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Het einde van de coronacrisis is nog niet direct in zicht. Haast alle economische
sectoren kreunen onder de beperkende maatregelen. De bouw is echter een
lichtpuntje. Vooral de residentiële renovatiewerken scheren hoge toppen. En dat
is logisch, want als iedereen ‘in zijn kot’ moet blijven, wordt het budget dat normaal aan vakanties of restaurants zou gespendeerd worden, nu besteed aan een
nieuwe keuken, veranda of carport.
Maar ook in de bedrijfsgebouwen wordt nog fors geïnvesteerd. In deze editie
van Limburg Bouwt vind je een aantal prachtige voorbeelden van straffe ondernemers die, ondanks de crisis, prachtige projecten gerealiseerd hebben. En zo
moet het! Met een positieve blik vooruitkijken naar de toekomst: dat is de juiste
spirit om onze economie draaiende te houden. En dat is waar wij met veel plezier
de schijnwerpers op richten!

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

Doelgroep - verspreiding
‘Limburg Bouwt’ verschijnt 4 maal per jaar,
op 4.000 exemplaren. Het magazine wordt
per post bedeeld bij aannemers, ambtenaren,
architecten, banken, bouwpromotoren, gemeenten, leden van de Confederatie BouwLimburg, notarissen, projectontwikkelaars,
vakpers,...‘Limburg Bouwt’ doet adressen
aan in de provincies Limburg, Antwerpse
Kempen, Vlaams Brabant en Nederlands
Limburg.
Copyrights

PORCELANOSA BELGIUM
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www.porcelanosa.com
info@porcelanosa.be
015/25.33.66

Niets uit ‘Limburg Bouwt’ mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij
overname dient een correcte bron vermeld te worden. De
uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foute informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die
terug te vinden zijn in dit magazine. Alle beelden die gebruikt
worden in ‘Limburg Bouwt’ worden verondersteld door de
uitgever vrij te zijn van rechten. ‘Limburg Bouwt’ aanvaardt
dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet vrij zijn van rechten.
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#MAASMECHELENMEEMAKEN

GRANDCAFÉ DRUGSTORE

BASISSCHOOL SINT-JAN

ORGANIC & HERAKLITH
Een nieuwe kijk op houtwol

CKS

HET NIEUWE WERKEN:
ANYTIME, ANYPLACE, ANYWHERE

HEIDEBLOEM 60

VERBOUWING CENTRE CÉRAMIQUE

NIEUWBOUW IKC ZIEZO! AFGEROND:
INSPIRERENDE LEER-, BEWEEG- EN SPEELOMGEVING

ECOLOGIE EN BIODIVERSITEIT WINNEN
TERREIN IN DE TUIN

BRIGHTHOUSE-CONCEPT OP HERHALING

(VER)NIEUWBOUW VAN DER VALK HOTEL VENLO

Architectes : M Gérald Beranger - Mme Caroline Martin / Photo : Corentin Haubruge

MAASMECHELEN IN DE STEIGERS

STRAF! SCHOOL MET LEF (KABO)

Met houtwol van Organic en Heraklith gebeurt de akoestische correctie op natuurlijke wijze. Samengesteld uit fijne houtvezels beperken
deze panelen storende geluiden door hun structuur en opbouw. Heraklith elementen met of zonder isolatie worden vaak direct bevestigd op
structurele elementen zoals in parkings, balkonnen, kelders en garages.
Het Organic gamma daarentegen kiest voor architecturale vrijheid door zijn breed aanbod aan uitvoeringen en kleuren. Naakt of bekleed met
een laag rotswol, geven deze elementen een warme en hedendaagse uitstraling aan muren en plafonds. Bovendien kan je met Organic en
afhangelementen plafondeilanden bouwen die de leef- of woonruimte een extra vleugje originaliteit bieden.

NIEUWBOUWPROJECT IMMO JANSSEN-MARRES

KC BEKKERVELD KRIJGT ONDERDAK
IN HEERLENS LANDMARK

Knauf
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis
04 273 83 11
www.knauf.be
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constructieve

Visie

#MaasmechelenMeeMaken
“Maasmechelen wordt ‘gesandwicht’ tussen twee natuurparken: het Nationaal Park Hoge Kempen in het
westen en het Rivierenpark Maasvallei in het oosten”, steekt burgemeester Raf Terwingen van wal. “Dat
maakt van Maasmechelen een unicum in Vlaanderen. En tussen deze twee prachtige natuurparken bouwen
we Maasmechelen verder uit tot een echte centrumstad waar het goed is om te wonen, te werken, te wandelen en te winkelen, aan het water: de vijf W’s van Maasmechelen.”

Een visionair ruimtelijke structuurplan uit het begin van deze eeuw ligt aan de basis van deze transitie en vormt er als
het ware ook de ‘bijbel’ voor. “Mijn vader Wim tekende destijds nog mee de plannen uit die we nu zo strikt mogelijk
trachten uit te voeren”, vult Raf Terwingen aan. En door de creatieve visie van toen strikt uit te voeren, krijgt Maasmechelen een goed leesbare en leefbare structuur. “Het zandlopermodel, met twee ‘bollen’ van verstedelijking
en verdichting in Eisden en Mechelen-aan-de-Maas, maakt het mogelijk om op andere plaatsen in Maasmechelen
de open ruimte zo goed mogelijk te bewaken, en de eigenheid van onze typische Maasdorpen te behouden. De
(p)lintbebouwing bestaande uit kwalitatieve appartementsgebouwen langs de Rijksweg, verbindt beide ‘bollen’ in
het noorden en het zuiden.”
Dat maakt van Maasmechelen de ideale stad voor jonge gezinnen om er zich te vestigen. “De opwaardering van
het publiek domein en de gestructureerde uitbouw van de gemeentelijke sportinfrastructuur, maar ook van gemeenschapscentra en ontmoetingsplaatsen voor verenigingen, zijn de basis van onze warme multiculturele Maasmechelse samenleving, waar mensen graag samenkomen en samenleven. Dit gecombineerd met een zeer uitgebreid
en kwalitatief onderwijsaanbod voor alle leeftijden, maakt van Maasmechelen een aantrekkingspool voor jonge
gezinnen met kinderen, die hier hoogkwalitatief wonen komen opzoeken, ook vaak als uitvalsbasis om elders te
gaan werken gezien de goede ontsluiting van Maasmechelen langs de E314”, besluit een fiere burgemeester. “We
blijven consequent op de ingeslagen weg verder werken om zo, in samenspraak met onze inwoners, Maasmechelen
verder Mee te Maken, zodat mensen naar Maasmechelen blijven komen om onze gemeente ‘Mee te Maken’ (lees:
te beleven).”
#MaasmechelenMeeMaken

Raf Terwingen, Burgemeester Maasmechelen
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GRANDCAFÉ DRUGSTORE
“Hasselts icoon kijkt reikhalzend uit naar heropening”
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1. Massimo Pignanelli
UAU collectiv

