van buiten Limburg. Die het unieke van Jazz 
City, van Roermond hebben (her)ontdekt. Dat is ook precies wat 
we voor ogen hebben. Niet alleen verplaatsing binnen de stad, 
maar vooral ook nieuwe inwoners aantrekken. 

Wisselwerking

De volumes Baton Rouge en Four Brothers zullen de komen-
de jaren worden ontwikkeld. Ferdinand Gremmen geeft aan dat 
dit eveneens gefaseerd zal gebeuren. “Omdat we zoals gezegd 

nogal wat functies samenbrengen; dat vraagt om zorgvuldig-
heid. Zo zijn we bezig met de procedure om in Baton Rouge 
een hotel te verankeren, zoals opgenomen in de visie.” Hij geeft 
aan dat als het project helemaal afgerond is er in Jazz City ruim 
300 nieuwe appartementen zijn gerealiseerd, evenals horeca, 
parkeren, een aantrekkelijke openbare ruimte en dat het gebied 
is uitgebreid met ruim 18.000 vierkante meter outletwinkels. 

“We hebben voor die mix van functies gekozen om ervoor te 
zorgen dat in dit gebied niet alleen reuring is tijdens de winke-
luren, maar eveneens erbuiten.” Angely Waajen knikt. “Zoals 
gezegd, dat mogen we best nadrukkelijk onder de aandacht 
brengen. Het DOR is natuurlijk al een grote trekker, Jazz City 
zal dat alleen nog maar versterken. Daarnaast hebben we de 
waterrecreatie en de historische binnenstad. Tussen binnenstad 
en DOR/Jazz City moet ook nadrukkelijk een wisselwerking zijn. 
Daartoe is onder de N280 in 2001 (opening eerste fase DOR) 
al een brede, verbindende passage aangelegd. Die gaven we 
in 2009 al een facelift en hebben we onlangs met visuals nog 
aantrekkelijker gemaakt.”

Pierre Cuypers

Want in die historische binnenstad is, zegt ze, ook veel te bele-
ven en dat trekt mensen van heinde en verre. “Een mooi voor-
beeld is het internationale congres van de Jeune Restaurateurs 
dat hier enkele jaren geleden plaatsvond. Dat vond eerder plaats 
in steden als Salzburg, Florence en Madrid. Daar staat Roer-

mond nu toch maar mooi tussen.” Ze verwijst dan naar het Cuy-
pershuis, vernoemd naar architect Pierre Cuypers. Het museum 
is gevestigd in zijn oorspronkelijke woonhuis en ateliers. “Daar 
hebben we ook lang te weinig mee gedaan, met het feit dat 
een van de beroemdste architecten van Nederland, ontwerper 
van het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam, uit 
Roermond kwam.” Ze noemde hem al kort, de N280, de weg 
die Roermond met de rest van Limburg en Duitsland verbindt. 
Die weg wordt momenteel verbeterd (zie elders in dit blad, red.) 
een project dat zich in de afrondende fase bevindt. “Het verkeer 
op die weg liep op een gegeven moment regelmatig vast, van-
wege het toenemend aantal bezoekers aan onze stad. Dat wordt 
met de huidige ingrepen opgelost want een goede bereikbaar-
heid van de stad is essentieel.”

Waajen en Gremmen kijken dan nog even vooruit naar de vol-
tooiing van Jazz City, over enkele jaren. “De ontwikkeling grenst 
aan het oudste bedrijventerrein van de stad, Willem-Alexander. 
Daar zit zware industrie, die op een duurzame manier wordt 
doorontwikkeld. Het wordt een mooie en interessante uitdaging 
om twee heel verschillende gebieden op een harmonieuze ma-
nier te laten samenkomen.”

Fotografie: Alf Mertens
 3D beelden: Jazz City / SDK Vastgoed

Bouwinfo
…

Opdrachtgever: 
 Jazz City BV (SDK Vastgoed / VolkerWessels)

Architect(en): 
Kern Architecten, KOW

Aannemer(s): 
Bouwbedrijven Jongen 

W en E Instalateur: 
Homij



- 63ste editie - 82 -  - 63ste editie - 83 -  

HOMIJ staat voor gezonde, comfortabele en toekomstbestendige 
gebouwen. Wij integreren comfort en duurzaamheid in het regulier 
onderhoud van technische installaties en bij verduurzaming, 
renovatie en nieuwbouw van gebouwen. Zodanig dat mensen 
zich prettig en gezond voelen in gebouwen. Door het maken 
van bewuste keuzes op het gebied van materialen en systemen 
zijn de gebouwen die we maken aantoonbaar energiezuinig en 
toekomstbestendig. Zo dragen we bij aan de transitie naar een 
duurzame samenleving.

> HOMIJ.NL

ONS DNA IN ELK GEBOUW

NIEUWE HANDELS- EN 
HORECAZONE IN ZONHOVEN

Tien nieuwe handelspanden met een oppervlakte tot 250  
vierkante meter zullen weldra het centrum van Zonhoven  
domineren. Het nieuwe inbreidingsproject bevat tevens een 
horecaruimte die verbonden is met de nieuwe ontmoetings-
zaal De Kwint en 68 appartementen.

De projectontwikkelaars Kolmont (Hasselt) en Vanhout (Geel) 
krijgen de opdracht om tegen medio 2024 de nieuwe Kwint-site 
van bijna 9.000 vierkante meter groot, helemaal af te werken. 
De gebouwen zullen zich uitstrekken van aan het voormalige 
ING-bankkantoor tegenover de kerk, tot aan de vroegere kapelanij-
en, achter de bocht in de Heuvenstraat.

Het project bevat een residentiële functie met 68 appartementen, 
en krijgt ook een belangrijke commerciële invulling: winkels, hore-
ca, en een nieuwe zaal voor evenementen. Er komt ook een wijk-
kantoor van de lokale politie (LRH) en een ondergrondse parking.

Als de omgevingsvergunning is afgeleverd, kunnen de afbraak-
werken starten in de tweede helft van 2021. De bulldozers zullen 
als laatste de bestaande feestzaal De Kwint afbreken, omdat die 
dienst moet blijven doen tot de nieuwe ontmoetingszaal de deuren 
zal openen op 8 december 2022.
    

sluit 
aan

Is uw organisatie toekomstproof?
 

Zijn u en uw medewerkers voorbereid op de 

sterk veranderende arbeidsmarkt? Kunnen kennis, 

vaardigheden en technieken van uw medewerkers 

bijgespijkerd worden? Of is een verdieping in een  

bepaalde tak meer dan welkom?

 

Sluit aan bij Gilde Bedrijfsopleidingen. Wij bieden 

passende maatwerk opleidingen, trainingen en 

cursussen voor om-, her- en bijscholing, die  

aansluiten bij het echte werk én uw ambities.

 

Klaar voor de toekomst? Sluit aan!
gildebedrijfsopleidingen.nl
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1. Marc Huson
Projectleider gemeente Venlo

2. Marij Pollux
Wethouder duurzaamheid, cultuur 
gemeente Venlo

3. Serge Vandellen
Programma manager gemeente 
Venlo

4. Ivonne Segers
Bierman Henket architecten

5. Damie Vanvianen
Projectleider aanemer 
Nico Debont

6. Paula Martino
Directeur museum 
Bommel Vandam

Steigers
in de

Museumkwartier met groen en recreatief karakter

MONUMENTAAL VENLOOS POSTKANTOOR 
WORDT MUSEUM
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De Keulsepoort in Venlo ondergaat een metamorfose.  

Momenteel wordt het voormalige postkantoor getransfor-

meerd tot Museum van Bommel van Dam. Het buitengebied 

krijgt een groen karakter als verlenging van het Julianapark 

tot en met de Keulsepoort. Met de ingrepen ontstaat er een 

museumkwartier in het park dat tevens als aantrekkelijke 

‘poort’ naar de binnenstad moet fungeren.

Het voormalige postkantoor van Venlo stamt uit 1938. Het Rijks-
monument werd in de stijl van het Traditionalisme ontworpen 
door Rijksbouwmeester Hoekstra. Het ligt aan de oostelijke zijde 
van de binnenstad, bij het Julianapark. “Hier lag vroeger een van 
de Venlose stadspoorten”, vertelt wethouder Marij Pollux (o.a. 
Cultuur), “en nog steeds is het gebied een virtuele toegangs-
poort, vooral omdat veel trein- en busreizigers aan deze kant de 
stad binnen komen. 

Die zien allereerst het Limburgs Museum. In het gebied ligt 
ook de voormalige Raad van Arbeid, eveneens een monu-
ment, waarin tegenwoordig een dependance van de Universi-
teit Maastricht is gevestigd. En iets noordelijker in het park be-
vindt zich het oorspronkelijke museum Van Bommel van Dam.” 

Versterken

Dat museum, in 1971 door de gemeente opgericht na de schen-
king van een verzameling moderne kunst door Maarten en Reina 
van Bommel van Dam, verhuist naar het voormalige postkantoor 
dat momenteel daarvoor wordt verbouwd, legt Pollux uit. “Een 
aantal jaren geleden zat het museum in een impasse, het trok 
te weinig mensen. We hadden toen de discussie: hoe nu ver-
der? Opheffen was een optie, maar uiteindelijk is besloten het 
te behouden en te verhuizen naar het sinds 2009 leegstaande 
postkantoor met het doel het gebied verder te versterken. Van 
Bommel van Dam komt daarmee veel meer in het zicht te liggen, 
er ontstaat een museumkwartier. Dat geven we nog een extra 
impuls door het buitengebied aan te pakken. Dat krijgt een groen 
en recreatief karakter, als verlengde van het park, en er worden 
kunstwerken geplaatst.” Tevens wordt er een tijdelijke parkeer-
garage in de buurt gebouwd, zegt ze. “Zodat we de tijd hebben 
om een goede parkeeroplossing voor de lange termijn voor dat 
deel van de stad te bedenken.”

Duurzaamheid

De werkzaamheden aan het voormalige postkantoor zijn in vol-
le gang, die in het buitengebied beginnen na de jaarwisseling. 
In het voortraject werd voor het toekomstige museumgebouw 
nadrukkelijk gezocht naar partijen met een specifieke kennis 
en ervaring, vertelt Mark Huson, projectleider namens de ge-
meente. “Duurzaamheid was een belangrijk aandachtspunt; het  

kunnen ontwerpen in BIM eveneens. Daarnaast zochten we par-
tijen die weten hoe met erfgoed om te gaan.” Uit de aanbeste-
ding kwamen architectenbureau BiermanHenket en aannemer 
Nico de Bont als meest geschikte partners naar voren, merkt 
hij op. “Die zijn, medio 2019, ook vrijwel meteen mee om de 
tafel gaan zitten. In een bouwteamconstructie hebben zij hun 
expertise ingebracht.”

Routing

Belangrijke vraag tijdens dat voortraject was hoe een op de toe-
komst gericht, laagdrempelig museumgebouw te ontwerpen. 
Uitgangspunt was een museum voor iedereen te realiseren, 
maakt Huson duidelijk. “Daarom komt er op iedere verdieping 
een gedeelte dat zonder kaartje kan worden bezocht; kunnen 
mensen bijvoorbeeld zonder kaartje naar het dakterras.” Met die 
opdracht ging architecte Yvonne Segers van BiermanHenket aan 
de slag. In de bestaande situatie had het gebouw een wat on-
toegankelijk karakter. “Je ziet een gebouwencomplex met een 
monumentaal deel, twee in de jaren zestig gebouwde vleugels 
en een binnenplaats. Dat ligt op een markante plek in de stad. 
We zijn met het monument aan de slag gegaan; KPN blijft de 
komende jaren de vleugels en binnenplaats gebruiken.” In dat 
monument, zegt ze, is sprake van een opbouw die bestaat uit 
een kolommenstructuur met houten kap en twee trappenhui-
zen. “Er zit feitelijk al een heel logisch systeem in. Vanuit die 
opbouw hebben we een oplossing gezocht die aansloot bij de 
stedenbouwkundige opgave. De monumentale entree aan de 

Keulse Poort blijft gehandhaafd, de stadsentree. Aan de Deken 
van Oppensingel, aan de parkzijde, komt een nieuwe entree. Dat 
doen we door een tussengebouw – tussen het monument en de 
vleugel aan de Deken van Oppensingel – af te breken en op die 
plek de parkentree te realiseren. Die krijgt een heel markante 
uitstraling. Vanuit die entree komt er een routing door het ge-
bouw richting het kunstvenster. Dat is een groot nieuw element 
in het dak van waaruit over de stad kan worden gekeken. Dat 
kunstvenster krijgt eveneens een heel in het oog vallende uit-
straling met eenzelfde patroon als de parkentree, een patroon 
dat verwijst naar het postkantoorverleden.”

Vensters vergroten

Voor die route wordt gebruik gemaakt van een van de monu-
mentale trappenhuizen, maakt ze duidelijk. In de kap van het dak 
– voorheen opslagruimte – komt eveneens een publieke ruimte 
met de mogelijkheid een aparte tentoonstelling te organiseren 
of een artist in residence aan het werk te zien. Segers vertelt 
vervolgens dat er met de RCE een discussie is gevoerd over 
de voorgevel van de benedenverdieping. “Die had een nogal 
gesloten karakter. Dus wilden we vensters vergroten en er ter-
rasdeuren van maken. In nauw overleg met de gemeente en de 
RCE is hiervoor een oplossing gevonden binnen de bestaande 
kaders. We tasten de structuur van de gevel dus niet aan.” Da-
mie van Vianen van Nico de Bont maakt vervolgens duidelijk dat 
de werkzaamheden op schema liggen. Dat is volgens hem mede 
te danken aan de goede en gedegen voorbereiding. “Daarom 
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was het fijn dat we vrijwel vanaf het begin bij het project betrok-
ken waren. Om mee te denken over hoe je bepaalde ingrepen 
uitvoert. Bijvoorbeeld wat het kunstvenster betreft. We hebben 
nadrukkelijk meegekeken naar hoe zo’n organisch gevormd ele-
ment in te passen in een vierkante kap waarin ook nog sprake is 
van scheefstand. Een van de ideeën was om prefab elementen 
te maken, maar dat is het uiteindelijk niet geworden. De elemen-
ten krijgen nu op locatie de juiste vormgeving.”

Installaties

Van Vianen erkent dat werken in een binnenstad altijd wat extra 
uitdagingen meebrengt. Beperkte ruimte, voetgangersstromen, 
de toegankelijkheid. “We hebben een analyse van de omgeving 
gemaakt en op basis daarvan een veiligheidsplan opgesteld.” 
Wat het gebouw zelf betreft was een van de uitdagingen het 
aanbrengen van de installaties, zegt hij. “Je hebt het dan over 
duurzame installaties die voor een stabiel museumklimaat moe-
ten zorgen. Daarvoor wordt onder meer een warmtepomp en 
luchtbehandelingskast gebruikt. Die zijn geplaatst in verloren 
hoeken en de minst museale delen van het pand.” 
Het werken met BIM ziet hij als een groot voordeel. “Zowel de 
architect als wij zijn bekend met dat systeem. We hebben er al in 
een vroeg stadium voor gezorgd dat door middel van 3D-model-
ling de installaties op elkaar zijn afgestemd en ook daadwerkelijk 
passen in het gebouw wat resulteert in een verlaging van de 
faalkosten.”

Breed programmeren

Naar verwachting kan het museum voorjaar 2021 worden opge-
leverd, de buitenruimte – waar eveneens kunstwerken komen 
te staan – niet veel later. Daarna is het zaak van het museum 
een succes te maken. Van Bommel van Dam-directeur Paulo 
Martina is vol vertrouwen. “Die laagdrempeligheid, het toegan-
kelijk maken voor een breed publiek speelt daarin een essentiële 
rol. Verder worden de mensen in de buitenruimte, waar onder 
meer het beeld ‘Square Knot’ (1974) van Tajiri – dat eerder bij 
het vroegere Van Bommel van Dam stond – terugkeert, al in de 
juiste stemming gebracht. We hebben een buitenprogramma en 
binnen zullen we breed programmeren, onder meer met interna-
tionale trekkers.” 

Daarnaast, zegt hij, gaat het museum allerlei aanvullende acti-
viteiten ontwikkelen. “We willen ruimte bieden voor discussies 
over maatschappelijke vraagstukken, zoeken nadrukkelijk de sa-
menwerking met regionale kunstenaars – ook Duitse – en aan 
de andere kant met het bedrijfsleven. We bieden tevens on-
derdak aan de kunstuitleen van het Bonnefanten-museum. We 
volgen een benadering waarin cultuur nadrukkelijk onderdeel is 
van de maatschappij.” Wethouder Marij Pollux knikt als afslui-
ting instemmend. “Dat sluit helemaal aan bij de gemeentelijke 
cultuurvisie.”