2. Anne Geerits,
UAU collectiv

3. Krijn Henrotte,
Vandebos

5. Renaat Vaesen
Vandebos

6. Pascale Byloos
Grandcafé Drugstore

7. Serge Byloos
Grandcafé Drugstore
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4. Rik Walraevens
Schevenels
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Je kon er niet naast kijken. De gevel met vele neonreclames
van brasserie Drugstore was jarenlang dé blikvanger van de
Hasseltse Grote Markt. Maar of je nu fan of geen fan was
van de kleurige lichtreclames: je zal vreemd opkijken als je
de vernieuwde zaak binnenkort bezoekt. De neon maakte
plaats voor een sobere, strakke gevel. En die past prima bij
de Grote Markt, die net als de Drugstore en de aanpalende
zaak De Markt, een ware metamorfose onderging. Aan de
rest van het succesrecept van beide zaken werd niet geraakt:
dat werd zelfs nog uitgebreid.
Het doet vreemd aan als we op een ijzige winterdag plaatsnemen in Grandcafé Drugstore. In normale tijden heerst hier
een drukte van jewelste. Op het terras, in de zaak zelf. Nu niets
van dat alles: geen malende koffiemachines, geen muziek op
de achtergrond, geen over en weer lopende obers. In de zaak
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heeft zelfs nog geen enkele klant kunnen plaatsnemen sinds de
verbouwing enkele maanden geleden werd afgerond. Dat had
de familie Byloos zo graag anders gezien. Serge Byloos: “Helaas
strooide corona niet alleen roet in het eten van de verbouwing,
maar is het nu ook ongeduldig wachten tot de horeca eindelijk
weer de deuren mag openen.”
De Drugstore is in 47 jaar tijd uitgegroeid tot een waar icoon in
Hasselt. Het was vader Benny Byloos die de zaak oprichtte, aanvankelijk in een smal pand. Dat werd al snel te klein bevonden,
en de zaak breidde uit naar het aanpalende pand. “Later kregen
we ook de kans om de zaak naast de onze, De Markt, over te
nemen”, vertellen Serge en Pascale Byloos, die samen met zus
Valerie de schouders onder de zaak zetten. “Hoewel beide zaken
naast elkaar lagen, was er geen fysieke verbinding. Opvallend
was dat de zaken elk hun eigen cliënteel aantrokken. Terwijl De
Markt bijvoorbeeld een wisselend publiek aantrok, vond je in De
Drugstore veel vaste klanten, die vaak ook verknocht waren aan
hun vast plekje in de zaak. Van de verbouwing maakten we gebruik om beide zaken fysiek te verbinden én om voortaan onder
één naam verder te gaan: Grandcafé Drugstore.”

Nieuw elan nodig

wust dat mijn kleinkinderen hier misschien zullen voorbijlopen
op een dag.”

“Toch was dat niet de hoofdreden van de verbouwing”, legt
Massimo Pignanelli, architect bij UAU collectiv, uit. “De beslissing van het stadsbestuur om de Grote Markt opnieuw in te richten, was dat wel.” Serge: “De Grote Markt was commercieel al
een poos aan een nieuw elan toe. De plannen voor een nieuwe
inrichting lagen al langer op tafel. In 2013 zaten we hiervoor het
eerst samen zaten met het stadsbestuur.”

De gevel oogt alvast strak. “De bogen die je ziet aan de overzijde
van de markt hebben we in ons ontwerp subtiel naar de nieuwe,
witte gevel van ons pand geprojecteerd. In de gevel brachten
we opnieuw een aantal bogen aan, waarbij we kozen voor een
verticale opbouw en een aluminiumstructuur in combinatie met
baksteen.”

“Vooral de terrasconstructies van de diverse horecazaken bleken
een struikelblok”, aldus Massimo. “Toen bleek dat deze sowieso kleiner zouden moeten worden, maakte de familie Byloos van
de gelegenheid gebruik om ook de binnenzijde van hun zaken
aan te pakken. Bovendien leek het ons praktischer om de werken tegelijkertijd met die aan de Grote Markt uit te voeren.”
Over één nacht ijs gingen de architecten daarbij niet. “Net zoals over de neonreclame, heeft iedereen een sterke mening
over wat wel en niet kan op de Grote Markt”, aldus Massimo.
“Het leek dan ook wel alsof heel Hasselt over onze schouders
meekeek aan de ontwerptafel. Maar ook ik was me ervan be-

Twee sferen, twee werelden
Serge Byloos: “We maakten van de verbouwing ook gebruik om
ons aanbod te verruimen. Zo willen we onze klanten ’s avonds
nog de kans geven om gezellig een hapje te komen eten en
komen er op termijn ook een zestiental hotelkamers. Je zult hier
dus van ontbijt tot en met avondeten terechtkunnen. En ook nog
voor de borrel achteraf.”
Voortbordurend op het moodboard dat de familie Byloos had samengesteld, ontstonden er twee verschillende sferen binnen.
- 64ste editie - 13 -

Technische fiche
Grandcafé Drugstore
…
Bouwheer:
De markt; Hasselt
…
Architect:
UAU collectiv; Hasselt
Hoofdaannemer:
Vandebos algemene bouwonderneming; Alken
Studiebureau stabiliteit:
Esa; Sint-Truiden
Studiebureau technieken, veiligheid en EPB:
Raco; Heusden-Zolder
Binnenschrijnwerk:
Schevenels project interieurs; Heusden-Zolder
Metaalwerken:
P&G metaalwerken; Zolder
Gevelbekleding geperforeerde cassettes:
Limeparts-Drooghmans; Balen
Plaatsen E-boardsysteem Vandersanden:
IC service; Heusden-Zolder
Electra:
Pulse Tech; Heusden-Zolder
Haarden:
Colemont haarden; Hasselt
Verwarming en sanitair:
AVT; Heusden-Zolder
Ventilatie:
Pure Air; Genk
Domotica:
Woelf; Hasselt
Raamdecoratie:
Swijsen-Schepers; Hasselt
Keuken:
Bossuyt grootkeukens; Kuurne
Friteuses:
Perfecta; Houthalen-Helchteren
Saint Germain stoelen:
Dols; Zutendaal
Vloerafwerking:
Vanvinckenroye parket; Halen
Schilderwerken:
Brepoels; Hasselt
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“Enerzijds die van een Parijse bistro, anderzijds een eerder Scandinavische sfeer”, zegt Anne Geerits, architect bij UAU collectiv.
“Die besloten we ook te vertalen naar het nieuwe interieur. Aan
de zijde van de vroegere Markt, hebben we nu die eerder rustgevende stijlelementen aangebracht. En aan de zijde waar we nu
zitten, kom je eerder lunchen, ’s avonds nog een hapje eten, etc.
Hier trokken we de Parijse sfeer door.”