Fotografie: Alf Mertens 
3D beelden : Bierman Henket architecten

Bouwinfo
…

Opdrachtgever: 
 Gemeente Venlo, Provincie Limburg

Architect: 
BiermanHenket architecten, Esch

Aannemer: 
Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. , Vught

E-installaties: 
Unica Installatietechniek, Venlo

W-installaties: 
Kemtec BV, Budel

Pointcloud: 
Van Ierssel vastgoeddatabeheer, Eindhoven

Gevelbekleding: 
Sorba Projects BV, Winterswijk

Founding Partners: 
Forbo Flooring B.V., Assendelft
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Nederlands topdesign, op bestelling gemaakt door de vakmensen uit Venlo. www.leolux.nl

“INSTALLATIES MET ‘DE SCHOENLEPEL’ 
IN HET GEBOUW BRENGEN”

REDACTIE

Het monumentale, voormalige postkantoor in Venlo wordt 
getransformeerd tot Museum van Bommel van Dam. De 
werkzaamheden zijn in volle gang. 

Voor installateur Kemtec ligt de grootste uitdaging in hoe de 
installaties in het gebouw te brengen, vertelt operationeel ma-
nager Paul Laurensse. “Die worden er als het ware met de 
schoenlepel ingebracht. Meest lastige plek is de zolder.” Kem-
tec verzorgt de volledige wtb-installaties zoals een warmte-
pomp, vloerverwarming en elektrische cv-ketel. Daarbij wordt 
uiteraard rekening gehouden met het specifieke karakter van 
het gebouw, zegt Laurensse. 

“Het binnenklimaat is bij een museum heel belangrijk. De ba-
sistemperatuur wordt geregeld via de vloer en de rest middels 
lucht.” De werkzaamheden, die begin april klaar moeten zijn, 
liggen op schema. Volgens Laurensse zorgen de coronamaat-
regelen niet voor al te grote belemmeringen. “Daar hebben we 
op ingespeeld. 

Door onder andere nadrukkelijk een routing aan te geven”  
Ook over het feit dat bouwplaats midden in de stad ligt, is van 
de voren goed nagedacht, geeft hij aan. “Logistiek is alles zorg-
vuldig voorbereid zoals wanneer wat aan te leveren. We zitten 
elkaar dus niet in de weg.” Hij wijst er tot slot op dat de com-
municatie in zijn geheel heel soepel verloopt. “De lijnen zijn kort 
en er is regelmatig overleg. 

Natuurlijk moet je wel eens wat aanpassen, maar dat is vaak het 
geval, zeker in een bestaand gebouw. Dat de werkzaamheden 
in BIM zijn voorbereidt draagt eveneens bij aan een goed ver-
loop. Dus we verwachten tijdig te kunnen afronden.”  

 www.kemtec.nl

“MOOI DAT WE NU EEN ROL KUNNEN SPELEN BIJ EEN 
PROJECT WAAR WE AL ZO LANG BIJ ZIJN BETROKKEN”

REDACTIE

Van de diverse lokale partijen die actief zijn bij transformatie 
van het Venlose voormalige postkantoor naar Museum van 
Bommel van Dam is de gerenommeerde meubelfabrikant 
Leolux er een. 

Directeur Sebastiaan Sanders legt uit wat het bedrijf precies 
doet. “Het is mooi dat we een rol kunnen spelen bij een project 
waar we zo sterk bij zijn betrokken, al jarenlang. Wij verzorgen 
in samenspraak met de architect meubilair voor het hele ge-
bouw.”

Dat gebeurt met producten uit de bestaande collectie, vertelt 
Sanders, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de beleving 
op de diverse plekken in het museum. “Kleurbeleving is daar-
van een belangrijk onderdeel. Daar hebben we nadrukkelijk over 
meegedacht. Per ruimte zijn daar specifieke keuzes in gemaakt. 
Verder kijken we naar de functie van de ruimte. Zo creëren we 
in de entreehal met een lounge-eiland laag en huiselijk zitcom-
fort. In het horecadeel variëren we vooral, met lage en hoge 
zitmeubelen en sta-meubilair. 

Daarmee spelen we in op de diverse behoeften: sommige be-
zoekers stoppen er even voor een kort gesprek, anderen wil-
len er bijvoorbeeld rustig koffie drinken.” In de zalen, zegt hij, 
komen onder meer poefs. “Die zijn flexibel te gebruiken om 
even op te zitten en een kunstwerk te bekijken. Naast de be-
staande collectie proberen we ook de gezamenlijke creativiteit 
te benutten door een special te creëren die echt alleen voor het 
museum is gemaakt. Wat dat precies gaat worden mag ik nu 
nog niets over zeggen.”

Sebastiaan Sanders geeft aan dat naast de jarenlange betrok-
kenheid een project als Museum van Bommel van Dam tevens 
een mooie gelegenheid is voor Leolux om zich in de eigen om-
geving te laten zien. “Dat hebben we eerder gedaan, bijvoor-
beeld bij Theater de Maaspoort en het stadskantoor. We kun-
nen laten zien dat we met onze mooie producten bijdragen aan 
een bijzondere sfeer in een gebouw.”

  www.leolux.nl
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Projectmanager Real Estate
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Projectmanager
Gemeente Venlo
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Marketing Manager
Holland Casino
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eyecatcher als Poort naar Duitsland

NIEUWBOUW HOLLAND CASINO VENLO

In Venlo wordt volop gebouwd aan een nieuw onderkomen voor Holland Casino. In het gebouw past Holland Casino een aantal 

nieuwe ontwikkelingen toe. Volgens het bedrijf is de Venlose vestiging na ingebruikname een van de meest vooruitstrevende casi-

no’s van Europa. De architectuur van het is gebouw geïnspireerd op een bloem

In 2006 besloot Holland Casino zich in Venlo te vestigen. Omdat er niet meteen een geschikte locatie was, werd als onderkomen het 
leegstaande gebouw van een voormalige tapijtenhandel op industrieterrein Trade Port West gekozen. Waar vervolgens lange tijd de bin-
nenstad als ideale locatie werd gezien, werd de focus op een gegeven moment verlegd naar een locatie buiten dat centrum, maken mar-
ketingmanager Dennis David en projectleider Stefan van Herten van Holland Casino duidelijk. “Omdat je ziet dat binnensteden steeds 
meer autoluw worden. Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid zijn voor ons belangrijk, maar in een stadscentrum 
lang niet altijd optimaal.” 
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www.blumer-lehmann.ch/en

Technische fiche
…
Opdrachtgever: 
Holland Casino
Bouwmanagement: 
Brink Groep
Advies duurzaamheid: 
Alba Concepts
Ontwerpteam: 
Gensler (Las Vegas), MVSA Architects 
(en Arcadis voor o.a. constructies, 
installaties en duurzaamheid)
Aannemer Bouwkundig Casco: 
Laudy Bouw & Ontwikkeling
Houtconstructie: 
Blumer Lehmann
Aannemer E&W Installaties: 
Croonwolter&dros
Aannemer Gevel: 
Sorba 

Prominente ligging

In 2006 besloot Holland Casino zich in Venlo te vestigen. Omdat 
er niet meteen een geschikte locatie was, werd als onderkomen 
het leegstaande gebouw van een voormalige tapijtenhandel 
op industrieterrein Trade Port West gekozen. Waar vervolgens  
lange tijd de binnenstad als ideale locatie werd gezien, werd de 
focus op een gegeven moment verlegd naar een locatie buiten 
dat centrum, maken marketingmanager Dennis David en project-
leider Stefan van Herten van Holland Casino duidelijk. “Omdat je 
ziet dat binnensteden steeds meer autoluw worden. Een goede 
bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid zijn voor ons 
belangrijk, maar in een stadscentrum lang niet altijd optimaal.” 

Optimale gastbeleving

Stefan van Herten legt uit dat het gebouw door MVSA Architects 
is ontworpen rondom een interieurconcept dat in samenwerking 
met architectenbureau Gensler uit Las Vegas tot stand is geko-
men. “We hebben voor die opzet gekozen vanwege het belang 
van het interieur van het gebouw. We willen daar een optimale 
gastbeleving creëren. Het ontwerp van Gensler is daarvoor heel 
essentieel.” Dennis David merkt op dat die beleving en gastvrij-
heid al buiten het gebouw beginnen. “Dat begint eigenlijk op de 
snelweg, als de opvallende, van kleur veranderende led-gevel in 
het zicht komt. Je rijdt vervolgens naar het zo’n 25 meter hoge 
gebouw dat uitnodigt om binnen te komen. De gast wordt dan 
als vanzelf in het gebouw geleid. Binnen is het zodanig ingericht 
dat we uiteenlopende doelgroepen kunnen bedienen. Bijvoor-
beeld ook jongeren vanaf zo’n 25 jaar of de doelgroep die voor 
meer komt dan alleen het casino.”

Bloem

De hoge ambitie van Holland Casino en gemeente Venlo op het 
gebied van duurzaamheid en architectuur is door het ontwerp-
team vertaald in een gebouw geïnspireerd op een bloem. De 
in het oog springende houtconstructie is de kelk van de bloem, 
waarin regenwater wordt opgevangen voor de koeling van het 
gebouw en pv-folie zonne-energie opvangt. Deze bloem in de 
kern van het gebouw is zowel vanaf buiten en binnen in het  
gebouw goed zichtbaar. De lichtgewicht constructie, waaronder 
een slimline vloer, zorgt voor een beperking van materiaalge-
bruik. Hoewel het energiegebruik van een casinogebouw hoog 
is, is er door de hoge isolatiewaarde en de toepassing van slim-
me installaties en onder meer een WKO een relatief lage ener-
gievraag. 

Doordacht

David en Van Herten: “Zo komt er uiteindelijk een state of the 
art gebouw te staan. Een gebouw dat tegemoet komt aan het 
belang dat we hechten aan duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.” Ivo Gerits erkent dat ook de ge-
meente Venlo de samenwerking met Holland Casino als bijzon-
der prettig ervaart. “In het begin moesten we even aftasten. Dit 
is namelijk ons eerste C2C-project dat we met een externe part-
ner doen. Samen hebben we een doordacht concept bedacht 
waarin de principes van C2C optimaal zijn geborgd.”
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Steigers
in de

“We hebben wat tijd nodig om een bocht te maken”

HASSELT IN DE STEIGERS

Hasselaren die het effect van het huidige stadsbestuur op de 

ruimtelijke ordening willen ervaren, moeten nog even geduld 

hebben. De bevoegde schepen Marc Schepers is volop bezig 

om de krachtlijnen van zijn beleid te stroomlijnen. “voor het 

einde van de lopende bestuursperiode kunnen we een mooi 

lijstje maken van spraakmakende projecten die volgens de 

nieuwe, duurzame en vooral professionele afspraken op de 

wereld zijn gezet”, zegt Marc Schepers.

“Toen ik schepen van Ruimtelijke Ordening werd, trof ik bij een 
eerste analyse een bijzondere dynamiek aan tussen de Stad, de 
projectontwikkelaars en mensen met grondposities”, legt Marc 
Schepers uit. “Het was meteen duidelijk dat de dialoog tussen 
de diverse partijen een stuk beter kan. Het kan toch niet de be-

doeling zijn om voor elke aanvraag een oorlogje te moeten uit-
vechten? Die moeilijke dialoog is een bron van wantrouwen bij 
zowel de stadsdiensten als de projectontwikkelaars. We steken 
nog te vaak enorm veel tijd en energie in een vergunningentra-
ject dat leidt naar uitkomsten waar noch ontwikkelaar noch de 
stad echt tevreden over zijn. Dat moeten we dus vermijden. Het 
is daarom mijn ambitie om alle partijen op dezelfde lijn te krijgen 
en op basis van goede afspraken en objectieve criteria te komen 
tot een duidelijk en constructief overleg. Zo kom je volgens mij 
tot projecten waar we trots op kunnen zijn en bouw je volgens 
mij samen een stad.”

Onverzoenbaar

Wat liep er dan zoal mank? “Misverstanden, onduidelijkheden, 
stilstand in visie,  … liggen aan de basis van de tegenstellin-
gen waar we in onze dialoog te veel in terecht kwamen”, zegt 
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hij. “Zo hielden we als stad noodgedwongen vast aan allerlei 
soms gedateerde en weinig pragmatische regeltjes en gingen 
ontwikkelaars logischerwijze voor winstmaximalisatie.  Als dat 
onverzoenbaar was, kwamen we tot de pijnlijke vaststelling dat 
de dossiers, om uit de impasse te geraken, al heel snel naar 
het politieke niveau werden getild of werden afgevoerd. Maar 
zo werkt het natuurlijk niet. We hebben met onze bestuursploeg 
duidelijk de keuze gemaakt om als stad verder te professionali-
seren en sterke kaders te ontwikkelen voor gefundeerde beslis-
singen. Het eerste werkpunt van het nieuwe bestuur was dus 
om al deze belangen te verenigen en tot een werkbare formule, 
waar iedereen zich in kan vinden. De dialoog moet op een an-
dere manier gevoerd worden, en het kader daarvoor leggen we 
momenteel vast.”

Uniform

Marc Schepers wil het beslissingsproces verder professionalise-
ren en ‘technocratiseren’. “Ik ben me ervan bewust dat de nieu-
we manier van stadsontwikkeling die ik propageer, neerkomt op 
een verandering zoals een tanker waarmee je een bocht wil ma-
ken. Een proces van langere adem dus. Maar dat is nu eenmaal 
eigen aan de implementatie van een strategische visie waarbij 
alle partijen akkoord zijn met de te volgen spelregels.”

De schepen stroopt echter de mouwen op en wil snelheid ma-
ken. “In de eerste plaats besef ik heel goed dat ontwikkelaars 
en grondeigenaren behoefte hebben aan een middellange ter-
mijnvisie. Hoe kan ik mijn businesscase enten op het beleid? 

Wat zijn de accenten? We moeten daar eenduidig over zijn. Als 
stadsbestuur kunnen we een kader geven, de grenzen bepalen. 
Dat project steunen we om die redenen, en dat andere project 
niet. Klaar. Een uniforme aanpak geeft helderheid, duidelijkheid. 
Dat is belangrijk omdat het bijdraagt aan het beheersen en ver-
kleinen van het risicoprofiel van de projectontwikkelaar. Wat wij 
willen bereiken is groter wederzijds vertrouwen om te komen 
tot een volwaardige partnerschap. Doel : ‘samen’ stad maken!”

Dialoogkader

Hoe moet dit concreet in zijn werk gaan? “Het eerste element 
om ons op te baseren, is het instrumentarium in deze dialoog: 
de ruimtelijke codex, verordeningen, enzovoort. Vandaag de dag 
gaat het echter om zoveel meer dan de vergunningen over een 
plat of een hellend dak. Nu moet je oordelen over parameters 
als groen, energie, mobiliteit,… Er moet meer over de diverse 
domeinen heen worden gedacht. We zetten momenteel een dia-
loogkader op, met de brede ruimtelijke visie, waarin bijvoorbeeld 
wordt bepaald op welke plaatsen je welke bouwhoogtes moet 
hanteren. Bovendien moet er een volwassen en professionele 
vergunningendialoog komen: door vast te leggen hoeveel groen 
of hoeveel parkeerplaatsen er onder welke voorwaarden moe-
ten voorzien worden, creëer je eenduidigheid en transparantie. 
Deze visie hebben we de voorbije maanden uitgetekend op een 
aantal belangrijke pijlers, die verder gaan dan wat Stedenbouw 
voorschrijft. Ik denk aan de Groennorm, die bepaalt dat er van-
daag voor elke Hasselaar 25 m2 groen moet zijn. Dat zijn dingen 
die we willen behouden. En kunnen we op projectbasis niet aan 

deze normen voldoen, moeten we dus elders een compense-
rende regeling treffen. Dat lijkt me helder. Een ander voorbeeld 
is de mobiliteit. Nieuwe duurzame vervoersmiddelen en model-
len ontbreken vandaag in de regelgeving, maar wij willen toepas-
singen als deelsteps of deelfietsen mee integreren. En ook de 
parkeernorm is aan bijstelling toe. In plaats van 2 parkeerplaat-
sen per appartement, volstaat het misschien om 1 per 2 apparte-
menten te voorzien en volop in te zetten op die nieuwe vormen 
van mobiliteit, meer fietsen enzovoort. Dat is de vernieuwing die 
we willen doorvoeren.”

Transversaal

Marc Schepers beseft dat hij anderzijds niet kan en wil voorbij-
gaan aan de economische leefbaarheid die de ontwikkelaar van 
een project vooropstelt. “Ik heb vastgesteld dat er in onze dien-
sten onvoldoende expertise was op vlak van vastgoed-rekenen”, 
stelt de schepen. “Dan is het heel moeilijk om je te verplaatsen 
in de belangen die de sector komt verdedigen als het om vergun-
ningen gaat. En dus vind ik dat we als Stad moeten investeren 
in het aantrekken van mensen die wel deze competenties en 
ervaring hebben, zodat wij de economische mechanismes die 
ontwikkelaars hanteren, veel beter kunnen begrijpen. 
Het is pas op dat moment dat we ons beleid kunnen enten op 
enerzijds de economische belangen en anderzijds op een duur-
zame visie. Het is deze transversale benadering, die niet louter 
op de codex is gericht, die volgens mij moet leiden tot een suc-
cesvol, geoptimaliseerd project.”
De schepen heeft voor al deze ideeën inspiratie opgedaan bij  
 

diverse buitenlandse steden en gemeenten. “In landen als Ne-
derland, Denemarken of Duitsland loopt men vooruit op dat vlak. 
Zij weten een systeem te hanteren dat zowel de mens centraal 
stelt als een economisch leefbaar vastgoedsegment de nodige 
slagkracht geeft.”