Mix van bestaand en nieuw
Rik Walraevens, van Schevenels Project Interieurs: “Mooi in het
interieur is dat het een mix van vroeger en nu is geworden. Zo
kozen we er bewust voor om de bestaande stoelen opnieuw te
bekleden omdat ze zo comfortabel zijn, en hebben we ook de
tafels behouden. Ik denk dat die herkenbaarheid wel fijn is voor
de klanten.”
Pascale: “Net zoals in het vorige interieur, heb je verschillende
hoekjes en belevingszones. Ik ben benieuwd naar het nieuwe
favoriete plekje van onze vaste klanten. Opties zijn er in elk geval
te over (lacht). In ons nieuwe concept staan moments centraal.
We willen onze klanten graag op elk moment van de dag laten
genieten van hun favoriete moment van de dag.”
Gaandeweg het traject speelde het team in op een aantal ontdekkingen die ze deden. Anne: “Zo mondde de ontdekking van
een dubbel plafond uit in het installeren van een aantal koepels,
bleek er zich in de kelder een prachtige gewelfde ruimte te bevinden die ideaal is om in te richten voor kleine groepen en besloten we ook een kleine patio als lichtvanger te voorzien.”
“Het is natuurlijk niet altijd evident om kort op de bal te spelen bij wijzigingen”, vult Rik Walraevens aan. “Zeker niet als je
met een strakke deadline zit. Eens te meer bleek hoe belangrijk
goed teamwork is voor een succesvol bouwtraject. Zowel met
de bouwheer als met de architecten en aannemers verliep dit
zeer goed.”
Dat beaamt Krijn Henrotte, gedelegeerd bestuurder bij bouwonderneming Vandebos: “Onze onderneming heeft door de jaren
heen een ruime expertise opgebouwd met werven in stadscentra, waar je, zoals je je wel kunt voorstellen, maar weinig bewegingsruimte hebt. Niet alleen in Hasselt, maar bijvoorbeeld ook
in Leuven. Een goede planning en communicatie is daarin cruciaal. Ook hier stonden we nauw in dialoog met alle betrokken
partijen én met het stadsbestuur.”

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 1

1/12/2020 19:09

METAAL
ONZE PASSIE !

Projectmanager Renaat Vaesen: “Onze werf bevond zich eigenlijk op een andere werf, aangezien tegelijkertijd de werken aan
de Grote Markt plaatsvonden. Aanvankelijk vreesde ik dat dit
de zaken zou bemoeilijken, maar dat bleek in de praktijk goed
mee te vallen door de goede afspraken die we met de betrokken
partijen maakten. Vlak na de start van de werken sloeg corona
toe: de werken lagen ongeveer 1,5 week stil, maar dankzij de
motivatie van onze mensen slaagden we erin om snel terug op
te starten. Tegen het bouwverlof was de ruwbouw klaar voor de
start van de dakwerken en hadden we de achterstand al volledig ingehaald. Uiteindelijk bleef de impact van corona op onze
planning dus eerder beperkt, vooral dankzij de inspanningen van
onze eigen mensen en onze vaste onderaannemers.”
“Ik vind het mooi hoe alle puzzelstukken tijdens dit intense traject zijn samengevallen”, besluit Serge Byloos. “Het enige dat
nu nog ontbreekt … dat zijn onze klanten.”

Tekst: Hilde Neven | Fotografie: Frank Gielen / Philippe Van Gelooven
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PGMETAALWERKEN.BE
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project Grandcafé Drugstore

“GEVELBEKLEDING MET
VEELZIJDIGE AFWERKING”

www.schevenels.be
T: 013 53 93 93

Met het meest complete aanbod in geventileerde gevelbekleding heeft u bij
Limeparts-Drooghmans een ruime keuze
in materialen, afwerkingen of esthetische
oplossingen. Opvallend in eenvoud en
tegelijk een unieke uitdaging voor architecten bij de uitwerking van hun ontwerp
of geveldesign. ‘Out of the box’ denken
doen we niet enkel samen met de architect bij het ontwerpen van een gevel,
maar ook bij het uitwerken van onze producten. Als one stop shop met een eigen
engineeringafdeling zetten we sterk in op
de ontwikkeling van innovatieve en duurzame gevelbekledingen met een lange
levensduur en groot isolatievermogen.

info@schevenels.be

SOLID SURFACE
COMPOSIET
GLAS
KERAMIEK
ALUMINIUM
STAAL
VEZELCEMENT
CORTENSTAAL
ALUZINC
HPL
ZINK
INOX
TERRACOTTA

www.limeparts-drooghmans.be

www.Limeparts-drooghmans.be
adv_limburg_bouwt_1_3_1295b_775h_B.indd 1

29/03/21 08:43

“MEER DAN 50 JAAR
ERVARING”
KANTOOR

RESTAURANT/CAFE

ZORG

RETAIL

HOTEL

Zaakvoerder John Penxten en zijn zonen Michaël en Gillian kiezen steevast
voor gekende merken van radiatoren,
convectoren en vloerverwarming. De
verwarmingsketels op aardgas of stookolie garanderen het beste rendement en
voldoen aan de hoogste milieunormen.
Penxten heeft bovendien heel wat expertise in moderne energietechnieken zoals
naar zonnepanelen, warmtepompen en
performante ventilatiesystemen. Voor
vakmanschap in ieder project: slechts
één adres!
www.penxten.be

“ OUR HEARTS BEAT
ELECTRICITY” ”
Pulse verzorgt kwalitatieve installaties
en is steeds mee met de nieuwste technologieën. Er is een divers aanbod van
technieken die als een geheel worden
geïntegreerd in een project.
Service en controle van bestaande installaties in gebouwbeheer behoort eveneens tot het aanbod.
Meer dan 10 jaar ervaring, passie en een
goede dynamiek zijn de drijvende motor
in dit bedrijf. Met een persoonlijke aanpak en klantgerichte oplossingen worden
de projecten steeds op maat uitgewerkt
en dit over heel Vlaanderen.
www.pulse-tech.be
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Sint-Annastraat 31- 3550 Heusden-Zolder
info@pulse-tech.be - 011 72 59 13
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Algemene Bouwonderneming
Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
Concept Building & services is een toonaangevende
onderneming in de bouwsector
en is gespeciliseerd in nieuwbouw- als renovatieprojecten
voor zowel overheden, projectontwikkelaars als B2B
DIESTERSTEENWEG 14-18
KERMT-HASSELT
T +32 11 25 31 66
INFO@COLEMONT.BE
WWW.COLEMONT.BE
adv. colmont.indd 1

7/04/21 09:37

Uw
ramen
& deuren
expert
W W W. A - S - W. B E
M E E R K E N S S T R A AT 1 4 / D I L S E N - S T O K K E M

Concept Building & Services • Siemenslaan 12, 3650 Dilsen-Stokkem • tel. 089 50 47 42
www.conceptbuilding.be
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BASISSCHOOL SINT-JAN
“Open communicatie als leidraad voor bouw klaslokalen Sint-Jan in Eisden”