Weerstand

Wanneer mogen we dit nieuwe beleid verwachten? “We toet-
sen de krijtlijnen van dit beleid vandaag reeds af in de diverse 
projecten die we beoordelen. Tegen februari volgend jaar mikken 
we echter op het afgewerkte kader, en gaan we de hiaten er nog 
uit halen, zodat het plan in zijn totaliteit wordt gedragen door 
alle actoren. We gaan het dus samen met de sector invullen en 
draagvlak en ondersteuning zoeken. Ik begrijp dat er momenteel 
nog veel vragen zijn vanuit de bouwsector, en dat is ook normaal. 
Maar wees gerust: we gaan hier heel transparant over zijn en 
goed over communiceren, zodat alle neuzen in dezelfde richting 
komen te staan.”

En daarmee houdt het niet op. “Het doel is om dezelfde draag-
kracht ook op andere domeinen in ons beleid te zoeken” aldus 
Marc Schepers. “De ambitie om als Stad een klantvriendelijke 
en betrouwbare partner te worden, moet tot onze ingebakken 
bedrijfscultuur behoren. En die principes kunnen we vervolgens 
doortrekken naar andere beleidsdomeinen. Het klinkt allemaal 
logisch, maar het wordt beslist een werk van lange adem. Maar 
goed: moeilijk gaat ook! We gaan er 200% voor!”
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Residentie Uilenspiegel

Technische fiche 
…
Bouwheer:
Elite projects bv ( Ivo Vercammen Woonprojecten )
Aannemer: 
NV Reynders Houthalen
Architect: 
PCP – architecten  Genk
Omvang: 
2400 m2 kantoor-handel
800 m2 wonen
2400 m2 ( 3 ondergrondse verdiepingen )
Verlichting: 
EDEN Design Genk
Verkoop: 
Ivo Vercammen woonprojecten
T 011 22 22 80; info@vercammenwoonprojecten.be ; 
vercammenwoonprojecten.be/projecten/residentie-uilenspiegel

VISIONAIRE VOORTZETTEN 
NAAR DE VOLGENDE 
GENERATIE 

Hasselt Heeft Het, zo luidt de slogan. En dat klopt, als ‘het’ staat 

voor de bouwkundige bedrijvigheid die er momenteel heerst. 

In dit overzicht zoomen we in op een aantal spraakmakende  

projecten die het beeld van de provinciehoofdstad grondig ver-

anderen. Stuk voor stuk realisaties die een moderne toets aan het 

patrimonium geven en hedendaags gebruikscomfort bieden aan 

inwoners en bezoekers. Hier gaan we!

1. Residentie Uilenspiegel: iconisch 
café wordt moderne blikvanger

Op de plaats waar vroeger het befaamde café Den Uilenspiegel 

was gevestigd, verrijst op dit moment een prachtig nieuw project. 

Met respect voor de kenmerken van de vroegere gevels, heeft PCP  

Architects de ruimte optimaal benut om een hedendaags, multi-

functioneel concept neer te zetten. 

“De grootste uitdaging was om op één van de meest zichtbare en 
herkenbare plaatsen in Hasselt een project te realiseren waar de 
stad Hasselt, de inwoners én wij  als voltallig bouwteam, fier op  
kunnen zijn”, zegt Ivo Vercammen, de bouwheer van project 
Uilenspiegel. “Dit was de afgelopen jaren toch een redelijk verloe-
derde hoek geworden, waar dringend nieuw leven in geblazen moest  
worden. De opdracht was niet simpel. We wilden kost wat het kost 
de voormalige charme laten voortleven van het welgekende stadcafé  
Den Uilenspiegel en van de nostalgie die hier onlosmakelijk aan  
verbonden is. Zodoende hebben we in het ontwerp getracht de 
nieuwbouw van Residentie Uilenspiegel verder kracht bij te zetten 
door verwijzingen naar het voormalige gebouw. Dat geldt ook voor 
het aangrenzende historische herenhuis op de Luikersteenweg, 
waar de gevel van bewaard bleef.”

Tijdloos

Het behoud van de uitstraling was belangrijk voor Ivo Vercammen: 
“Met een project als Residentie Uilenspiegel willen we graag aan- 
tonen dat projectontwikkeling veel meer is dan alleen het bouwen 
van appartementen. Voor ons is het een absolute erezaak om op 
zulke toplocaties, projecten te ontwikkelen met een tijdloze toparchi-
tectuur. Ik ben er zeker van dat dit gebouw over 50 of 100 jaar nog 
altijd gezien mag worden.” Vercammen is dan ook echt fier: “Het is 
een zeer intense, niet altijd gemakkelijke, samenwerking geweest. 
‘En cours de route’ zijn er nog belangrijke ingrepen moeten gebeu-
ren, zoals het herdenken van het concept naar de wensen van onze 
klant ING, die het gelijkvloers en de eerste twee verdiepingen zal ge-
bruiken als Client House. Maar uiteindelijk mogen we met z’n allen 
wel met voldoening terugblikken op het traject en terecht fier zijn op 
het geleverde eindresultaat. Voor ons is het een echt referentiepro-
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Residentie Uilenspiegel

ject dat past binnen onze visie om tijdloze klasse-architectuur en 
een hoogstaande afwerkingsgraad te realiseren op een absolute 
toplocatie.”

Hybride 

De bouwheer heeft niets dan lof voor ontwerper PCP Architects: 
“Ook voor ons was dit zeker een  uitdagend project”, zegt Peter 
Cornoedus, zaakvoerder van PCP Architects. “We werden ge-
confronteerd met enkele bijzondere overgangen tussen functies 
zoals bewoning, kantoren en parking. Nog een bijzonderheid was 
de scherpe hoek van het perceel, die maakt dat er veel interac-
tie is tussen bestaande wooneenheden aan de Luikersteenweg 
en nieuwbouw. Of de overgang van het plat naar het hellend 
dak… Ik denk ook aan de ondergrondse parking, waar we met 
een circulaire afrit, drie bouwlagen naar beneden gaan. Er was 
goed overleg met de buren nodig om deze parking te kunnen 
optimaliseren. Maar de grootste uitdaging was het behoud van 
het stadsgezicht dat de Hasselaren kennen van Den Uilenspie-
gel. De ligging op de hoek was historisch geladen, want hoewel 
het pand niet was opgenomen op de erfgoedlijst, was het toch 
een gekend beeld, met een gebruikshistorische waarde. Er was 
consensus over de afbraak, zolang de symboliek van de witte 
gevel op de hoek, met verticale openingen en een eenvoudige 
ritmiek, zou terugkomen. En dat hebben we gedaan. Zo mag je 
de gevel in feite beschouwen als een voorzetwand waar heel 
wat moderniteit achter schuilgaat. Dat geldt ook voor de aanpa-
lende woning op de Luikersteenweg. 

Die gevel moest wel verplicht bewaard blijven, maar bij de 
sloop van de achterbouw bleek al snel dat er essentiële ele-
menten ontbraken om de originele gevel staande te houden. In 
overleg met de stadsdiensten werd dan beslist om de gevel in 
de oorspronkelijke staat opnieuw op te bouwen, zodat je nog 
steeds een typisch stadszicht hebt met daarachter en daarnaast 
een heel moderne look en feel. Het is dus een hybride project  
geworden dat verleden en toekomst mooi met elkaar combi- 
neert.

 Een baken, een icoon… dat mooi is om naar te kijken. En daar 
doen we het voor.”

Huzarenstukje

En ook Frank Gerardi, afgevaardigd bestuurder van bouwbedrijf 
Reynders, blikt met veel voldoening terug op deze realisatie. 
“De grootste uitdaging voor ons was misschien wel de logistiek. 
In het midden van de stad, op een volledig bebouwd perceel, 
was er geen ruimte om iets te stockeren. En als je weet hoe 
duur de stad het maakt om openbaar domein in te nemen, kan je 
je voorstellen dat onze werkvoorbereider een aartsmoeilijke op-
dracht had. De ligging maakte ook de uitvoering tot een niet-alle-
daagse klus. De bouwput van drie bouwlagen diep, moest bijna 
over de totale oppervlakte van het perceel worden uitgegraven 
vanop een zeer druk kruispunt aan de Kleine Ring. De afvoer van 
de grond en de uitvoering van de secanspalenwand en grondan-
kers op de rand met het openbaar domein, waren een huzaren-
stukje.”

Referentie

Uitdagingen genoeg voor Reynders om zich te bewijzen. “In-
derdaad, we konden onze sterktes hier maximaal tonen”, aldus  
Gerardi. “We werken altijd vanuit een doorgedreven werkvoor-
bereiding om het project kwaliteitsvol, binnen de planning en 
met een minimale bouwkost te realiseren. Daarbij opereren we 
graag in bouwteam, met een goed, constructief overleg. Dat 
was bij Residentie Uilenspiegel ook het geval, ook al was het 
de eerste keer dat we voor Vercammen aan de slag waren. We 
mogen dit project dan ook zeker als een referentie beschouwen 
voor Reynders. Het is ongelooflijk wat deze locatie heeft bijge-
bracht naar zichtbaarheid van onze activiteiten. Ik werd er zelfs 
regelmatig over aangesproken. De hoge afwerkingsgraad van dit 
gebouw maakt het nog sterker als referentie, en dat merken we 
ook aan de grote, toenemende interesse van vastgoedinvesteer-
ders in onze activiteiten.”

Centrum-Zuid 2049 - 3530 HOUTHALEN
011-60 56 56 - info.reynders@eiffage.com

www.reynders.be

Residentie Uilenspiegel, Guffenslaan 1, Hasselt

Meer dan 100 jaar vakmanschap en kwaliteit onder één dak.

Een familiale bedrijfscultuur onder de vleugels van één van 
de grootste internationale bouwgroepen ter wereld.

Reynders is uw vaste partner voor uw  bouwprojecten.

adv. Reynders.indd   1adv. Reynders.indd   1 7/12/20   14:187/12/20   14:18

WWW.PCP-ARCHITECTS.BE
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OHase

Technische fiche 
…
Bouwheren:
Jansen Development
Aannemer: 
Jansen the Building Company
Architect: 
a2o-architecten Hasselt
Omvang: 
10.500 m2
 

2. OHase: een oase van rust, 
met zicht op het Kanaal

Net buiten de Grote Ring, aan de oevers van het Albertkanaal, 

zorgt bouwheer Jansen Development voor een uniek woon- 

project. OHase, zoals het werd gedoopt, is nu bijna klaar. Het 

vormt bijna een dorp op zichzelf en is de motor van de stadsher-

nieuwing die op deze verloederde plek een metamorfose heeft in 

gang gezet.

“Nu het project bijna volledig is afgerond, kan je alleen maar beslui-
ten dat het heel fijn wonen is daar”, zegt Bart Hoylaerts van A2O Ar-
chitecten in Hasselt. “Die conclusie is voor ons als architecten een 
mooi gegeven. Zeker als je weet dat we hier zowat 10 jaar geleden 
aan begonnen zijn. De opdracht was een masterplan op te maken 
om de verlaten site tussen de Genkersteenweg, het kanaal en de 
brug, nieuw leven in te blazen. OHase moest de initiator worden 
om wonen aan die kant van het kanaal terug ‘hot’ te maken. Onze 
concrete invulling bevatte verschillende types van woningen, met rij-
huizen, patiowoningen, appartementen, maar ook kinderopvang en 
wie weet straks nog een koffiezaak. Een heel hybride gegeven dus, 
waar  vooral jonge gezinnen naar op zoek zijn. Ze willen vlakbij huis 
de kinderen afzetten en direct naar het werk vertrekken.”

Het project was voor A2O een mooie kans om zich als voorlopers te 
profileren. “Als je kijkt naar de mobiliteit, vergroening of duurzaam-
heid dan kan je OHase inderdaad als vooruitstrevend beschouwen”, 
aldus nog Bart Hoylaerts. De normen die vandaag door de stad wor-
den opgelegd, pasten wij hier jaren geleden al toe. Denk aan het 
autovrij maken van de hele site, met een ondergrondse parkeergara-
ge, waarin bovendien een deelauto staat. Dat is redelijk uniek. Wat 
ook kan gezegd worden van het echte park dat als binnengebied 
fungeert. Je hoort wel vaker dat de groenaanleg belangrijk is, maar 
het intensieve groen dat je hier vindt, met een groot grasveld, hoge 
bomen en dichte struiken, is toch nog iets anders. Reken daar bij 
dat je op een boogscheut van Bokrijk bent, en je kunt OHase echt 
beschouwen als een overgang tussen stad en natuur. Nog een voor-
beeld van het vooruitstrevende karakter? Dan vermeld ik graag de 
hechte community die zich hier in ijltempo ontwikkeld. De gebou-
wen zijn zo geconcipieerd dat de verbinding tussen de mensen on-
vermijdbaar is en wordt aangemoedigd. Neem daarbij de publieke 
functie van het park, door de andere buurtbewoners doorwaadbaar, 
en je krijgt een nieuw dorp aan de stadsrand. De bijkomende dien-
sten, horeca en lokale handel die zich hier aandienen, versterken dat 
effect nog.”
 
Bouwtechnisch heeft A2O Architecten gekozen voor hoogwaardi-
ge baksteenarchitectuur. “Dat is eigen aan ons kantoor”, aldus nog 
Hoylaerts. “Een gedetailleerd ontwerp met passende en verrassen-
de accenten, uitgevoerd door vakmannen. Daar staan we voor. En 
daar hebben we de bouwheer in gevonden. Want je merkte in de 
samenwerking heel goed dat Jansen zelf een bouwbedrijf is met de-
zelfde waarden en normen qua kwaliteit. Zij beseffen hoe belangrijk 
de details zijn in de perfecte afwerking, en die standaard eisen ze 
ook in het ontwerp en de ruwbouw. OHase is voor alle betrokkenen 
uit het bouwteam een referentie geworden waar we zelf graag zou-
den willen wonen. Dat zegt toch genoeg?”

En ook bouwheer Steven Jansen van Jansen Development zou er 
maar al te graag zelf gaan wonen… “We zijn inderdaad erg blij met 
het eindresultaat, ook al heeft het enige tijd aangesleept om een 
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hele nieuwe buurt te creëren en hier een duidelijke identiteit 
aan mee te geven”, zegt hij. “Zoiets heeft tijd nodig als je dat 
op een locatie doet die nog niet in een bestaande wijk geïnte-
greerd is. Dat lukt wel, stap voor stap, door in de eerste plaats 
de bewoners een warm thuisgevoel te geven. Jansen Develop-
ment stimuleert dat door te investeren in kwaliteit op vlak van 
ruimtegebruik en bouwtechnische aspecten, alsook door met 

groenvoorzieningen en slimme parkeeroplossingen leefkwaliteit 
voor de buurt te voorzien. Maar dan nog moet je als ontwikkelaar 
geduld hebben en flexibel zijn. Als het gewenste effect door ex-
terne factoren lang op zich laat wachten, moet je rustig blijven en 
de realisatie van je doelstellingen iets verder in de tijd spreiden. 
Vroeg of laat komt het zeker goed, en daar is OHase het beste 
bewijs van.”

Eikenenweg 58,
3520 Zonhoven

T +32 (0)11 39 90 50 www.jansendevelopment.be
info@jansendevelopment.be

e r v a a r  a n d e r s

Alverbergstraat te Hasselt

Frans Tempelsstraat te Hasselt

A2O architecten i.s.m Atrium Architecten

A2O architecten

Status: werken gestart

Status: werken gestart

6 woningen
7 appartementen

Hoog kwalitatief project
 rond een aangelegde
 gemeenschappelijke belevingstuin

oHase bestaat uit 78 woonentiteiten gaande van kleine en 
grote appartementen tot verschillende type woningen en
een kinderdagverblijf, allen rond een groen binnenplein. 

Poortgebouw

thuis aan het water, dicht bij de stad

Groene stadsontwikkeling 
georiënteerd naar
het Albertkanaal

in Hasselt 
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Mullens & Mullens

Technische fiche 
…
Bouwheer:
Immo Top Invest
Aannemer: 
Marcel Beckers Zutendaal
Architect: 
Nico Mullens
Omvang: 
1 kantoorruimte en 8 appartementen

3. Atypische thuishaven van
Mullens & Mullens

Pal in het stadscentrum verschijnt een iconisch gebouw dat doet 

denken aan de grote, historische herenhuizen, die de trots van 

vele Europese hoofdsteden belichamen. Daar wil Hasselt niet voor 

onderdoen. De nieuwe thuishaven van Immo Top Invest geeft al-

vast het goede voorbeeld.