Basisschool Sint-Jan in Eisden (Maasmechelen) barst niet

om een aantal nieuwe klassen, maar ook om een polyvalente

langer uit haar voegen dankzij de bouw van vier klaslokalen

zaal, een toiletgroep en wij hebben ook de overdekte speel-

en een nieuwe eetzaal die ook dienst doet als polyvalente

plaats en de buitenaanleg aangepakt.”

zaal. Open communicatie vanaf dag één tussen de school,
aannemer Concept Building & Services en de architecten
van Architectuur Depot vormde de rode draad om tot een
geslaagd resultaat te komen.
De noodzaak aan extra ruimte was enorm hoog bij Sint-Jan.
De basisschool voerde zelfs even een leerlingenstop in. Met
350 kinderen in het kleuter- en lager onderwijs puilden de
gebouwen langs de Bloemenlaan uit. “Naast de bestaande
gebouwen is er nu een nieuwbouw geplaatst”, beschrijft
Steven Kessels van Architectuur Depot. “Het gaat niet alleen
- 64ste editie - 22 -

Asbest
Voor de nieuwbouw moesten een aantal gebouwen sneuvelen.
“Er is een kapel afgebroken die totaal geen functie meer had.
Daarnaast zijn enkele containerklassen verwijderd. Net als bij
de kapel is er asbest aangetroffen wat de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen vereiste. Ook waren er lekkages in diverse gebouwen. Daarnaast vergde het afkoppelen van de technieken de
nodige aandacht. Nu staat er een gebouw waar de school weer
ettelijke jaren mee zal toekomen”, schetst Kurt Vaessen van
aannemer Concept Building uit het naburige Dilsen-Stokkem.
- 64ste editie - 23 -

Nieuw gezicht
De nieuwbouw geeft de basisschool ook een nieuw gezicht. “Ze
is zo geplaatst dat je de school nu ook veel duidelijker ziet vanaf
de Koninginnelaan. Het gebouw communiceert nu als het ware
met deze straat. Je ziet de school open en bloot liggen. Er ligt nog
een klein strookje grond tussen het gebouw en de straat. In een
ideale wereld zou het geschikt zijn om dat nog te verwerven en
er een kiss & ride-zone van te maken”, weet Steven Kessels die
verduidelijkt dat Concept Building en Architectuur Depot al 25 jaar
een geslaagde match vormen.

Gevelstenen en betonstructuur
In mei vorig jaar nam basisschool Sint-Jan de nieuwbouw in
gebruik. Net op het moment dat de scholen de deuren van de
overheid weer mochten openen. “Het is een heel traditioneel
gebouw geworden”, beschrijft Kessels. “Er is gewerkt met een
betonstructuur en met gevelstenen”, vult Kurt Vaessen aan.
“Allemaal degelijke materialen waardoor de ruimtes goed tot hun
recht komen zonder veel tierlantijntjes. Uitzondering hierop zijn de
toch wel redelijk strenge technische voorwaarden. De verlichting
scoort heel goed op vlak van energieprestaties. Daarnaast is er
ook veel aandacht besteed aan de ventilatie-unit met warmteterugwinning. Het is mogelijk om 5.500 m³ lucht per uur te verversen. Niet onbelangrijk in tijden van corona. Dit laat ook toe om
de ramen gesloten te houden. Iets waar veel andere scholen nu
noodzakelijkerwijze problemen mee hebben.”

Technische fiche School St. Jan
…
Architect: architectuur Depot; Maasmechelen
Hoofdaannemer: Concept Building; Dilsen
Cv & Sanitair: Luc Vanderhallen; Maasmechelen
Ventilatie: Airtech; Dilsen
Binnenschrijnwerk en vast meubilair: T-Projects; Peer
Plat dak: Concept Building; Dilsen
Bouwmaterialen & Tegels: Verheyen; Maasmechelen
Prefab beton: 3T beton; Lommel
Aanleg omgeving: Luc Vinken; Maaseik
Afbouw Afwerking: Coenen; Maasmechelen
Gevelstenen: Nelissen Steenfabriek; Lanaken-Kesselt

“Door rond de tafel te gaan zitten en de problemen op tafel te gooien, hebben we de werf ook
zonder meerkost kunnen afsluiten.” Aan de het
project, waar in een volgende fase nog de bouw
van een schoolmuur van 130 meter gepland is,
kleefde een prijskaartje van circa een miljoen
euro.
Tekst: Geert Houben - Fotografie: architectuur Depot

Speelplaats
Kurt Vaessen bestempelt de overdekte speelplaats als een
extra troef voor de school. “Een leuk idee, een surplus. Het is
er een tussen twee gebouwen in. Er is hier extra aandacht aan
de afwerking, de verlichting en de akoestiek besteed. Een iets
brutere vloer en een houten dak met een geluidsabsorberend
plafond. Bovendien ligt het dak vol met zonnepanelen waarvan de volledige site gebruik maakt. Voordeel is dat de school
de speelplaats ook kan gebruiken voor andere activiteiten zoal
pakweg een spaghettidag.” Architectuur Depot maakte in de
plannen plaats voor meer speelruimte. “Doordat de huidige
architectuur in de hoogte is gegaan. Er is als het ware meer
oppervlakte om de kinderen op los te laten. Er is nu nog een extra
speelplaats gecreëerd door een tweede zone achter de gebouwen te gebruiken. Door een andere inplanting verkrijg je hier een
totaal andere sfeer op weliswaar twee evenwaardige speelplaatsen”, weet Steven Kessels.

Open communicatie
De grondige facelift voor Sint-Jan verliep in volle coronaperiode. Logischerwijs bracht dat enkele extra obstakels met zich
mee. “Daardoor hebben de werken iets langer geduurd dan
verwacht”, becijfert Steven Kessels. “Vergaderen op school
was niet meer mogelijk. Alles moest vanop afstand gebeuren
via onder meer Zoommeetings, wat allemaal op een supercorrecte manier is verlopen.” Zowel Janssen als Kessels wijzen
op de manier van samenwerken die het project tot een goed einde heeft gebracht. “Alles is intussen netjes afgehandeld.
De werf is correct opgeleverd. Vanaf dag één is er een zeer open
communicatie gevoerd. Het schoolbestuur, de aannemer, de
architecten … Iedereen kon zijn zegje doen en had inspraak zonder druk op iemand te leggen. Een pro-actieve samenwerking,
een goede planning en voorbereiding van de werken is een meerwaarde voor alle partijen en resulteert in een mooi project.
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Opslagloodsen
Industriehallen
Kantoorgebouwen met totaalafwerking
Productiehallen
Showrooms en garages
Kleine constructieruimte in bestaande hallen
Renovatie
Winkels/retail

Enkele van onze realisaties zijn:
Casa Rent te Dilsen-Stokkem:

CKS te Dilsen-Stokkem:

Colora te Hasselt
Orthomed
te Hasselt:

Orthomed te Hasselt

gespecialiseerd in het vervaardigen van
+ opslagloodsen
+ industriehallen
+ kantoorgebouwen met totaalafwerking
+ productiehallen
+ showrooms en garages
+ kleine constructieruimte in bestaande hallen
+ renovatie
+ winkels / retail
Plus construct bv
Mussenbrugstraat 2
B-3960 Bree
tel. +32 (0)89 20 11 18
info@pluscontruct.be

CKS te Dilsen-Stokkem
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www.pluscontruct.be
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reportage
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CKS
“Als bouwheer zelf in de bouw actief is, gaat het hele project 10 keer sneller”

1.

2.

Lode Colson
CKS

Sabine Pannemans
CKS

3.
Eric Willen
Plus Construct

Redelijk uniek: van zodra de aankoop van de bouwgrond een
feit was, gingen de zaakvoerders van CKS in Dilsen-Stokkem
met de architecten van BISAR Business Architecture aan
tafel. Meer dan een jaar werd in het bouwteam nagedacht
over de beste opties, om tot slot uit te komen bij een wijd
gedragen concept, dat verder in het bouwproces nagenoeg
geen bijsturing meer nodig had. Een bijzondere werkwijze
die meteen zijn vruchten heeft afgeworpen.
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4.
Ismaël Gielen
BISAR

5.
Leander Kippers
BISAR

“Het waren onze huidige buren die ons signaleerden dat er
tegenover hen een perceel te koop was”, herinnert Lode
Colson, CEO van CKS, zich. “Sinds 2016 waren we aan uitkijken
naar nieuwe opties omdat plaatsgebrek onze groei op de vorige
locatie afremde. We waren snel overtuigd van de bouwgrond
en zijn direct na de aankoop met de architecten van BISAR aan
tafel gaan zitten om te brainstormen over de invulling van het
gebouw. Voor ons was de opdracht vrij simpel: er moesten
kantoren, een werkplaats en magazijnen worden voorzien,
die volgens de flow van onze processen op elkaar moesten
afgestemd worden. We vonden het bovendien belangrijk dat het
gebouw de juiste uitstraling zou hebben.
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Niet alleen vinden wij veel licht, openheid en strakke lijnen mooi,
maar het is ook belangrijk om een positief signaal te geven aan
klanten en potentiële werknemers.”
Voor BISAR was de betrokkenheid van in de beginfase een
zegen. “De bouwheer is niet naar ons gekomen met de concrete
vraag naar een specifiek gebouw, maar heeft ons de problematiek geschetst en ons de vrijheid gelaten om dat ruimtelijk te
vertalen. We hebben samen met Lode en Sabine zowat een jaar
de tijd genomen om alle aspecten van de business in kaart te
brengen en dit -als kers op de taart- te vertalen naar een mooi
en praktisch ontwerp”, zegt Leander Kippers. “Zo kom je tot
een breed gedragen geheel dat het beste is voor het bedrijf,
en zit je als architect niet in het keurslijf dat door de bouwheer
wordt opgedrongen. Onze voornaamste uitdaging was dan ook
om een zekere logica in te bouwen, waardoor de diverse afdelingen apart, én waar nodig toch samen, kunnen werken. Er zijn
bijvoorbeeld op elke verdieping kleinere vergaderzalen voor intern overleg, maar net zo goed kan er over de diverse afdelingen
heen, een grotere groep in een ruime zaal worden ontvangen.”
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Vloerverwarming in atelier
BISAR ging voor de praktische input ook aan tafel zitten met
de werknemers van CKS. “We hebben hen zeker betrokken in
het creatieve proces”, zegt Ismaël Gielen. “Zij wisten zelf het
beste hoe bijvoorbeeld de werkplaats idealiter kon ingericht worden. Ook vanuit ergonomisch standpunt hebben we goed naar
hun wensen geluisterd.” Lode en Sabine stonden erop dat het
comfort van de werknemers sterk zou verbeteren. “We hebben studies uitgevoerd naar de akoustiek en klimatisatie om het
de mensen zo comfortabel mogelijk te maken”, licht Leander
Kippers toe. “Werktafels zijn in de hoogte verstelbaar, zodat je
ook rechtstaand kunt werken. Aan de meubels is veel aandacht
besteed, maar ook aan bijvoorbeeld de vloerverwarming in de
werkplaats. Er is duidelijk geïnvesteerd in het welzijn van de eigen mensen, en dat vertaalt zich de diverse aspecten van het gebouw. Het is dankzij de permanente wisselwerking van ideeën
vanuit het bedrijf, de architecten en de aannemer dat we tot een
logisch concept zijn gekomen.” Dat bevestigt ook Eric Willen,
zaakvoerder van aannemer Plus Construct. “Het is omdat alles

op voorhand goed was doorgesproken dat er tijdens het bouwproces weinig bijsturing nodig was”, zegt hij. “Uiteraard zijn er
gaandeweg altijd wel kleine wijzigingen, maar in het geval van
CKS is dat beperkt gebleven tot enkele details, zoals de opleidingsruimte die erbij is gekomen. Of het containerpark buiten…”
Knappe accenten die doorheen het gebouw werden gelegd, zijn
onder meer de mooie houten latjes aan de receptie, de zichtbare
technieken onderin de industriële plafonds of de diverse panelen die de harde omgevingsgeluiden moeten dempen. Vermeldenswaardig is ook de personeelsrefter, met een leuk buitenterras. Nog opvallend: de kleur van de gekozen tegels bepaalt of
deze zone strikt voor het personeel is (lichtere variant), dan wel
of er in de ruimte ook bezoekers welkom zijn (donkere versie).

De rekening klopt
Het bouwteam is netjes binnen het budget gebleven. “We zaten inderdaad niet ver van de initiële raming”, aldus Leander
Kippers. “Al gebruiken we dat vooral als een werkinstrument