“Twaalf jaar geleden waren we nog in een klein rijhuis gevestigd, 
nu gaan we naar een moderne kantooromgeving waar minstens 35 
collega’s een stekje kunnen vinden”, zo schetst zaakvoerder Daan 
Mullens kort de evolutie van Immo Top Invest. “Met ons nieuwe 
project komen alle medewerkers samen onder één dak, en dat geeft 
enorme voordelen naar de samenhorigheid en de efficiëntie van het 
team.” Gevraagd naar de details van zijn nieuwe onderkomen, ver-
wijst Daan Mullens direct naar de bijzondere stijl. “Naamgenoot Nico 
Mullens is niet alleen architect, maar ook een kunstenaar”, aldus de 
bouwheer. “Hij is heel sterk in het omzetten van het idee van de 
klant naar een concrete realisatie die perfect aan de wensen voldoet. 
Zo heeft hij voor ons Residentie Riva aan het Kanaal in Kuringen 
ontworpen. Heel modern, maar helemaal zoals gevraagd. En nu we 
een compleet andere stijl voor ogen hadden, is Nico daar moeiteloos 
in gevolgd. 

De opdracht was een modern kantoor- en woongebouw te tekenen, 
maar met een gevel met historische grandeur. Een karaktervolle 
aanblik, zoals je die vindt in de grote, bekende straten van Parijs of 
Londen. Dat gevoel brengen we nu naar Hasselt.”

Immo Top Invest kiest voor een nieuwbouw met 1.000 m2 kantoren 
aangevuld met 8 luxe-appartementen van telkens 200 m2. De par-
keergarage biedt plaats aan 55 voertuigen, waarvan er 16 kunnen 
verdeeld worden over de dubbele garages die zijn voorzien voor de 
8 huurders van de lofts.  “Blikvangers zijn -naast de gevel natuurlijk- 
de optopping van het terras”, weet Daan Mullens. “Die geeft uit 
op een soort binnentuin met wilde bloemen en ander groen. We 
hebben verder gekozen voor afwerking in natuursteen en een zeer 
hoogwaardige afwerking. De sfeer die het interieur moet uitstralen, 
omschrijf ik als warm, huiselijk en comfortabel. Zowel medewerkers 
als onze klanten moeten zich hier meteen thuis voelen. Dat effect 
zal meteen duidelijk worden als de na de zomer van 2021 onze intrek 
nemen…”

Nergens in Hasselt

De pluimen op zijn hoed worden door architect Nico Mullens in dank 
aangenomen. “We hebben dezelfde familienaam, misschien is het 
daarom dat we elkaar goed begrijpen”, lacht Nico. “Ik probeer altijd 
zo goed mogelijk naar de klant te luisteren en voel me niet gebonden 
aan een bepaalde stijl om een passend voorstel uit te werken. Zo is 
het ook verlopen bij het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor voor 
Immo Top Invest. Warmte voor medewerkers en klanten, dat was 
de kernboodschap van de briefing. 

Het gebouw moest uitstralen waar het bedrijf voor staat. En dus 
zeker geen corporate business in een koude, ivoren toren, maar wel 
een warme, transparante en comforbele woon- en werkomgeving. 
Ik heb me hiervoor laten inspireren door de klassieke, soms bombas-
tische gevels in Parijs en andere grootsteden. Een type van architec-
tuur dat je hier nauwelijks vindt. Uniek zelfs voor Hasselt.”
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Mullens & Mullens

“Hele eer”

Mullens & Mullens zijn blij met wat het zal worden. “Smaken 
verschillen, dat weten we”, aldus het duo in koor. “Veel archi-
tecten zullen het lelijk vinden, anderen zeggen fier: eindelijk nog 
eens warm gebouw dat rekening houdt met historisch Hasselt.” 
De uiteindelijke waarheid ligt bij de gebruikers. Wat die ervan 
vinden, dat is wat telt, en dat realiseren is waar de architect voor 
moet dienen.”

Wat aannemer Marcel Beckers ervan vindt? “We werken vaak 
voor Immo Top Invest, dus kenden ze onze manier van wer-
ken”, aldus zaakvoerder Marcel Beckers. “Het is dan ook een 
eer om aan hun eigen hoofdkantoor te mogen meewerken. Qua 
moeilijkheidsgraad was dit voor ons niet complexer dan anders. 
Alleen de gevel is natuulijk wel speciaal. En de hoge kwaliteitsei-
sen, want wie in de bouwsector zit, heeft uiteraard elk detail 
nauwkeurig. Vinden wij niet erg, hoor!”
functie van het park, door de andere buurtbewoners doorwaad-
baar, en je krijgt een nieuw dorp aan de stadsrand. De bijkomen-
de diensten, horeca en lokale handel die zich hier aandienen, 
versterken dat effect nog.”
 
Bouwtechnisch heeft A2O Architecten gekozen voor hoogwaar-
dige baksteenarchitectuur. “Dat is eigen aan ons kantoor”, aldus 
nog Hoylaerts. “Een gedetailleerd ontwerp met passende en 
verrassende accenten, uitgevoerd door vakmannen. Daar staan  

 
we voor. En daar hebben we de bouwheer in gevonden. Want 
je merkte in de samenwerking heel goed dat Jansen zelf een 
bouwbedrijf is met dezelfde waarden en normen qua kwaliteit. 
Zij beseffen hoe belangrijk de details zijn in de perfecte afwer-
king, en die standaard eisen ze ook in het ontwerp en de ruw-
bouw. OHase is voor alle betrokkenen uit het bouwteam een 
referentie geworden waar we zelf graag zouden willen wonen. 
Dat zegt toch genoeg?”

En ook bouwheer Steven Jansen van Jansen Development zou 
er maar al te graag zelf gaan wonen… “We zijn inderdaad erg blij 
met het eindresultaat, ook al heeft het enige tijd aangesleept om 
een hele nieuwe buurt te creëren en hier een duidelijke identiteit 
aan mee te geven”, zegt hij. “Zoiets heeft tijd nodig als je dat 
op een locatie doet die nog niet in een bestaande wijk geïnte-
greerd is. Dat lukt wel, stap voor stap, door in de eerste plaats 
de bewoners een warm thuisgevoel te geven. Jansen Develop-
ment stimuleert dat door te investeren in kwaliteit op vlak van 
ruimtegebruik en bouwtechnische aspecten, alsook door met 
groenvoorzieningen en slimme parkeeroplossingen leefkwaliteit 
voor de buurt te voorzien. Maar dan nog moet je als ontwikkelaar 
geduld hebben en flexibel zijn. Als het gewenste effect door ex-
terne factoren lang op zich laat wachten, moet je rustig blijven en 
de realisatie van je doelstellingen iets verder in de tijd spreiden. 
Vroeg of laat komt het zeker goed, en daar is OHase het beste 
bewijs van.”

thuis in makelaardij & projectontwikkeling

Guldensporenplein 4.1.01, 3500 Hasselt • +32 (0) 11 222 295 • info@immotopinvest.be

www.immotopinvest.be
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Xior

Technische fiche 
…
Bouwheer: 
Xior
Aannemer: 
Bouwbedrijf Cordeel Hoeselt
Architect: 
A2O architecten Hasselt
aantal kamers: 
193 kamers
totaal m²: 
7.399 m2

4. Hippe blok voor blokkende 
studenten

Hasselt profileert zich steeds meer als een hedendaagse studen-

tenstad. Eén van de problemen die deze ontwikkeling afremden, 

was het tekort aan passende accommodatie. Met de gloednieu-

we studentoren die ontwikkelaar Xior er liet neerzetten, komt daar 

spoedig verandering in .

Hasselt profileert zich steeds meer als een hedendaagse studen-
tenstad. Eén van de problemen die deze ontwikkeling afremden, 
was het tekort aan passende accommodatie. Met de gloednieuwe  
studentoren die ontwikkelaar Xior er liet neerzetten, komt daar spoe-
dig verandering in. 
“Het verhaal begint bij de noodzakelijke uitbreiding van Hogeschool 
PXL”, zo herinnert Wout Sorgeloos van a2o-architecten zich. “Er 
werd gekozen voor een PPS-formule, waarbij de nieuwe toren het 
deel van de privé-investeerders en uitbaters vormt.” Dat is in de  
beginfase niet zonder slag of stoot verlopen. “Ook wel logisch,  
omdat we van concept veranderd zijn” aldus nog Wout Sorgeloos. 
“Xior heeft het project overgenomen en naar analogie van hun uit-
gebreide, internationale ervaring met studentenkamers, een aantal 
nieuwe wensen op tafel gelegd die een andere aanpak vergden.”

Zo werd gesuggereerd om met Cordeel in zee te gaan als aannemer. 
“Wij zijn inderdaad gewoon om met hen samen te werken, en voor 
dit project kenden we hun troeven. Zo hanteren ze een prefab sys-
teem dat zich goed leent voor repetitieve structuren, en dat is ideaal 
voor deze toren.” Nog een typisch kenmerk: “Alle sanitaire cellen 
liggen netjes georganiseerd tegen de technische kokers die cen-
traal in het gebouw liggen. Dit maakt dat we de dikte van het vloer-
pakket tot een minimum kunnen reduceren. In combinatie met het  
geoptimaliseerde prefabsysteem, heeft dit een positieve impact  
op de bouwkost. Meer nog: door gebruik te maken van deze bouw-
methodiek, was het mogelijk een extra bouwlaag te realiseren binnen 
hetzelfde volume, wat uiteraard commercieel een niet te versmaden 
opportuniteit vormt.” En nog zo’n handigheidje: “De ambachtelijke-
gevelsteen die we ook in de naastliggende kunstschool toegepast 
hebben, is een zeer kwalitatieve steen die nog in de ringoven van 
Maaseik gebakken wordt. Dit reflecteert zich in de materiaalkost er-
van, maar door de stenen op de kant te plaatsen, konden we een 
deel van deze kost grotendeels neutraliseren en compenseren.”
De Xior Studententoren zal 193 kamers bevatten, verdeeld over  
3 types. Daarnaast zijn er op diverse verdiepingen heel wat ontspan-
ningsmogelijkheden en keukens. “Vooral het zicht over Hasselt in 
een 360°-panorama is adembenemend”, vindt de architect. “Toch is 
het vooral de timing die dit project zo bijzonder maakt. In verhouding 
tot de omvang, is het supersnel verlopen. Ik herinner met dat op 17 
juni de eerste kolom werd geplaatst en eind november alles werd 
opgeleverd. Heel snel, dus.”

CD 20 als wondermiddel

Ook voor aannemer Cordeel was de timing een grote uitdaging. “We 
zijn pas begin maart kunnen starten met de voorbereidingen van het 
project, dit in samenwerking met het bouwteam”, zegt commer- 
cieel directeur Kristien Olaerts. “Niet evident, en dan kwam de  
coronacrisis nog extra roet in het eten gooien. Desondanks zijn wij er 
toch in geslaagd om alle voorbereidingen en bestellingen tijdig af te 
ronden, zodat we half mei van start konden gaan met de funderings-
werken en met het plaatsen van alle rioleringswerken en wachtlei-
dingen voor de KWO-installatie. Zoals Wout al aangaf, werd half juni 
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Xior
de eerste kolom geplaatst, en was 3 maanden later de volledige 
ruwbouw klaar. Na de afwerking werd het gebouw - conform de 
planning- opgeleverd eind november.”
De inbreng van Cordeel is gebaseerd op hun typische bouwme-
thode. “CD 20 is een prefab systeem waarin we ons in de toe-
komst willen onderscheiden van de concurrentie”, legt Kristien 
Olaerts uit. “Deze methodiek heeft als voordeel dat het zeer snel 
is, droog te monteren is en nadien eveneens een droge afwer-
king kent. Bovendien kan het gedemonteerd worden voor her-
gebruik. Alle nodige uitsparingen voor technieken en leidingen 
zijn al voorzien in het prefab systeem, wat opnieuw tijdswinst 
oplevert. In combinatie met CD 20 zijn er ook geprefabriceerde 
sanitaire cellen die samen met de ruwbouw geïntegreerd wor-
den en de efficiëntie in het project verder verhogen.”
Kristien Olaerts is lovend over de samenwerking in het bouw-
team. “Gezien de krappe deadline was een intensieve samen-
werking vanaf dag 1 noodzakelijk. De toepassing van BIM heeft 
daar toe bijgedragen. De coördinatie is dus gebeurd voor de start 
van de productie, en dat was een belangrijk voordeel.” Kortom: 
ook voor Cordeel een project om fier op te zijn. “Zeker. Dat co-
rona ons niet heeft tegengehouden om de zeer uitdagende ter-
mijnen te respecteren en de wensen van de klant in te vullen, is 
een prestatie die best mag gezien worden.”
Kristien Olaerts is lovend over de samenwerking in het bouw-
team. “Gezien de krappe deadline was een intensieve samen-
werking vanaf dag 1 noodzakelijk. De toepassing van BIM heeft 
daar toe bijgedragen. De coördinatie is dus gebeurd voor de start 
van de productie, en dat was een belangrijk voordeel.” Kortom: 
ook voor Cordeel een project om fier op te zijn. “Zeker. Dat co-
rona ons niet heeft tegengehouden om de zeer uitdagende ter-
mijnen te respecteren en de wensen van de klant in te vullen, is 
een prestatie die best mag gezien worden.”

VEILIGHEID • KWALITEIT • SLIM • GROEI

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

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

B E K I S T I N G S T E C H N I E K
TECHNIQUES DE COFFRAGE
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Ziekenfonds de Voorzorg

Technische fiche 
…
Bouwheer: 
Immo Top Invest
Aannemer: 
Marcel Beckers Zutendaal
Architect: 
Eric Vandeput – architectenbureau Artesi  Hasselt
Omvang: 
ruwbouw e 5.000.000

5. Ziekenfonds is uitstalraam
 voor aannemer

Op een boogscheut van het nieuwe stadhuis, en grenzend aan het 

knappe HasHotel, verrijst momenteel het nieuwe kantoor van zie-

kenfonds De Voorzorg. “Een werk dat voor ons heel wat voeten 

in de aarde heeft”, getuigt aannemer Marcel Beckers. “Maar het 

is wel hierdoor dat er nu offerte-aanvragen binnenrollen van de 

grote jongens.”

De Voorzorg is nog één van de blikvangers die de look & feel van de 
binnenstad helemaal zullen wijzigen. Voor aannemer Marcel Beckers 
is het geen eenvoudige klus. “Wij werken normaal voor projecten 
van onze Klasse 5, maar dit schat ik veel hoger in. Vooral de hoogte, 
in negen bouwlagen, is bijzonder voor ons. In mijn carrière, met 28 
jaar op de teller, hebben we dit nog niet meegemaakt. Het bete-
kent vooral dat we veel meer mensen beschikbaar moeten hebben. 
Alleen al op deze werf zijn er dagelijks zo’n 30 mensen druk in de 
weer. Om deze toren te bouwen moesten we ons personeelsaantal 
verdubbelen op een jaar tijd. Gigantisch.”

Marcel Beckers geeft een voorbeeld van de complexiteit van het 
project. “Er is om te beginnen heel weinig plaats om materiaal en 
onze voertuigen te zetten”, zegt hij. “Alles moet just-in-time worden 
aangeleverd, en dat gebeurt met een heel strakke planning. Voor 
de torenkranen neer te zetten, moesten we zelfs op zondag komen 
omdat we de straat niet eventjes mochten afsluiten. Tja… Staan we 
5 minuten niet reglementair geparkeerd, mogen we ons aan een 
boete verwachten. Er worden zelfs foto’s genomen vanuit de omlig-
gende gebouwen. Dat maakt het wel moeilijk soms.”

Beckers heeft ook bouwtechnisch al zijn kunnen mogen tonen. “Ik 
vermeld dan graag de plaatsing van de soil-mix wanden voor de 
waterkering, wat niet evident was”, zegt hij. “Hiervoor moesten er 
dieptebronnen worden geplaatst om het water weg te krijgen. We 
dienden ook de kelder af te breken en een verdieping dieper te gaan. 
Niet simpel allemaal.” Maar na regen komt zonneschijn. “Inderdaad. 
Nu we aan het metselen zijn, hervallen we in onze klassieke activi-
teit. Los van de hoogte, is dit routinewerk voor ons. We zijn er best 
fier op. En het spreekt ook anderen aan, want we krijgen hierdoor al 
aanvragen voor samenwerking. Ook boven onze huidige klasse. De 
redering is: ‘Als ze dit kunnen, zullen ze meer complexe projecten 
ook wel aankunnen.’ Alleen maar goed nieuws, uiteindelijk.”

Het ontwerp is van de hand van Eric Vandeput van Architectenbu-
reau Artesi uit Hasselt. 
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De Bonnefant

Technische fiche 
…
Hoofdaannemer: 
NV BONNEFANT /Herkenrodesingel 4b, 3500 Hasselt
Aannemer: 
Democo Hasselt
Architect: 
a2o-architecten Hasselt, Studio Paola Viganò (publieke 
ruimte)
Omvang: 
Bovengronds: 14.500 m2  / Ondergrondse parking: 
5.500 m2
 

6. De Bonnefant, daar is’t plezant! 

Een ware metamorfose heeft het oude RTT-gebouw in het centrum 

van Hasselt ondergaan. Waar dit vroeger een oud, muf, massief en 

gesloten complex was, is het nu een opengereten en transparant 

volume. “Een contrast ook met overbuur Kunstencentrum Z33, 

dat een massieve gevel heeft en op het eerste zicht niet uitnodigt 

om naar binnen gezogen te worden”, zegt Bart Hoylaerts van A2O 

Architecten.

“De oude RTT was heel gesloten blok”, weet de architect. “We 
hebben dit aangepakt door een nieuwe doorsteek te maken, met 
binnenruimte en groen. We laten als het ware de ingewanden zien 
van het opgenreten gebouw. De gevel gaan we aankleden met ho-
rizontale luifels en vergroenen tot een soort groene canyon, pal in 
de binnenstad. Dat versterkt de dynamiek, die er zeker zal ontstaan 
tussen de diverse doelgroepen van de bewoning: er zijn studenten-
kamers, serviceflats en gewone appartementen. Dat gaat allemaal 
door elkaar mekaar lopen en interageren. Een hybride bestemming, 
dat is het moderne woord. Mooi wordt dat.”

Let wel, het contrast pleegt geen verraad op de originele karakte-
ristieken van het historische gebouw. We hebben de accenten van 
architect Louis Van de Vondel uit de jaren ’50 behouden”, weet Bart 
Hoylaerts. “We zijn verder gaan bouwen op de context die er is. Het 
stevige betonskelet hebben laten staan, maar alleen iets anders in-
gevuld. Het gaat dus deels om een renovatie. Ook vanuit duurzaam-
heidsoogpunt is dat niet onbelangrijk.”

Blikvangers van De Bonnefant zijn de 5 sky houses op het dak. “On-
derzoek wees uit dat het RTT-gebouw een uitzonderlijk goede struc-
tuur heeft. Niet onlogisch als je weet dat er vroeger grote installaties 
in stonden en de draagvloeren en structuur zo bestand waren tegen 
zware belastingen. De sky houses zijn echte huizen, alleen staan ze 
niet op de grond maar op een dak en hebben ze prachtige terrassen 
in plaats van tuinen. Ze bepalen mee de skyline van Hasselt.”

Aannemer Democo heeft zich voor de transformatie van De Bonne-
fant zich van zijn beste zijde laten zien. “Het was niet eenvoudig om 
binnen de oude stadskern, met de beperkte bereikbaarheid, relatie 
met de buren en minimale parkeergelegenheid, een dergelijk project 
van 26,2 miljoen te realiseren”, zegt Marc Vanhees van Democo. 
Door de corona-problematiek werd deze stadskern daarboven nog 
eens afgesloten vanaf 11 uur, waardoor leveringen nog moeilijker 
werden. Een tweede grote uitdaging was de symbiose tussen af-
braak, renovatie en nieuwbouw. De hedendaagse bouwtechnieken 
toepassen met respect voor de geschiedenis, was zowel voor aan-
nemers als ontwerpers bij momenten niet vanzelfsprekend.” 

Toch wist Democo met de synergie van de dochteronderonderne-
mingen een mooi resultaat neer te zetten. “Ook met de andere part-
ners in het bouwteam hebben we uitstekend samengewerkt”, aldus 
nog Marc Vanhees. “De hindernissen die onderweg zijn opgedoken, 
hebben we in nauw overleg met alle partijen kunnen nemen. Maar 
evident was het allerminst. Dat is ook meteen de voornaamste re-
den waarom we fier zijn op dit project. De samenwerking met onze 
interne afdelingen en andere bedrijven in onze groep, maar ook met 
de ontwerpers, bouwheer en andere partijen, mag zeker tot voor-
beeld worden genomen.”
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Jouw ontwikkelingsproject is uniek en dat geldt 
ook voor je klanten. Daarom produceert Franssen 
Concepts keukens voor nieuwbouwprojecten op 
maat, naar de persoonlijke smaak van de toekomstige 
bewoners. Of ze nu houden van klassiek, landelijk 
of modern: een keuken van Franssen brengt elke 
nieuwbouwwoning meteen op smaak.www.franssenconcepts.be

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

Innovate today to shape tomorrow

®

Dit jaar was er een dat we niet snel zullen vergeten. Maar zelfs in tijden van angst en teleurstellingen 
konden we op het vertrouwen, begrip en geduld van onze medewerkers en klanten rekenen. Daar zijn 
we heel erg dankbaar voor – en trots op. Volgend jaar wordt minstens even bijzonder, maar dan wel in 
de positieve zin! In 2021 vieren we namelijk ons 100-jarig bestaan. In dat jubileumjaar willen we verder 
bouwen op hetzelfde elan met de warme, familiale waarden die we bij Nelissen hoog in het vaandel 
dragen. We maken alvast onze borst nat en tanken nog wat extra goede moed voor de start van 2021. 
En we vergeten vooral niet: samen staan we sterk!

Samen sterk... ook in 2021!

INFRA

BOUW

TECHNIEKEN

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

WWW.STADSBADER.COM
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BELGISCHE BOUWER JARACO OOK STEEDS VAKER ACTIEF IN 
NEDERLANDS-LIMBURG

REDACTIE

Het Belgische bouwbedrijf Jaraco viert volgend jaar zijn 20-jarig bestaan als aannemer in de industrie- en kantoorbouw. Het bedrijf 
heeft in de periode een goede reputatie opgebouwd in België maar is inmiddels ook bezig aan een opmars in Nederland en in het 
bijzonder Limburg.

Met een sterk team, een eigen werkplaats en ervaren onderaannemers verovert Jaraco steeds meer marktaandeel in Nederland. Daarnaast 
onderscheidt het bedrijf zich door maximaal in te spelen op de wensen en behoeften van klanten. Indien gewenst wordt het hele bouw-
traject verzorgd, van het eerste ontwerp en aanvraag van de omgevingsvergunning tot de oplevering, eventueel met volledige afwerking.

In de eerste jaren lag de focus vooral op de thuismarkt, maar dat veranderde 
met de komst van Johan Postelmans die in 2010 het commercieel team kwam 
versterken. Met zijn relaties in Nederland werd er vanaf dat moment op ingezet 
om ook daar meer naambekendheid te krijgen en zo meer bouwprojecten bin-
nen te halen. Inmiddels kan Jaraco trots zijn op een aanzienlijke referentielijst 
van tevreden Nederlandse klanten uit diverse sectoren. Zo heeft het bouwbe-
drijf op het nieuwe industrieterrein ‘Op gen Hek’ in Voerendaal zes van de ze-
ven bedrijfspanden gerealiseerd. Ook in onder andere Sittard is men inmiddels 
volop actief. Voor een investeerder, Industriepark Noord Beheer BV, heeft Jara-
co recent een industriebouw met kantoren opgeleverd. Het bouwterrein werd 
optimaal benut en met betaalbare accenten is het gelukt een heel aantrekkelijk 
en polyvalent bedrijfsgebouw te realiseren binnen het vooropgestelde budget.
Deze succesvolle projecten doen smaken naar meer en Jaraco heeft dan ook 
de ambitie het klantenbestand in Nederland verder uit te breiden.

…
https://www.jaraco.be

…

Zorgeloos investeren en genieten 
van een gegarandeerd inkomen

Projectonwtikkelaars Curon en Ivo Vercammen Woonprojecten stellen met trots 
Residentie Angelahof voor. Dit woonzorgcentrum biedt een unieke leefomgeving 
in een historisch kader, met 44 kamers en 46 assistentiewoningen. Residentie 
Angelahof opende op 1 december 2020 haar deuren. Wij leiden u graag rond 
in het gebouw en het modelappartement en vertellen met plezier meer over dit 
project. Neem gerust contact op met ons voor een afspraak.

Slimme en toekomstbestendige investering
• Unieke huurgarantie van 15 jaar
• Zorgeloze verhuur en beheer door gerenommeerde uitbater
• Zekerheid maandelijkse huuropbrengsten
• Aankoop aan slechts 12% BTW
• Vrijstelling van onroerende voorheffing

bouwheren
MEER INFO www.angelahof.be

assistentiewoningen & woonzorgcentrum in Diepenbeek

assistentiewoningen & woonzorgcentrum in Diepenbeek

Informeer naar onze unieke 
serviceflat-huurgarantie van 15 jaar.

verkoop 
T. 011 22 22 80
info@vercammenwoonprojecten.be
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Nieuwe woonzorgcampus in oud Ursulinenklooster

RESIDENTIE ANGELAHOF

Projectontwikkelaars Curon en Ivo Vercammen Woonprojec-

ten hebben de handen ineengeslagen en de site van het oude 

Ursulinenklooster in hartje Diepenbeek omgetoverd tot de 

nieuwe woonzorgcampus Angelahof. “Dit project omvat 44 

woonzorgkamers, 46 erkende assistentiewoningen, een Grand 

Café en een ondergrondse parkeergarage”, zegt Patrick Kerk-

hofs van Curon.

Sinds 1 december worden senioren volledig ontzorgd in het  
karaktervolle pand van residentie Angelahof, waar ze 
ook in alle rust kunnen genieten van de kloostertuinen.  
De historische kloostergebouwen in neogotische stijl zijn ge-
renoveerd en samen met de beschermde kapel verbonden met 

twee nieuwbouwvleugels. “Beide vleugels staan dwars op de 
as van de bestaande gebouwen”, legt Patrick Kerkhofs uit. “De 
gebouwen zijn bewust sober gehouden. Op die manier stelt het 
nieuwe geheel zich terughoudend op ten opzichte van de beeld-
bepalende architectuur van het voormalige klooster. Het gelijk-
vloers omvat het woonzorgcentrum, op de twee verdiepingen 
bevinden zich assistentiewoningen. 

Ze kijken elk uit op de prachtige kloostertuinen.” Ivo Vercammen 
vult aan: “Links van de inkomzone ligt een ruime dagzaal met 
gezellige zithoeken, opgevat als tuinpaviljoen. De historische 
gebouwen en de nieuwbouw zijn rondom een binnentuin ge-
bouwd. Voor de uitwerking van deze groene plekken is inspiratie 
gezocht in de traditionele kloostertuinen. 

De aanwezige bomen en hagen werden behouden en bepalen 
samen met de bestaande gebouwen de geschiedenis van de 
site.”

5
reportage
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Monolitische nieuwbouwvolumes

Het hoofdgebouw dateert uit 1888, de kloosterkapel op de eer-
ste verdieping werd in 2009 beschermd als monument. 
Dit bedehuis is ontworpen en gebouwd als een totaalconcept, 
een gesamtkunstwerk van eerste rangorde. Het interieur van 
de kapel, uitgevoerd in houtwerk, bleef grotendeels bewaard en 
vervult een belangrijke rol als gemeenschappelijke ruimte voor 
de nieuwe bewoners en de buurt. Voor de realisatie van het 
Angelahof gingen projectontwikkelaars Curon en Ivo Vercam-
men Woonprojecten in zee met architectenbureau a2o, dat in 
de voorbije jaren al meerdere projecten voor Curon heeft uitge-
voerd, waaronder de woonzorgcampus Clarenhof in het voorma-
lige Hasseltse clarissenklooster. “In de tweede helft van 2016 
hebben we de haalbaarheidsstudie van het project gemaakt”, 
vertelt architect-vennoot Bart Hoylaerts. “De echte start in ons 
bureau vond plaats in januari 2017. Het ontwerp van a2o toont 
de toevoeging van de twee sobere monolitische nieuwbouw-
volumes in een lichtgetinte beige baksteen. De raaminvulling is 
uitgevoerd in bordeauxroodkleurig aluminium buitenschrijnwerk. 
De terrassen, die als een lichte voorhangstructuur zijn opgevat, 

werden gedeeltelijk aan de gevel opgehangen en steunen op 
de slanke stalen ronde kolommen. Deze terrassen hebben wij 
laten construeren in beton, in een tint die dicht aanleunt bij de 
algemene kleur van de nieuwbouw.”

Uitdagingen en specifieke richtlijnen

Bart Hoylaerts vervolgt: “De verbindingsvolumes, zoals de dag-
zaal en het nieuwe gedeelte van het Grand Café, zijn maximaal 
beglaasd met zicht op de tuinen. Alle bestaande gevels werden 
lichtjes gestoomreinigd. Het buitenschrijnwerk is vervangen 
en in zijn originele verdeling teruggebracht in witgelakt houten 
schrijnwerk. Plaatselijk hebben we extra ramen toegevoegd om 
voldoende licht binnen te laten. Het bestaande hoekgebouw 
kreeg een nieuw dak in pannen, waarvan de donkergrijze, zwarte 
kleur in harmonie is met de andere oorspronkelijke daken en het 
metselwerk.” Bouwbedrijf Dethier is in december 2018 begon-
nen met de afbraak van het interieur in het oude gedeelte van 
de site. Een maand later volgden de graafwerken voor de kelder. 
“Wij stonden voor meerdere uitdagingen”, merkt projectleider 

Technische fiche 
Angelahof Diepenbeek

…
Bouwheer: 

 Vercammen Woonprojecten en Curon
 …

Plaats van inplanting
Wijkstraat, 3590 Diepenbeek

Oppervlakte
13.528 m²

Datum
december 2018 - oktober 2020

Budget
17.227.000 euro (exclusief btw)

Project
Renovatie, restauratie en uitbreiding van het 

voormalige, beschermde  ursulinenklooster tot 
woonzorgcampus met assistentiewoningen

Ontwerp
a2o-architecten
Studiebureaus

Dubimax en Enerdo
Aannemer

Dethier
Exploitant

Senior Living Group
Verkoop

Vercammen Woonprojecten, 011 22 22 80, 
info@vercammenwoonprojecten.be, 

 www.vercammenwoonprojecten.be/projecten/angelahof

 

Projectwebsite
www.angelahof.be

Tom Van Severen op. “Ik denk aan het storten van nieuwe dek-
ken op de oude houten vloerbalken. Maar ook aan het technisch 
op punt stellen van de aansluitingen in het oude gedeelte, de 
isolatieschil, de waterdichting en de toegankelijkheid. Bovendien 
moesten we bij deze grote verbouwing rekening houden met 
specifieke richtlijnen van de Dienst Monumentenzorg.”

Veilige en zorgeloze vastgoedinvestering

“De exploitatie van het Angelahof is in handen van Senior Living 
Group, marktleider in België en in Europa een van de grote spe-
lers op het vlak van woonzorgcentra en assistentiewoningen”, 
verduidelijkt Patrick Kerkhofs. “Na woonzorgcentrum Ter Rooi-
erheide is het Angelahof op korte termijn het tweede gelijkaar-
dige project van Curon in Diepenbeek. Als projectontwikkelaar 
hebben wij intussen een twintigtal analoge sites gebouwd in de 
regio’s Limburg, Vlaams-Brabant en de Kempen.” De assisten-
tiewoningen van residentie Angelahof zijn te koop en lenen zich 
perfect voor een veilige en zorgeloze vastgoedinvestering met 
een gegarandeerd rendement. “De huurgarantie die we aan 

onze kopers kunnen bieden, is werkelijk uniek”, verzekert Vitto 
Vercammen. “Zo krijg je als eigenaar-investeerder iedere maand 
een vast huurinkomen op de rekening gestort, onafhankelijk van 
effectieve bezetting. Andere troeven zijn uiteraard de gunstige 
fiscaliteit – verlaagd btw-tarief en vrijstelling onroerende voor-
heffing – alsook de hoge intrinsieke waarde van het project, te 
danken aan een subliem concept op een sublieme locatie. 
Projecten als deze zijn dungezaaid en genieten een zeer  
mooi toekomstpotentieel.” Op dit moment zijn er nog enkele 
prachtige assistentiewoningen te koop. Voor meer informatie 
over de aankoop-investeringsformule kunnen geïnteresseerden 
altijd bij Ivo Vercammen Woonprojecten terecht. “Wij maken 
graag de nodige tijd vrij voor een gedetailleerde toelichting en 
plannen met plezier een persoonlijk plaatsbezoek”, stelt Vitto 
Vercammen.