dat richting geeft, maar niet absoluut is. De bouwheer wou bijvoorbeeld geen toegevingen doen op vlak van duurzaamheid.
Zo zijn de opties als driedubbel glas naar voor gekomen. Iets
duurder, maar dat konden we dan elders opnieuw compenseren. Het moet gezegd, studiebureau CreteQ en Bovema hebben
actief aan meegewerkt aan de optimalisatie van de technieken.”
Dat de bouwwerken vlot zijn verlopen, heeft volgens Eric
Willen twee voorname oorzaken: “CKS is zelf een toeleverancier
van de bouwsector. Ze weten dus heel goed hoe het er in onze
wereld aan toe gaat. Dat is een enorm voordeel om het tempo
in de zaak te kunnen houden. Een tweede is dat Lode zelf de
hele opvolging van de werf voor zijn rekening heeft genomen.
Daardoor waren de beslissingslijnen heel kort, en ging er geen
tijd verloren. Toen we bijvoorbeeld hebben gekozen voor vrijdragende vloeren, was dat structureel ingrijpend, maar heeft het
de planning niet overhoop gehaald omdat iedereen akkoord was
om snel te schakelen.” Ismaël Gielen vult aan: “Om alles rond
te krijgen, mogen we zeker niet het afwerkingsbedrijf E. Baillien
vergeten. Die jongens hebben zich echt dubbel geplooid om de
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Technische fiche
CKS
…
Bouwheer:
Colimo; Dilsen-Stokkem
…
Architect:
Bisar Business Architects; Genk
Hoofdaannemer:
Plus construct; Bree
Buitenschrijnwerk:
Group Ceyssens; Heusden-Zolder
Sandwichpaneel wand, zelfdragende
onderdakplaat:
Joris Ide; Wingene
Binnenafwerking:
Baillien; Maasmechelen
Parket:
Lofra Projects; Kinrooi
Dakwerken:
Hendrickx Gebroeders; Pelt
Studiebureau technieken:
Creteq; Hasselt
Studiebureau voor EPB/Veiligheidscoördinatie:
Thijco/Conform; Bilzen
Geothermische energie installaties (HVAC/Sanitair):
Iftech; Beringen
Blauwe steen, tegels en beton:
Seegers Groep; Dilsen-Stokkem
Dakplaten:
Xella; Brucht
Elektriciteit:
CKS, Bree
Gietmortel:
Hebo; Bree
Metselwerk:
Jehoul; Bree
Betonnen trap:
3T beton; Lommel
Sectionaalpoorten, snellooppoorten:
VGS; Oudsbergen
Betonvloeren:
Vastmans Frank; Bree
Glasleuningen:
Moors metaalwerken; Bilzen
Industriële schuifpoorten + afsluiting:
Garden center; Genk
Staalstructuur:
Dilien; Houthalen-Helchteren
Cassettegevel:
Sign & Façade; Diest
Zonnewering:
007 print; Hasselt
Klimaattechnieken:
Bovema; Olen
Akoestische plafonds:
Icoustic; Antwerpen
Liften:
Leysmans; Peer
Smartboards:
Rovagro; Lanaken
Kantoormeubilair:
Dols; Zutendaal
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Accordeon
Ondanks de ruim bemeten voorzieningen, is het kantoor van CKS
al bijna opnieuw te klein. “Zeker als we door corona verplicht worden om meer afstand te houden”, aldus nog de CEO. “We zullen
zien wat dat geeft als de economie opnieuw op volle toeren draait.
Voorlopig maken we ons geen zorgen. Alle 77 medewerkers
hebben nu nog plaats genoeg. Er is bovendien binnen elke
afdeling een soort van ‘arm’ of vleugel gecreëerd, waarmee makkelijk kan uitgebreid of ingekrimpt worden naargelang de actuele
behoeften. En het feit dat we achter ons gebouw nog een ruim
perceel hebben voor een nieuwe uitbreiding, is een geruststelling.
Die fase zitten al in een voorstudie. We zijn dus zeker nog niet aan
het einde van ons Latijn…”

A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN

Tekst Kurt Meers | Fotografie: Frank Gielen

www.groupceyssens.com

interieur en afwerking

“wij doen alles voor u”
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Kantoren:
Industrielaan 81
3630 Maasmechelen
089/76.02.27

Winkel:
Weg naar Zutendaal 35
3630 Maasmechelen
089/76.41.91

Toonzaal: Rijksweg 638
3630 Maasmechelen
089/73.23.21
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deadlines te halen en toch alle strenge kwaliteitsnormen te
respecteren.” Het nieuwe gebouw werd opgeleverd in augustus
2020. “Op een kleine vertraging door corona na, zijn ook die afspraken perfect nagekomen”, bevestigt Lode Colson.

PLATTE DAKEN EN AFDICHTINGSSYSTEMEN
Haltstraat 92 I 3900 Pelt I T +32 (0)11 80 56 40
platdak@hendrickx.pro I www.hendrickx.pro

Europese producent van dak- en gevelsystemen

WANDELEMENTEN
KWALITATIEF MAATWERK, FLEXIBILITEIT EN CONTINUÏTEIT

Preton bvba
Mijnwerkerslaan 15
B-3550 Heusden - Zolder
Tel.: +32 11 525 585
www.preton.be

Preton.indd 1
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dossier

PUUROFFICE

1

KANTOORINRICHTING - HET NIEUWE WERKEN - …

HET NIEUWE WERKEN:
ANYTIME, ANYPLACE, ANYWHERE

WWW.PUUROFFICE.BE
puuroffice_adv..indd 1

9/10/19 10:27

REDACTIE
De werkomgeving van de toekomst
wordt een dynamisch systeem;
een hybride vorm ondersteund
door nieuwe technologie.

BOUWPIONIERS: GASTON
NELISSEN EN GUIDO GEVERS
Wie zijn de pioniers van de Limburgse bouwsector? Wij geven het
antwoord in een mooie videoreeks met portretten en verhalen van
topondernemers. Zij hebben doorheen de jaren hun strepen verdiend en een constructieve bijdrage geleverd aan de groei en bloei
van de Limburgse economie.

In de eerste aflevering gaat Rudi Moesen op bezoek bij Nelissen
Steenfabrieken in Lanaken. Pioniers Gaston Nelissen en Guido
Gevers vertellen in enkele minuten het spraakmakende verhaal
van hun traditierijk bedrijf…
…
www.limburgbouwt.be
…

Is uw werkomgeving klaar
voor de toekomst?
Reserveer nu een workshop op 03 242 94 60 *
en ontdek meer op www.smart@work.eu
* 5 gratis sessies voor de lezers van Limburg Bouwt
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Ondernemingen houden er rekening mee dat thuiswerk ook
na de coronacrisis de norm blijft. Ze denken vandaag ernstig
na om de beschikbare kantoorruimte te herdefiniëren, te herschikken en zelfs af te bouwen. Tijdens een rondetafeldebat
in Parc 51 werd duidelijk dat het vroegere normaal niet het
normaal van morgen zal zijn.
“We leven in een uitzonderlijke tijd”, opent Tülay Yuksel, strategisch huisvestingsadviseur en experte NWOW (New Way of
Working). “Niemand had in de verste verte zien aankomen dat we
met zijn allen vijf dagen per week verplicht moesten thuiswerken.
Wij merken dat bedrijven die telewerk al eerder structureel

hadden geïmplementeerd, beter voorbereid waren om hun
personeel op afstand aan te sturen. Iedereen kan thuiswerken
mits de technologie en de locatie het toelaten. Alleen: we zijn
mensen en mensen hebben mensen nodig. Wij missen onze
collega’s, de koffieklets, heftige discussies, noem maar op.
Werknemers raken de binding met de organisatie en het team
kwijt als ze geruime tijd uit het zicht werken.”
Ben Goossens, zaakvoerder van Puur Office (kantoorinrichting
en -meubilair) en Parc 51 (coworking spaces en flexkantoren)
knikt: “De bedrijven die bij ons een ruimte huren, bestaan doorgaans uit twee tot drie personen of zijn eenmanszaken.
Zij kunnen perfect van thuis uit werken, maar verkiezen om naar
Parc 51 te komen. Mensen snakken nu eenmaal naar sociale
contacten en een toffe werkplek, weg van de thuisomgeving.”
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Markt voor onderverhuur
“Bedrijven die bij ons aankloppen willen wel aanhaken bij de
trend van hybride werken, maar hangen soms nog vast aan
een langetermijnhuurcontract. Zij zoeken eerst een oplossing
om hun (hoofd)kantoor te verhuizen of te verkleinen. Ze kunnen
dat model van smart working dus nog niet dadelijk implementeren en velen zitten nu op de markt voor onderverhuur,” vertelt
Isabelle Vandeur, senior director advisory & transaction services
bij vastgoedorganisatie CBRE.