Tekst: Erik Cajot | Fotografie: Ivo Vercammen

Tegelwerken: 
Atrio Laakdal
Beton: 
Paesen Houthalen
Buitenschrijnwerk: 
Belisol Hasselt
Bekisting technieken: 
Cometal Oudsbergen
Elektriciteit: 
EL Systems Zonhoven
Betonwerken: 
Keulen H Gellik
Daktuinen: 
Vanvlierden Pelt
Schilderwerken: 
Woutim Peer
Valbeveiliging: 
Safety Solutions Beverlo
Binnen Afwerking: 
Coenen Maaseik
Keukens: 
T.N.C Kookhuis Kortessem
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Wij bouwen aan morgen
Al bijna 75 jaar is Dethier een groeiende speler in 
de Vlaamse bouwsector. Verschillende generaties 
van de familie Dethier bouwden samen aan een 
fi nancieel gezonde onderneming met een goede 
reputatie.

Dethier is gespecialiseerd in het bouwen van 
grotere projecten zoals openbare gebouwen, 
commerciële ruimtes, woon-en zorgcentra, sociale 
huisvesting en residenties. Daarnaast is Dethier 
ook al meer dan 20 jaar projectontwikkelaar.

Wij denken constructief mee met de klant en onze 
lange termijn visie maakt van Dethier een sterke 
en betrouwbare bouwpartner.

Industrieterrein Kolmen 1107 - B-3570 Alken
Tel.:  +32 (0)11 59 19 93
Mail: info@bouwbedrijf-dethier.be

www.bouwbedrijf-dethier.be

Egge Park | ZonhovenBelisia | Bilzen

Kantoor Ilgat | Hasselt

Sociaal woonproject | Leuven

School De Pluim | Hoboken

Woonzorgcentrum | Wijgmaal

Langvoort 55, Laakdal -  volg ons op        fb.com/atrionv of        @atrionv

ontdek ons ruime 
aanbod aan trendy 

tegels en parket.

toonzaal

ervaring
onze vloerspecialisten 
maken samen met jou 

van jouw huis 
een thuis.



- 63ste editie - 130 -  - 63ste editie - 131 -  perfectie in groenperfectie in groen PROJECTAANLEG | GROENDAKEN | GEVELGROEN | ONDERHOUD

VAN VLIERDEN

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

PROJECT + GROEN

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

 groenbedrijfvanvlierden
2019-2020

OP ZOEK OP ZOEK 
NAAR TOTALE NAAR TOTALE 
ONTZORG ING IN  UW ONTZORG ING IN  UW 
OMGEV INGSAANLEG?OMGEV INGSAANLEG?

Wij behartigen de volledige aanleg van riolering tot plant. 
Vanuit onze proactieve aanpak reiken we u oplossingen 
aan. Zo kunt u zich volledig toeleggen op het project en 
uw klant.

VVL_AD_B2C_QONTACT_TUIN_220x297 mm.indd   1VVL_AD_B2C_QONTACT_TUIN_220x297 mm.indd   1 1/12/20   12:021/12/20   12:02

Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen | Paalsteenstraat 34, 3500 Hasselt | www.willemenconstruct.be

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.

Droneport, Sint-Truiden ‘t Scheep, Hasselt

Campus H (Politie), Hasselt

WANDELEMENTEN 
KWALITATIEF MAATWERK, FLEXIBILITEIT EN CONTINUÏTEIT

Preton bvba
Mijnwerkerslaan 15

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

www.preton.be

Preton.indd   1Preton.indd   1 9/10/20   15:459/10/20   15:45
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Mijnverleden krijgt moderne tegenhanger in stadscentrum

STADSVERNIEUWING BERINGEN

Met een opmerkelijk PPS-project pal in het centrum van Beringen, ondergaat de stad momenteel een ingrijpende metamorfose. 

Een weldoordachte inbreiding zal de aanblik en het imago van de voormalige mijngemeente fors veranderen. Zonder de afkomst 

te verloochenen wordt -bijkomend aan de site be-MINE, een tweede poot gebouwd, die de as tussen verleden en toekomst com-

pleet moet maken. We zoomen (nogmaals) in op het opmerkelijke project dat onder meer het nieuwe stadhuis, de uitbreiding 

van de bibliotheek, de residentiële vleugels en een aantal commerciële troeven bevat. Om niet te vergeten: de indrukwekkende 

groenzone, die boven op een ondergronds parkeergebouw, een oase van rust in de binnenstad zal vormen.

6
reportage

Wim Briels
Willemen Construct

Fredrik Vaes
UAU Collectiv
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Waar jarenlang een grote school was gevestigd, wordt nu de laatste 
hand gelegd aan het gloednieuwe administratief centrum van Stad 
Beringen. Niet alleen zal de burgemeester er een glazen bureau 
met uitzicht over de markt inpalmen, maar zullen ook alle andere 
diensten kunnen genieten van een moderne werkplek in een ‘future 
proof’ complex. De voormalige kapel van de school wordt omge-
bouwd tot raads- en trouwzaal, terwijl de vro
egere toneelzaal dienst zal doen als cafetaria en opleidingslokaal. 
“Het unieke is dat het om een hybride gebouw gaat, waarbij de 
renovatie van het oude gedeelte hand in hand gaat met de nieuw-
bouw”, zegt Frederik Vaes, architect van UAUcollectiv, dat samen 
met Jaspers-Eyers instond voor het ontwerp. “De integratie is goed 
gelukt. Zo is de structuur van het hoofdgebouw opgevat met de 
klassieke elementen van kolommen, balken en vloeren, maar zijn de 
bureauruimtes zo uitgetekend dat ze netjes overeenkomen met de 
grootte van de bestaande raamopeningen. Zo heeft iedere mede-
werker een maximale lichtinval.”

Nog een voorbeeld van het hybride verhaal, bevindt zich aan de 
voorzijde van het gebouw. “Aan de gevel die volledig bewaard is 
gebleven, hebben we een hoek uitgezaagd, waardoor als het ware 
een doorsnede van het gebouw zichtbaar wordt. Het lijkt alsof er 
een zwevende kubus is geplaatst. Een modernistisch accent dat de 
overgang van oud naar nieuw in de verf zet.”

Technische fiche 
Administratief centrum Beringen

…
Bouwheer: 

 Stad Beringen
…

Architect: 
Jaspers-Eyers; UAU Colletiv; Hasselt

Hoofdaannemer: 
THV: Democo/Willemen; Hasselt

Landmeter: 
Tempels & Jacobs; 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
Werfketen: 

Algeco; Beringen
Waterdichting bestaande kelderwand: 

Buildtechnics; Nieuwerkerken
Gevelreiniging: 

Conings alg. afwerkingsbedrijf; Maasmechelen  
Valbeveiliging: 

SAFETY SOLUTIONS; Beverlo (Beringen)
Masterplan groen binnengebied /
 omgevingsaanleg buitenaanleg: 

Burolandschap; Tongeren

Gevel geeft karakter

Blikvanger in het project is de gordijngevel uit aluminium, een 
realisatie van de firma Hermans. “Ook deze profielen zijn gemo-
duleerd op 1,60 meter, zodat ze precies overeenkomen met het 
raster van de betonstructuur”, legt Frederik Vaes uit. De gevel 
straalt hierdoor karakter uit en geeft het stadhuis een eigen iden-
titeit mee. “De blinde panelen die ertussen zitten, bedekken de 
betondekken over de volledige hoogte, zodat de maximale hoe-
veelheid natuurlijk licht naar binnen valt.” Om te voorkomen dat 
het zonlicht voor te veel warmte of helderheid zorgt, hebben de 
architecten een systeem van metalen vinnen ontworpen, dat als 
een bijzonder esthetische zonwering fungeert. “Ook deze toe-
passing hebben we heel nauwkeurig berekend en gesimuleerd, 
zodat de efficiëntie maximaal wordt.” 

Duurzaam

Het zonlicht wordt als warmtebron aangewend in combinatie 
met een KWO-installatie. “De warmte van de zomer wordt op-
geslagen voor afgifte in de winter”, legt Wim Briels, projectdi-
recteur van Willemen Construct uit. “Omgekeerd, bewaren we 
de koude van de winter om in de zomer mee te koelen. Dit in 
combinatie met de zonnepanelen op het dak, maken hier een 
bijzonder duurzaam project van.”

De indruk van duurzaamheid wordt nog versterkt door de grote 
groenvoorziening, die zich in de open ruimte tussen de diverse 
gebouwen bevindt. Een idee in het masterplan van BuroLand-
schap, het creatieve ontwerpbureau van landschapsarchitect 
Pieter Daenen, die onder meer ook instond voor het bekroonde 
project Fietsen door de Bomen en de inrichting van het Has-
seltse Kapermolenpark. “Het binnengebied is een heus park, 
met een oppervlakte die zelfs groter is dan de Grote Markt van 
Beringen”, weet Frederik Vaes. “Deze zone is in feite het hart 
van dit project, en vormt een natuurlijke verbinding tussen de 
residentiële gebouwen die er nog moeten komen (95 woongele-
genheden), het gebouw van de stadsdiensten, de bibliotheek en 
het Grand Café dat momenteel in aanbouw is. Deze ruimte zorgt 
voor een totaal andere aanblik van Beringen-Centrum. Waar dit 
vroeger een verloederde zone was, krijg je nu een totaal ande-
re beleving, met een natuurlijke openheid en sociale interactie. 
Met de opengehouden buurtweg 26 die langs het hoofdgebouw 
loopt, en het potentieel van een groene boulevard die achter het 
administratief centrum doorgetrokken kan worden, krijg je zelfs 
een uniek kader van een doorwaadbare groenzone, die recht-
streekse verbinding heeft met alle trekpleisters van Beringen. 
Wandelaars en fietsers kunnen via deze doorsteek perfect het 
traject naar de vroegere mijnsite van be-MINE afleggen, om in 
een contrasterende wereld terecht te komen. En zo krijg je twee 
bakens in de stad die het verleden en de toekomst verbinden.”

Haardroger

De deelprojecten die momenteel in aanbouw zijn, bevinden zich 
aan de zijde van de Grote Markt. “Het gaat om de apotheek 
naast de kerk, die wordt omgebouwd tot een Grand Café”, zegt 
Wim Briels. “De apotheek zelf verhuist volgens de planning, in 
juni 2021 naar het nieuwe gebouw op de hoek. Zo wordt er in-
vulling gegeven aan een aantal commerciële projecten die het 
multifunctionele karakter van de site in de verf zetten.”

Een zopas opgeleverde realisatie uit het masterplan, is de extra 
vleugel die aan de bibliotheek werd bijgebouwd. “Een oplossing 
die we gekozen hebben om een technische update en een uit-
breiding door te voeren”, aldus Frederik Vaes. “We hebben ons 
qua stijl gealigneerd op het werk van architect Paul Vanhees, die 
de bibliotheek heeft ontworpen.”

Met de nieuwe vleugel lijkt de bibliotheek in bovenaanzicht op 
een scheidsrechtersfluitje. “Of op een haardroger”, lachen bei-
de heren. “Dit werk is nog niet helemaal af. Er moet nog een 
groen dak worden aangelegd, en aan de buitenzijde wordt er nog 
een soort terras voorzien, dat dient als ‘bezoekersgeleiding’ en 
als scheiding tussen de bibliotheek en de achtergelegen residen-
tiële wooneenheden.”

Retro-actief

Het hele project moet zowat half mei 2021 klaar zijn. “De lock-
down heeft een beetje roet in het eten gegooid”, zegt Wim 
Briels, die namens Willemen Construct instond voor de plan-
ning en budgettering. “Er is ook nog een issue geweest met 
de landmeters, maar dat is via de vergunning retro-actief in orde 
gebracht. Daarnaast zijn er in de uitvoeringsfase nog wat bijko-
mende, doch redelijk ingrijpende wensen van het stadsbestuur 
gekomen, waardoor we opnieuw moesten onderhandelen om 
tot een compromis rond budget en timing te komen. Dat alles 
heeft ons een beetje achteruit gezet, maar al bij al zijn we toch 
nog redelijk op schema gebleven.”

Wie ook tevreden is met de stand van zaken, is Dirk Goossenae-
rts van Democo, de tweede aannemer van de THV. “We doen 
alles samen met Willemen, zowel het privatieve als het publieke 
deel van de PPS”, zegt Goossenaerts. “We kennen Beringen 
goed, omdat we ook op be-MINE al mooie projecten hebben 
opgeleverd en daar een nauwe samenwerking met de stad voor 
nodig was. Dit masterplan in het centrum is voor ons een mooi 
referentieproject. Zo geven we de toekomst van Beringen mee 
vorm, want het is duidelijk dat deze realisatie een belangrijke sig-
naalfunctie heeft naar de positionering van de stad als modern, 
innovatief en creatief. Net wat hier nodig was!”

Tekst: Kurt Meers | Fotografie: Frank Gielen

De werf /bouwproject centrum Beringen is voor het land-
metersbureel Tempels & Jacobs de zoveelste uitdaging.

Alhoewel de start van het bureel reeds plaatsvond in 1974 kwam 
de echte doorbraak er in 1992. Dit was het moment van de digi-
talisering  van het landmeterswerk. 
Meteen werd de juiste weg gekozen als één van de eerste in 
Limburg. Dit maakt dat 30 jaar landmeterswerk van hoge kwali-
teit de nodige ervaring opleverde om vandaag een betrouwbare 
partner te zijn in het bouwproces.
Het zijn niet alleen kennis en ervaring die belangrijk zijn maar ook 
de intentie om een goede partner te zijn in het bouwteam.

Het is één van onze prioriteiten flexibel te zijn in de mate van het 
mogelijke, wetende dat de werfleiding dagelijks geconfronteerd 
wordt met uitvoeringsproblemen waarbij de landmeter uitkomst 
kan bieden. Alhoewel we al veel opdrachten doorliepen is een 
aanblik van een bouwput van 14000  m² indrukwekkend.

Vanaf dag 1 drukt de verantwoor-
delijkheid op de schouders om het 
ontwerp op de juiste plaats in te 
planten. Dit vraagt een grondige 
voorstudie om alle mogelijke val-
kuilen te detecteren. Eenmaal van 
start is er geen weg terug.

www.tempels-jacobs.be
0474/250579
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Natuurlijk groen op ondergrondse parking
geeft Beringen opnieuw kleur

Opmerkelijk in het stadsvernieuwingsproject van Beringen 
is het grote, groene binnengebied dat de diverse gebou-
wen verbindt. Het masterplan van deze ontwikkeling is 
van de hand van Burolandschap. “We hebben destijds  
de wedstrijd gewonnen als onderdeel van het team rond  
UAUcollectiv, Jaspers-Eyers, Democo en Willemen”, zegt 
zaakvoerder Pieter Daenen. “Onze inbreng in het geheel was 
niet gering. De omgevingsaanleg en de vakkundige integratie 
in het totale landschap was voor de opdrachtgever van essen-
tieel belang.”
Burolandschap heeft gekozen voor een uiterst duurzaam  
ontwerp, dat in de stedelijke context een bijzondere blikvan-
ger vormt. “We hebben bij de samenstelling uitdrukkelijk  
gezocht naar linken met het natuur-historische verleden 
van de stad”, legt Pieter Daenen uit. “Vroeger bestond het  
centrum uit een kleine dorpskern, met daarrond een landbouw-
gebied dat aansloot op meer robuuste natuur van grasland  
en heide. Die kenmerken hebben we met streekeigen mate-
rialen, vertaald naar het nieuwe binnengebied dat momenteel 
in uitvoering is.”

De grote uitdaging voor Burolandschap was de keuze van  
bomen en vegetatie bovenop de ondergrondse parking, die 
onder het volledige project loopt. “Je kunt het beschouwen 
als een grote daktuin, waarbij zowat de helft van het groen 
dient te gedijen op de betonstructuur. Dit vergt veel denkwerk 
en ervaring, zodat het gewenste effect van deze groenzone 
het best tot uiting zal komen. Op die manier hebben we zeker 
ons steentje bijgedragen tot de kwalitatieve en toekomstge-
richte invulling van dit project.”
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www.caroplast.be
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Kantoor Hasselt 
Thonissenlaan 61
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 24 14 00

Kantoor Keerbergen 
Putsebaan 46
B-3140 Keerbergen 
T +32 (0)15 52 07 98

info@hvcarchitecten.be 
www.hvcarchitecten.be

CONFEDERATIE BOUW

TENDENZEN IN INDUSTRIEBOUW

Industriebouw groeit als kool. Limburg Bouwt steekt zijn licht 

op bij een aantal sterke spelers. Wat zijn de huidige tendenzen 

en hoe spelen de actoren in het veld daarop in?

Booming branche

HVC Architecten, met kantoren in Hasselt en Keerbergen, is 
helemaal thuis in het ontwerpen van industriële gebouwen voor 
kmo’s, investeerders en ontwikkelaars. Architect-partner Rik Van 
Com volgt met zijn 15-koppig team de trends. “Wij ontwerpen 
heel wat kmo-parken, zogenaamde bedrijfsverzamelgebou-
wen waarin een aantal kleinere kmo’s zich vestigen. Daarnaast 
voeren we tal van opdrachten uit in de automotivesector, waar 
overnames en fusies volop aan de gang zijn. Zo is ons bureau 
onder meer de architect van autogigant Van Mossel. Merken 
verkiezen tegenwoordig een bijzonder professionele en hoog-
staande afwerking in de gebouwen van concessiehouders. Wij 
vertalen dit naar de inrichting, conform de corporate identity van 

het merk. Bestaande garages en toonzalen worden uitgebreid of 
omgebouwd om tegemoet te komen aan de snel toenemende 
elektrificatie van voertuigen. Zelfs tankstations die we vandaag 
bouwen, zijn uitgerust met grote zones om elektrische auto’s op 
te laden.”