Cocreatie in neighborhoods
“Jonge werknemers hechten geen belang aan een chique kantoor in Brussel”, zegt Mathias De Waele, preventieadviseur ergonomie bij CLB externe preventie. “Ze vinden het interessanter
om meerdere dagen per week van thuis uit te werken of met
een laptop in een rugzak naar een flexkantoor af te zakken.”
Kurt Gooris van Buro B Architectuur & Interieurdesign pikt in:
“De tijd dat headquarters bij voorkeur in marmer moeten worden opgetrokken, ligt achter ons. Toch is de uitstraling van een
gebouw zoveel als de first impression. Die weerspiegelt het karakter van een onderneming en daar hoeft geen duur prijskaartje
aan te hangen.”
“In projecten die Procos Group heeft gerealiseerd voor AXA Real
Estate, Mediahuis en Microsoft was mobiliteit telkens de rode
draad”, verduidelijkt managing director Jos Duchamps. “Vroeger
moest iedereen zich per se verplaatsen naar Brussel, vandaag
niet meer. Nu komen medewerkers samen in neighborhoods op
kantoor om bijvoorbeeld aan cocreatie te doen, andere taken vervullen ze van thuis uit. Op die manier kan je de oppervlakte van
bedrijfsgebouwen sterk reduceren en het woon-werkverkeer
drastisch verminderen.”

Werk en privé gescheiden
Hybride werken is niet voor iedereen hetzelfde. Kristof Vanvelk,
real estate manager van CM Limburg. “Je hebt aan de ene kant
de cultuur van het bedrijf en aan de andere kant de medewerker als persoon. Sommigen kunnen thuis omwille van sociale
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omstandigheden niet geconcentreerd werken. Er zijn dus altijd
mensen die naar het hoofdkantoor of een regionaal subkantoor
blijven komen. Partnerorganisaties stellen ons ook de vraag:
kunnen we decentraal samenkomen om gezamenlijk een aantal zaken aan te pakken? Een head office is daarom niet per
definitie enkel een heilige werkomgeving, maar zeker ook de
aangewezen plek voor ontmoeting en vergadering, uiteraard
voor 40 personen of meer.”
“Naast thuiswerken wordt er bij B&R Bouwbedrijven vol ingezet op delokalisatie”, klinkt het bij algemeen directeur Hans
Vandervee. “Overal zijn kantoren beschikbaar dus er zijn mogelijkheden zat. Achter dit beleid zit eveneens een acquisitiestrategie,
zodat onze werknemers minder dan een half uur onderweg zijn
voor bijvoorbeeld een overleg. Daarnaast is ook het kwartiertje
woon-werkverkeer van nut omdat dit werk en privé gescheiden
houdt. Ik stel me de vraag of iedereen wel vragende partij is voor
veelvuldig thuiswerk. De meerderheid van ons team keert liever
terug naar kantoor. Dat is een goede zaak want in onze business
is een-op-eencontact belangrijk.”
Volgens Ben Goossens willen heel wat mensen in het postcoronatijdperk terug naar kantoor. “Natuurlijk zal thuiswerk voor
een aantal functies of een paar dagen per week een blijver zijn.
Maar dat bedrijven hun kantoren massaal afschaffen, zie ik niet
gebeuren. Wel moeten ondernemingen hun medewerkers verleiden met mooie en inspirerende werkplekken met veel ruimte
voor socializing, meetings en outdoor working space.
Delen van kennis, begeleiden en opleiden van jonge werkkrachten en projectbesprekingen zijn allemaal zaken waarvoor je echt
wel op kantoor moet zijn. Ook voor een verkoopgesprek ga ik bij
voorkeur ter plaatse voor een face to face bespreking, zodat je
de reactie van de klant kan aanvoelen.”

“Het aantal werkplekken in ons land daalt”, merkt Sammy
Rogmans op. De kennis- en innovatiemanager van Sweco
Belgium gaat verder: “Tegenwoordig leeft de overtuiging dat
maximaal 60 procent van het personeelsbestand moet gedekt
zijn. Maar we gaan wel extra werkplekken nodig hebben om
collectieve werkomgevingen te faciliteren. Zeker voor een
bedrijf met sterke groeiambities, zoals Sweco. Wie nu te snel
schakelt, zou later wel eens in de problemen kunnen komen.”

Van meeting rooms tot yogasessies
“De kansen die het nieuwe werken met zich meebrengt,
moeten wij als architecten met beide handen grijpen”, vindt
Kurt Gooris. “Alleen mogen we niet overreageren en meteen
alles over een andere boeg gooien. Het is onze taak om werkomgevingen te creëren die voldoende flexibel zijn en die mee
evolueren met de levenscyclus van bedrijven en organisaties.
Aangename omgevingen waar alle faciliteiten worden verleend,
medewerkers de mogelijkheid hebben om verschillende taken uit te voeren en afdelingen kunnen uitbreiden en inkrimpen. Kortom, gebouwen waarin kan worden geswitcht op het
moment dat de vraag zich opdringt.”
Isabelle Vandeur: “Superkwalitatieve kantoren zijn op dit
moment bijzonder gegeerd, maar het aanbod is erg beperkt.
Bedrijven geven hun gebouwen meer en meer een andere
invulling: minder oppervlakte in hun huurcontract voor eigen
gebruik naast volledige verdiepingen bestemd voor flexibele
werkplekken en coworking, gekoppeld aan diverse services.
Van meeting rooms en catering tot yogasessies, dikwijls allemaal te boeken via een app. België telt een 450-tal coworking
spaces die professioneel worden uitgebaat. Zij zetten hun expansie niet zozeer verder in de grootsteden, wel regionaal en dit in alle
provincies. Werknemers wensen een goede work-life balance
en zoeken een flexibele werkplek dichter bij huis.”

5.

7.