Ook de logistieke sector is een booming branche. Rik Van Com 
knikt: “Door de forse opmars van e-commerce, koerierbedrijven 
en pakjesdiensten realiseert HVC Architecten veel projecten in 
de logistiek, waaronder omvangrijke opslagplaatsen van een 
paar 1000 tot 100.000 vierkante meter. In Limburg participeren 
wij bijvoorbeeld aan de uitbouw van de containerterminal Port of 
Limburg op de voormalige Fordsite in Genk. Hiervoor maakt ons 
team onder andere de plannen op voor een aantal gebouwen en 
het regionaal overslagcentrum, een multimodaal logistiek plat-
form. Logistieke gebouwen zijn vandaag zeer multifunctioneel 
en geschikt voor meerdere doeleinden. Een goed voorbeeld is 
het grote distributiecentrum, met koel- en diepvriesloodsen van 
duizenden vierkante meters, van horeca-groothandel Van Zon in 
Lommel dat we onlangs hebben opgeleverd.”

1
dossier

Fotografie: HVC Architecten
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Gevels met een boodschap

De gevel van een industrieel gebouw wordt steeds vaker  
gebruikt om een statement te maken. Een boodschap die kwa-
liteit, degelijkheid en duurzaamheid uitdraagt. Op het vlak van  
gevelbekleding zijn er talrijke oplossingen met grootformaat- 
platen of een specifieke ritmering van geometrische vormen om 
het verticalisme of horizontalisme en de inpassing van het ge-
bouw in de omgeving te benadrukken. 
Die boodschap van vormen, aspecten, kleuren, texturen en hun 
combinatie moet even overtuigend zijn, ook jaren na de inge-
bruikname. De blootstelling aan uiteenlopende weersomstandig-
heden, verkeer en atmosfeer en de specifieke uitbating en het 
onderhoud kunnen zowel de kracht van de boodschap als de 
uitstraling van het industriegebouw snel onderuithalen.

Gevelbekleding is idealiter onlosmakelijk verbonden met duur-
zaamheid. Durf daarom vooraf in vraag te stellen hoe de gevel 
er na 10 jaar en nog vele jaren daarna uitziet. Wat er overblijft 
van het originele architecturale concept en de boodschap van de 
bouwheer. Hoe kleurvast de oorspronkelijke tinten of contrasten 
zijn. Uiteraard gaat gevelbekleding gepaard met onderhoudskos-
ten. Weet dat een goede samenwerking tijdens het bouwproces 
en een planningsconforme uitvoering niet alleen de onderhouds-
werken, maar ook onvoorziene werkzaamheden beperken. 
Een mooi referentieproject is Residentie Kasteeldreef, een  
seniorencomplex met assistentiewoningen in Bree. De gevel is 
er bekleed met Trespa Pura NFC® omwille van zijn duurzaam-
heid, kleurstabiliteit en minimaal onderhoud. Trespa werkt nauw 
samen met architecten, ontwerpers, installateurs, distributeurs 
en eindgebruikers. De focus ligt op productontwikkeling, waar-
bij speciale productietechnologieën worden gecombineerd met  
intelligente oplossingen voor architectonische toepassingen.
60 minuten brandwerendheid

60 minuten brandwerendheid

De gloednieuwe vestiging van Renson Outdoor langs de E17 in 
Deinze zit strak in het pak. Alle gevels zijn bekleed met 13.000 
vierkante meter Kingspan AWP Supreme QuadCore®-panelen. 
“Dat is veel”, zegt architect Wim Embo van Embo Architecten. 
“Toch konden we mooie egale vlakken creëren met een mini-
mum aan zichtbare verbindingen. Een enorm voordeel voor het 
design én de duurzaamheid van het gebouw. Want hoe minder 
bevestigingspunten, hoe minder vervuiling of luchtlekken.” De 
hoogste troef van deze Kingspan-gevelpanelen? Zestig minuten 
brandwerendheid (EI60), zonder extra montagevoorwaarden zo-
als schroeven of kit in de naad. Bij het ontwerp van het Rens-
on-project vormen een correcte isolatie, energiezuinig ventileren 
en aandacht voor hernieuwbare energie de leidraad. “Bovendien 
zijn de gevelpanelen bijzonder licht en tot wel 25 procent dun-
ner dan andere panelen op de markt met dezelfde thermische 
prestaties. Daardoor konden wij het technisch gewicht beperken 
en de stabiliteit garanderen. Het assortiment Architectural Wall 
Panel of AWP Supreme met QuadCore®-kern biedt ons zeker-
heid op het vlak van kwaliteit, thermische prestaties en brand-
veiligheid. Dankzij verschillende profileringen en een uitgebreide 
keuze in formaten en kleuren, geven de AWP Supreme-panelen 
het project een uniek karakter.”

Isocab Construct stond in voor de montage van de panelen.  
Projectopvolger Sven Verledens geeft tekst en uitleg: “Na het 
monteren van de AWP Supreme-panelen krijg je meteen een 
volledig afgewerkte muur. Zowel aan de buiten- als aan de  
binnenzijde. Het paneel wordt onzichtbaar gemonteerd en maakt 
aanvullende montagevoorwaarden overbodig, er komt zelfs geen 
extra aannemer aan te pas om de muren af te werken. Daarnaast 
is het installatiecomfort zeer hoog. De Kingspan-panelen wor-
den geleverd op de gewenste lengte – tot 17 meter – waardoor  

Fotografie: Trespa 

grote oppervlakten in één keer kunnen worden gemonteerd. De 
kwaliteit, stabiliteit en het beperkte gewicht zijn bij montage de 
belangrijkste voordelen.”

Omgevingsaanleg vanaf conceptfase

Tuinarchitectuur en tuinaanneming hebben Groenbedrijf Van 
Vlierden op de kaart gezet. “Onze doorgedreven expertise 
strekt zich uit over drie domeinen: omgevings- en tuinaanleg, 
daktuinen en gevelbegroeiing”, somt gedelegeerd bestuurder 
Marc Timmermans op. “Ons team is gespecialiseerd in to-
taalprojecten en staat in voor het ontwerp, de aanleg en het  
onderhoud. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met de 
aandachtspunten die ervoor zorgen dat het groen maximaal tot 
zijn recht komt binnen de obligate verharding. Sinds jaar en dag  
leggen wij, naast bijzonder mooie en exclusieve  privétuinen, 
ook een sterke focus op industriële tuinen. Het merendeel van 
deze projecten voeren we uit voor bedrijven in de bouwsec-
tor. Voorbeelden zijn Dethier, Besix, Vanhout, Willemen, BAM 
Groep, Belemco, Haex, SOM Project, Vestio en vele andere.”

Bij Van Vlierden raadt men aan om de aannemer van de omge-
vingsaanleg al vanaf de conceptfase in het project te betrekken. 
“Wij geven input over de mogelijkheden voor waterinfiltratie en 
buffering op de site. Er bestaan verschillende, zelfs plaatsbe-
sparende oplossingen. Daarnaast geven we aan welke verhar-
dingsmaterialen zijn aangewezen voor het type verkeer op het 
terrein. Draaicirkels voor vrachtwagens verdienen bijzondere 
aandacht omdat je de fundering en de materiaalkeuze hierop 
moet afstemmen.
Verder adviseren wij over de correcte richtlijnen voor eventuele 
patio’s, dakterrassen, daktuinen, gevelgroen en de aanleg van 

brandwegen. Uiteraard voegen we er altijd de perfecte groene 
toetsen aan toe en kan je op ons rekenen voor een zeer profes-
sioneel onderhoud.”

Lichtstraten met rookafvoerluiken

Lichtstraten zijn uitermate geschikt om gratis veel licht binnen 
te laten in industriegebouwen, loodsen, opslagplaatsen, noem 
maar op. Caroplast biedt een uitgebreid gamma van uitvoerin-
gen aan. “Rekening houdend met de vereiste isolatiewaarden 
hebben we vier varianten in huis: CaroDome 1700 (vierwandig, 
10 mm, 2,50 W/m²K), CaroDome 2800 (zevenwandig, 16 mm, 
1,78 W/m²K), CaroDome EP 10/10 (achtwandig, 2 x 10 mm, 1,20 
W/m²K) en CaroDome EP 16/16 (veertienwandig, 2 x 16 mm, 
0,95 W/m²K)”, omschrijft Vic Boufflette. “Prijstechnisch gezien 
plaatsen wij op dit ogenblik vooral types 2800 en EP 10/10. Deze 
voldoen aan de huidige EPB-reglementeringen.” 

Om tegemoet te komen aan de eisen van brandveiligheid voor-
ziet Caroplast de lichtstraten van de nodige rookafvoerluiken 
met een schaarsysteem, waarbij twee of drie meter lichtstraat 
verticaal omhoog wordt geduwd. “Door het paddenstoeleffect 
dat we creëren, kunnen deze rookafvoerluiken ook open blijven 
bij regenweer. Het is immers mogelijk om ze centimeter per 
centimeter te openen. In deze bijzondere coronatijden beseffen 
wij maar al te goed dat een efficiënte verluchting zeer belangrijk 
is en bijdraagt tot een aangenaam werkklimaat.”

De schaarsystemen die Caroplast toepast zorgen ervoor dat 
het uitzicht van de lichtstraat identiek is aan dat van een vaste 
lichtstraat. Ook blijven dezelfde isolatiewaarden behouden voor 
de rookafvoerluiken. Vic Boufflette: “We voeren het volledige 

Fotografie: Vanvlierden
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SPECIALIST IN NOODVERLICHTING
ZEMPER BELUX - Baronstraat 122 - 8870 Izegem

T. 051/800 210 - belux@zemper.com

proces in eigen beheer uit, met eigen monteurs en elektriciens. 
Onze service omvat een eventuele studie van het aantal rooklui-
ken, de montage van de lichtstraten samen met de rookluiken, 
het aansluiten en in dienst stellen van de rookluiken, eventuele 
bekabeling, het onderhoud en de dienst na verkoop.” Het fami-
liebedrijf heeft al bijna 50 jaar ervaring in de sector. “Daardoor 
zijn wij eveneens sterk in de renovatie van oude lichtstraten. 
Onze persoonlijke aanpak en korte opvolging stellen ons in staat 
om elk project tot in de puntjes af te werken.”

Normen en eisen voor noodverlichting

Zemper is specialist in veiligheidsverlichting. Het van oorsprong 
Spaanse bedrijf ontwerpt en produceert noodverlichting met de 
meest veeleisende certificeringen in Europa. De complete ran-
ge bestaat uit efficiënte kwaliteitsproducten met hoge lichtop-
brengsten, conform de strengst geldende normeringen. Enkele 
referenties zijn het distributiecentrum van Delhaize in Ninove, 
TVH in Waregem en Jolipa in Wevelgem. “Tot ons gamma beho-
ren vluchtweg- en antipaniekverlichting, signalisatieverlichting, 
explosieveilige oplossingen, toestellen voor vriestemperaturen, 
toestellen voor koelkamers en verstralers voor opslagruimtes”, 
zegt Steve Demeyere, director Zemper Belux. Nieuw in het as-
sortiment van Zemper zijn de armaturen Alya, Exitalya en Walya.

“Veiligheidsverlichting in nieuwe gebouwen moet voldoen aan 
de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing. Con-
creet gaat het om de normen NBN EN 1838, NBN EN 60598-
2-22 en NBN EN 50172. Er zijn ook bijzondere eisen gesteld 
aan verlichtingsarmaturen voor noodverlichting zoals product-
technische eisen en het ENEC-keurmerk. Andere voorschriften 
betreffen lichttechnische eisen voor vluchtwegverlichting en de 
locatiebepaling van noodverlichting”, legt Steve Demeyere uit.

Economisch interessant of niet?

In Vlaanderen moeten industriële gebouwen voldoen aan de 
strenge eisen van de EPB- of ‘EnergiePrestatie en Binnenkli-
maat’-regelgeving. Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende ei-
sen voor nieuwbouw: een thermische isolatie van maximaal K40 
(gebouw) en maximale U-waarden, minimale ventilatievoorzie-
ningen voor het binnenklimaat en minimale installatie-eisen voor 
installaties. In geval van een ingrijpende energetische renovatie 
moeten de eisen bij renovatie worden gevolgd. Bij een renovatie 
zijn voor de thermische isolatie de maximale U-waarden (voor 
nieuwe en na-geïsoleerde delen) en voor installaties de minimale 
eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties) van  

toepassing, voor het binnenklimaat spelen de ventilatie-eisen 
(voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel). 
Voor de berekening van de stabiliteit is het normatief kader van 
de Eurocodes van toepassing. Deze Europese normen en richt-
lijnen voor de bouwwereld hebben tot doel uniforme criteria op 
te stellen voor gebruik in heel Europa, verschillen in nationale  
regels te harmoniseren, een uniforme basis te creëren voor  
onderzoek en ontwikkeling, de uitwisseling van diensten en  
producten in het bouwwezen te simplificeren en het aanbeste-
dingsbeleid voor bouwwerken in Europa te vereenvoudigen.  
Er zijn 10 Eurocodes.

“Au fond is er inzake rekentechniek geen verschil tussen de 
stabiliteit van een traditioneel gebouw en die van een indu-
striebouw”, weet Rik Helsen, gedelegeerd bestuurder van  
ingenieursbureau Archimedes. “Wat wel grondig verschilt  
tussen beide is de methodiek om tot het stabiliteitsconcept te 
komen. Bij een industriële bouw wordt bijna niet gewerkt met 
dragende muren, maar is het stabiliteitsconcept in grote mate 
bepaald door de structuur van geprefabriceerde onderdelen die 
op de werf worden gemonteerd. Verstijvingselementen zoals 
windkruizen, windverbanden, windbokken en inklemmingen  
zorgen ervoor dat de hele structuur een stabiel, stijf en draag-
krachtig geheel vormt. Het is belangrijk dat de ontwerp- 
methodiek die wordt gehanteerd overeenkomt met het type 
constructie. Deze kan onder andere van beton, staal of een  
combinatie van de twee zijn. Voor elk materiaal gelden specifie-
ke voorwaarden voor de brandveiligheid. Naargelang de functie 
van een industrieel gebouw is het van belang dat vooraf de juiste 
materiaalkeuze wordt gemaakt want die bepaalt of een gebouw 
economisch interessant is of niet.”

Vergunning conform wensen en noden

Voor de administratieve kennis en de toepassing van de wetge-
ving inzake omgeving en ruimtelijke ordening, doe je best een 
beroep op specialisten. Adviesbureau M-tech heeft de noodza-
kelijke knowhow in huis en staat garant voor de opmaak van 
een compleet aanvraagdossier conform de wetgeving. “Wij be-
geleiden dit dossier doorheen de volledige procedure en spre-
ken het uitgebreid door met de betrokken overheidsdiensten”, 
vertelt bestuurder Lode Witters. “Met één doel voor ogen: een 
vergunning die maximaal overeenstemt met de wensen en de 
noden van de aanvrager. Zo voorkomen we misverstanden en 
onduidelijkheden – en de vaak hieruit volgende beroepsprocedu-
res – waardoor veel tijd, geld en energie worden bespaard. Dat 
noemen wij integrale dienstverlening.”

De VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) en haar uitvoe-
ringsbesluiten vormen het rechtskader van het ruimtelijk beleid. 
“Wil je bouwen, verbouwen of een site (her)ontwikkelen, dan 
moet je een vergunningsaanvraag indienen voor stedenbouw-
kundige handelingen”, vervolgt Lode Witters. “Naast de toet-
sing aan de wettelijke voorschriften, wordt elk project ook be-
oordeeld in het licht van de ‘goede ruimtelijke ordening’. Onze 
experts ondersteunen en begeleiden je bij de opmaak van deze 
complexe en maatschappelijk gevoelige dossiers. We volgen de 
snel evoluerende wetgeving op de voet en brengen je onmid-
dellijk op de hoogte van wijzigingen, die specifiek voor je bedrijf 
belangrijk zijn. Dankzij onze grondige kennis van de wetgeving 
en een duidelijk inzicht in de interpretatie ervan voorkom je veel 
administratieve en milieutechnische problemen.”

Tekst: Erik Cajot

Fotografie:Zemper
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Toekomstbestendig 
bouwen met Kingspan

Geïsoleerde Paneelsystemen 
België

Wie bouwt voor de toekomst denkt verder dan de gewenste 
levenscyclus van een gebouw. Door anders te bouwen 
worden gebouwen energiezuiniger en wordt het gebruik 
van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 tot een 
minimum beperkt. Toekomstbestandig bouwen begint bij 
Kingspan. Duurzaamheid en innovatie gaan bij Kingspan 
Geïsoleerde Panelen hand in hand. Als toeleverancier van de 
complete gebouwschil kennen wij de steeds hoger wordende 
eisen op het gebied van energiezuinigheid, brandveilgheid, 
duurzaamheid en circulariteit. Laat u ook inspireren en 
informeren: www.kingspanpanels.be 

Kingspan N.V. 
Bouwelven 17, 2280 Grobbendonk info@kingspanpanels.be
Tel: +32 014 23 25 35 www.kingspanpanels.be
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Bruggenbouwers tussen milieu 
en ondernemerschap

veiligheidmilieueffect-
rapport

milieu-
coördinatie

omgevings-
advies

erkeningennatuur

M-tech is een adviesbureau dat bedrijven begeleidt van A tot Z in alles wat met milieu, veiligheid, natuur en ruimtelijke ordening 
te maken heeft. Opgericht in oktober 1999 is M-tech uitgegroeid tot een volwaardig adviesbureau waar u beroep kan doen op 
een uitgebreid team van ervaren specialisten in diverse disciplines en met een grondige administratieve en inhoudelijke kennis 
van de wetgeving aangaande milieu, natuur, veiligheid en ruimtelijke ordening.

M-tech Hasselt
Maastrichtersteenweg 210
3500 Hasselt
Tel: +32 11 22 32 40

M-tech Gent
Industrieweg 118 bus 4
9032 Gent

Tel: +32 9 216 80 00

M-tech Wallonie
Route de Hannut 55
5004 Bouge
Tel: +32 81 22 60 82

M-tech Brussel
Esplanade 1 bus 16 
1020 Brussel
Tel: +32  02 734 02 65

www.m-tech.be

Wie kiest voor het vakmanschap van Slangen  
Interieurbouw, kiest voor de hoogste kwaliteit. 

Wij produceren, leveren en ontwerpen het door u 
gewenste interieur  en/of meubel . Van keukens tot 
badkamers, van dressoirs tot inloopkasten, maar 
ook voor uw kantoor-, horeca- en winkelinterieur.                                                                                                                               
Alles is mogelijk, geheel naar uw eigen ideeën 
en wensen.

De flexibiliteit van ons bedrijf schuilt in de  
mogelijkheid  om een volledig interieur door ons 
te laten maken van ontwerp tot uitvoering. 
Ook kunt u met een bestaand ontwerp bij ons 
aankloppen, dat wij vervolgens met u, de klant 
en/of ( interieur) architect, uitwerken en uitvoe-
ren. 

Samen met ons team van 25 vakmensen staan 
wij graag voor u klaar!

Schoenerweg 40   6222 NX Maastricht
T +31 (0)43 362 67 97
info@slangeninterieurbouw.nl

www.slangeninterieurbouw.nl

LICHT, FRIS INTERIEUR DAT PAST 
BIJ EEN VIERSTERRENHOTEL

REDACTIE

De voormalige verpleegstersflat in Heerlen onderging een 
metamorfose en is nu Hotel de Rousch. Het gebouw kreeg 
een geheel andere, in het oog springende gevel en binnen 
is het interieur afgestemd op het viersterrenniveau van het 
hotel. 

Daarvoor was Slangen Interieurbouw verantwoordelijk. Direc-
teur Jeroen Slangen vertelt dat zijn bedrijf vanaf het begin bij 
het project is betrokken en conform de wensen van de eigena-
ren, de familie Beckers, de basis legde voor het interieur zoals 
het nu is: licht, fris en luxe. “Wij zijn aan de slag gegaan met 
moodboards, foto’s, hebben de nodige gesprekken gevoerd en 
een 3D-presentatie gemaakt en uiteindelijk is ons voorstel ook 
uitgevoerd.”

Slangen Interieurbouw verzorgde in alle kamers bed-achterwan-
den, kasten, bureaus en het badkamermeubilair. Daarnaast het 
interieur van het restaurant en voor de receptie werd een balie 
ontworpen. Ook bij de gekozen kleuren werd het advies van het 
bedrijf gevolgd. Jeroen Slangen geeft aan dat de planning strak 
was, met een vaste opleverdatum. “Daar hebben we aan kun-

nen voldoen, door flexibel met bepaalde situaties om te gaan. 
Want er waren diverse uitdagingen zoals in sommige kamers 
grote schuifdeuren die niet door het trappenhuis konden wor-
den vervoerd. Daarvoor is een kraan ingezet. Ook in de kamers 
voor mindervaliden zitten grote schuifdeuren van 2,50 bij 2,40 
meter. Die bestaan uit twee delen die we ter plekke gelijmd 
hebben.”

Hij noemt het een mooi en omvangrijk project. “We hebben 
hier verschillende van onze disciplines kunnen combineren. Be-
schikken over 23 jaar ervaring met projecten in de Duitse en 
Belgische grensstreek en door heel Nederland, voor uiteenlo-
pende opdrachtgevers. Bij Hotel de Rousch hebben we die ex-
pertise volop kunnen laten zien.”

  www.slangeninterieurbouw.nl

TECTUM KOOPT 5 GROOT-
HANDELS IN NEDERLAND

Tectum Group, de familiale groep uit Genk die actief is in  
activiteiten van dakbedekking, heeft een Nederlandse groot-
handel met 5 vestigingen overgenomen. “De bedoeling is 
om met ons bedrijf voor iedere professionele dakdekker een  
servicepunt in zijn directe omgeving te hebben”, aldus de 
broers Biesmans en Rudy Evens.

Tectum, recent nog finalist in onze wedstrijd voor de Limburgse 
onderneming van het jaar, zit geen seconde stil. Vanaf 1 januari 
vervoegt het bedrijf Hodak Dakmaterialen de groep CPE Neder-
land, een dochterbedrijf van Tectum in Genk. Deze tak is gespe-
cialiseerd in het aanbieden van materialen aan professionele 
dakdekkers en met de overname komen er ineens 5 filialen bij. 
“Het is onze strategie om in Nederland tot een ruim netwerk van 
handelsvestigingen te komen om zo ook de dakdekker dicht bij 
huis te kunnen ondersteunen met kwaliteitsproducten en bijbe-
horende service en diensten”, aldus het management. “Met het 
hoofdkantoor in Eindhoven en vestigingen in Ridderkerk, Hengelo, 
Nijmegen en Nederweert biedt de overname van Hodak boeiende 
groeikansen voor CPE op de Nederlandse markt”, zegt Geert-Jan 
Vogels, bestuurder van Tectum Group. “De filialen van Hodak zul-
len op termijn helemaal onder de vlag van CPE verdergaan.” Daar-
bij kunnen de nieuwkomers in de groep Biesmans-Evens rekenen 
op de schaalvoordelen van de grotere structuur. “Een win-winsitu-
atie”, zo wordt de overname dan ook genoemd.                         …

www.www.tectumgroup.be/nl
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De verbouwing is, op een aanbouw na, klaar en inmiddels is er al proefgeslapen. Daarmee is de transformatie van de voormali-

ge verpleegstersflat in Heerlen tot Hotel de Rousch een feit. Eussen Bouw was als aannemer bij het project betrokken.

Jaren geleden was het de verpleegstersflat, daarna, in de jaren negentig nam zorginstelling Sevagram het gebouw over. Die wilden er 
enige tijd geleden vanaf waarna ze uitkwamen bij de familie Beckers, eigenaar van het nabij gelegen Auberge de Rousch. De familie 
kocht het appartementencomplex uiteindelijk met het doel er een bijzonder hotel van te maken. Een luxe hotel voor diverse doelgroepen 
als zakelijke klanten, particuliere klanten, maar ook deels zorg. Het afgelopen jaar vond de transformatie plaats met als resultaat dat in 
de ‘groene zone’ van Heerlen nu een echte eyecatcher staat.

Steigers
in de

“Mooi modern gebouw met een strakke uitstraling”

ZUSTERFLAT HEERLEN GETRANSFORMEERD TOT HOTEL DE ROUSCH Structuur

Bij die transformatie was Eussen Bouw actief als aannemer. Direc-
teur Etienne Simonis geeft aan dat het bedrijf vanaf de beginfase 
bij het project is betrokken. “We zijn in het beginstadium met de 
eigenaar, de familie Beckers, en architectenbureau Vandenbergh 
Windemuller om de tafel gaan zitten om onder meer de begroting 
en de visie door te nemen.” De structuur van het gebouw, vertelt 
hij, bestaat uit een trappenhuis met lift in het midden en links en 
rechts ervan de kamers. “We hebben binnen alles er tot het casco 
uit gesloopt en opnieuw opgebouwd. Ook de gevel is totaal ver-
nieuwd en van een eigentijds isolatiepakket voorzien. Het is een 
witte toren geworden met donkergrijze kozijnen, een mooi modern 
gebouw met een strakke uitstraling.”

Comfortabele omgeving

Binnen zijn volgens Simonis nieuwe doorbraken gemaakt en is 
er met behulp van metall-stud systeemwanden en plafonds een 
nieuwe structuur gecreëerd. Het leidingwerk is in de plafonds ver-
werkt. “Ook in het interieur is er uiteraard veel aandacht gegeven 
aan een strakke, luxe uitstraling. Verder zijn er bepaalde heel spe-
cifieke zaken meegenomen. Zo zijn er kamers geschikt voor min-
dervaliden: zonder opstapjes bijvoorbeeld en met brede deuren. 
Verder kunnen er units worden samengevoegd. Het gebouw is nu 
heel flexibel ingedeeld en zo geschikt voor uiteenlopende doel-
groepen. Uiteraard voldoet de brandwerendheid aan de nieuwste 
normen, daar is zorgvuldig naar gekeken.” Hij geeft aan dat het 
hotel 21 luxe suites telt, van alle gemakken voorzien zoals van een 
regendouche, bad, sauna of een living met kitchenette. “Ze zijn 
heel ruim van opzet, er helemaal op gericht mensen langere tijd in 
een comfortabele omgeving te ontvangen.”

Korte bouwtijd

Hoewel het een bestaand gebouw betrof, waren er tijdens de ver-
bouwing geen grote onverwachte verrassingen, maakt Simonis 
duidelijk. “We zijn wat asbest tegengekomen, dat hebben we ge-
saneerd. Zoals gezegd is de gevel volledig vernieuwd en dat geldt 
eveneens voor het dak. We zijn steeds op schema gebleven, on-
danks de relatief korte bouwtijd. En ondanks corona. Daar hebben 
we op ingespeeld en ons aan de maatregelen aangepast, zoals 
niet te veel mensen op één plek en de schaft laten plaatsvinden 
in verschillende ruimtes.” In het beginstadium van de bouw, zegt 
hij, werd van de eerste verdieping een proefverdieping gemaakt. 
“Op basis daarvan heeft de opdrachtgever nog enkele aanvullende 
wensen aangegeven. Voordeel is dat het gebouw een redelijk re-
peterend karakter heeft waardoor we in het vervolgtraject feitelijk 
steeds meer routine kregen.”

Hotel de Rousch was begin december klaar. Voordat het open gaat 
wordt er nog door diverse bij de bouw betrokken partijen maar ook 
relaties van de opdrachtgever proefgeslapen in de diverse kamers. 
Simonis: “Op basis van die ervaringen zetten wij de puntjes op de 
‘i’. Daarna kan het hotel open. Wij zijn hier overigens nog een paar 
maanden bezig. De bestrating wordt aangepast en er moeten nog 
werkzaamheden worden uitgevoerd aan de aanbouw. Uiteraard 
houden we dan rekening met het gegeven dat het hotel inmiddels 
gasten ontvangt. Die zullen van ons weinig tot geen last hebben.”

Etienne Simonis
Directeur EussenBouw 

Johan Keulartz 
Projectleider EussenBouw

Johan Beckers
Uitvoerder EussenBouw

Henri Beckers
Opdrachtgever
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EUSSEN BOUW BOUWT HOTEL DE ROUSCH HEERLEN

Eussen Bouw B.V.    Lindelaufergewande 4    6367 AZ  Voerendaal    045 575 27 59
info@eussen-bouw.nl    www.eussen-bouw.nl    

TOEKOMSTBESTENDIGE GEVEL MET 
EEN STRAKKE UITSTRALING EN HOGE ISOLATIEWAARDE

REDACTIE

Wat in Heerlen eens de zusterflat was, is nu Hotel de Rousch. 
Daarvoor onderging het gebouw een transformatie, binnen, 
maar ook buiten. Plaatsgenoot ITH Kozijn & Geveltechniek 
was in samenwerking met hun onderaannemer Bartels ver-
antwoordelijk voor alle aanpassingen aan de gevel, vertelt 
operationeel manager Jacqueline Boltong. 

“We hebben de glaselementen, kozijnen en gevelbekleding ver-
zorgd, alsmede de balustrades en de automatische schuifdeu-
ren. Zowel de engineering, productie en montage is uitgevoerd 
door onze vakmensen.”

Bij dat alles, legt ze uit, was veel aandacht voor de kwaliteit en 
de isolatiewaarde. “Vanwege de voorschriften en met het oog 
op de toekomst. Zo zit er triple beglazing in en is er gekozen 
voor een hoog geïsoleerd aluminium kozijnprofiel. Verder zijn 
er Steni-platen aangebracht, een combinatie van steen en com-
posiet. Die zijn heel duurzaam en dragen bij aan een optimale 
isolatie.”
 

Voor de kozijnen, zegt ze, werd gekozen voor een uniek pro-
duct van leverancier Schüco. “We moesten inspelen op de 
specifieke wens om de hotelkamers goed te kunnen ventileren 
maar daarbij wel het veiligheidsaspect in acht te houden. Deze  
kozijnen, voorzien van een draai-element, voorzien alle kamers 
van frisse lucht, waarbij de horren zorgen dat er geen onge-
wenste gasten zoals insecten naar binnen kunnen.” Ze wijst 
dan op de mooie kleurstelling van de gevel. “Het is een gebouw 
met mooie kleurnuances, kleuren die overvloeien als je voorbij 
rijdt.”

Dankzij een goede voorbereiding en communicatie is het  
project vloeiend verlopen, maakt Jacqueline Boltong duidelijk. 
“Het is voor ons ook meer dan een gewoon project. We hebben 
ons complete productgamma ingezet, konden zo laten zien wat 
we allemaal in huis hebben. Daarnaast is het een opdracht in de 
eigen woonplaats die een verrijking is voor de skyline van Heer-
len. We zijn trots dat we daar deel van uitmaken.”

...
www.ith-heerlen.nl

...

Technische fiche
…
Opdrachtgever: 
Familie Beckers
Architect:
Vandenbergh - Windemuller architectuur & bouw
Aannemer: 
Eussen Bouw
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Vroeger moest je beroep doen op minimaal 
4 verschillende fi rma’s om je vloeropbouw 
tot een goed einde te brengen. 

Bij Isola zitten al deze kennis en ervaring 
onder 1 dak! We realiseren je project aan de 
hoogste kwaliteit tegen een ongeziene prijs.

Wordt dit je
warmste winter ooit?

ISOLATIE  I  NA-ISOLATIE  I  VLOERVERWARMING  I  CHAPEWERKEN EN VLOERDERS

Onze experts helpen je graag besparen en brengen je comfort!

We zijn er voor je elke stap

• 1 partij voor je volledige vloeropbouw
• 2 maanden tijdwinst in je bouwproces! 
• Kies zelf de afwerking, wij doen de rest
• totale ontzorging en garantie

THE BEST
ALL-IN-

1-FLOOR

Een perfecte basis voor een stevig succes
Vaak gekopieerd maar nooit geevenaard 

Hertog bouwt samen met u aan een perfecte vloer – trap of wandafwerking.

Iedere vloer zijn eigen indentiteit en ontwerp
Roken • Kleuren • Verouderen • 
Creeren van prints in hout

De intensieve samenwerking met architecten, 
aannemers, projectontwikkelaars en Hertog vloeren 
levert ultieme maatoplossingen voor ieder project.

Weerterveld 13 NL • 6231 NC Meerssen
+31 43 365 59 71 • www.hertog.com
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Hasseltsesteenweg 151    3720 Kortessem    011 24 60 40    www.kookhuis.be 
(3 minuten van de Grote Ring Hasselt)

openingsuren: maandag, dinsdag en vrijdag: 10u-12u30 & 13u30-18u
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u    zaterdag 10u-17u      woensdag en zondag gesloten
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hebben wij een
oplossing die
in de smaak

valt!

Thuis in uw keuken

E313    

Hasseltsesteenweg 151    3720 Kortessem    011 24 60 40    www.kookhuis.be 
(3 minuten van de Grote Ring Hasselt)

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

voor elk idee
hebben wij een
oplossing die
in de smaak

valt!

Thuis in uw keuken