8.
1. Isabelle Vandeur
2. Sammy Rogmans
3. Tülay Yuksel
4. Hans Vandervee
5. Mathias De Waele
6. Kurt Gooris
7. Jos Duchamps
8. Ben Goossens
9. Kristof Vanvelk

9.
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UW PARTNER VOOR
DUURZAME OPLOSSINGEN
B&R Bouwgroep is een multidisciplinaire groep van 25 bedrijven met vestigingen in heel
België. Als toonaangevende bouwgroep nemen we ook op vlak van duurzaamheid onze
pioniersrol op. Zo ondersteunen we met B&R Sustalutions al onze dochterbedrijven in
hun zoektocht naar oplossingsgerichte innovaties en duurzame oplossingen. Dit omvat
alles wat de toekomst van onze samenleving, onze opdrachtgevers, onze partners
en/of onszelf beter maakt.
HOOYBERGHS
Klein Veldekens – Geel
Hoogste hybride (CLT & beton) toren van België

Welzijn van medewerkers
Aan de Blauwe Boulevard in Hasselt verrijst dit jaar de nieuwe
thuishaven van CM Limburg. Het project ademt welzijn en duurzaamheid uit. “De Christelijke Mutualiteit is een gezondheidsfonds en vertaalt dit in een kwalitatief nieuw hoofdkantoor en dito
werkomgeving”, stelt Kristof Vanvelk. “We bouwen ons head office conform de WELL- en BREEAM-standaarden. Een optimale
werkomgeving, afgestemd op de noden en het welzijn van onze
medewerkers is cruciaal. Denk aan een comfortabel binnenklimaat, ruimtelijke beleving, overvloedige lichtinval en een aangename akoestiek, met oog voor beweging en een gezonde geest.”
“Als architecten van Procos Group stemmen we een werkomgeving af op wat medewerkers en teams echt nodig hebben om
optimaal te functioneren, inclusief technologie. Al de rest creëren wij daaromheen”, verduidelijkt Jos Duchamps. “Bij zowat
elk kantoorgebouw dat de afgelopen 25 jaar in Brussel is verrezen, stond de buitenkant voorop. Deze benadering is achterhaald.
Tegenwoordig hebben we een WELL Accredited Professional in
huis die toeziet op het ontwerp, de constructie en de exploitatie
van een gebouw in functie van welzijn en gezondheid.”

Flexibele werkruimten
B&R Bouwbedrijven is al goed thuis in het nieuwe werken. Hans
Vandervee geeft tekst en uitleg: “Met Algemene Bouwonderneming Hooyberghs realiseren wij ook kantoorgebouwen en uiteraard heeft corona daar een impact op. We hebben in dit kader een
business model uitgeschreven en een strategie ontwikkeld. Beide
spelen onder andere in op de manier waarop mensen met elkaar
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willen samenwerken, zodat kantoorruimten overeenkomstig worden ingericht.”
“Sinds de coronapandemie is het verluchten van kantoorruimten
een must”, benadrukt Mathias De Waele. “Maar op heel wat
werkplekken kan er geen raam worden opengezet of weet niemand hoe de ventilatie precies werkt. In oorsprong is een kantoor
een rekenkamer, maar die vlag dekt de lading al lang niet meer.
Vandaag spreken wij over ‘werkruimten’ die heel flexibel moeten
zijn en waar je nu eens vergadert en dan weer in modules werkt.”

BREBUILD
Renovatie Groenendaalcollege – Merksem

Toegevoegde waarde

VERHEYEN
Turnova Toren – Turnhout

“Bij Sweco hebben we een coherente visie op kantooromgevingen”, aldus Sammy Rogmans. “Geen hele batterijen landschapskantoren met een twintigtal plaatsen, maar eerder kleine contactplekken voor vier personen. De inrichting is uiteraard betekenisvol
ontworpen: een groene biofiele architectuur gekoppeld aan een
inspirerende connectie tussen binnen en buiten. Belangrijk is ook
dat je in meeting rooms hybride vergaderingen kan organiseren
waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie.”
Tülay Yuksel: “We mogen een kantoor niet langer als een productieplek zien. Er moet added value zijn, zodat wij er kunnen werken
in de beste omstandigheden. Het moeten kwalitatieve werkomgevingen zijn die mensen binden, verbinden en ondersteunen.”
Tekst Erik Cajot | Fotografie Alf Mertens

Ontdek alles over B&R Bouwpgroep op

www.benr.be

B&R Bouwgroep | Hoge Mauw 1510 | B-2370 Arendonk
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Alle bedrijfsdiensten
onder één dak!

info@clbgroup.be
www.clbgroup.be

T 011 31 23 41
F 011 31 45 67

Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken

info@herwey.be
www.herwey.be

Onze partners

cwbgroup.be
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passionworksbetter.be

behindyourbusiness.be

Europark 116
B-3620 Lanaken
tel. +32 89 73 16 20

descon.online

enviro-eng.be

We reduce our ecological footprint
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HEIDEBLOEM
“Het loopt op wieltjes in nieuwe halte van Heidebloem”

Rob Gijsenberg
BURO B architectuur

Philippe Samyn
Heidebloem

Kurt Gooris
BURO B architectuur

Zowat 5,2 miljoen euro heeft busbedrijf Heidebloem zopas gespendeerd aan een spiksplinternieuw gebouw in Lanaken.
Naar een ontwerp van BURO B voerde aannemer Mathieu Gijbels de weldoordachte wensen van de bouwheer uit. Strak,
sober en toch heel wat speelse accenten zijn de voornaamste kenmerken van dit atypische bedrijfsgebouw.
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“De eerste plannen om naar een andere locatie te verhuizen dateren al van 15 jaar geleden”, zegt Philippe Samyn, algemeen
manager van Heidebloem. “Op dat moment waren de middelen
om actie te ondernemen echter niet voorhanden. Na de wissel
van aandeelhouder is het project in een stroomversnelling gekomen en zijn we actief op zoek gegaan naar een nieuwe stek.”
De bouwheer had zelf al een goed idee over hoe het toekomstige project er zou moeten uitzien. Dat was gebaseerd op de
eigen, jarenlange ervaring, aangevuld met een aantal gerichte
bezoeken aan collega-busbedrijven. “Ik wist inderdaad al goed
wat ik wou en wat we nodig hadden”, aldus Philippe Samyn.
“De uitdaging was een gebouw te creëren waarin onze twee
afdelingen, met name die voor openbaar en die voor commercieel vervoer, konden gescheiden worden. Daarnaast moesten
er ook gemeenschappelijke delen zijn, een moderne garage
en een praktische parking. Qua stijl opteerden we voor ruime
kantoren, veel lichtinval en een industriële look, zodat we ook
prijstechnisch binnen de doelstellingen zouden blijven.”
Om dit allemaal uit te tekenen, gaf Samyn het vertrouwen aan
de architecten van BURO B. “Op basis van hun referenties in
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onze sector en de juiste aandachtspunten bij hun voorstelling,
wisten zij ons overtuigen”, zegt de algemeen manager. “Ja, ook
wij voelden van in het begin een klik”, vult Rob Gijsenberg van
BURO B aan. “Als we met zwart en wit mogen werken, dan
zijn we gelukkig”, lacht hij. Dat bevestigt Philippe Samyn: “Het
idee was om een gebouw te creëren zoals onze bussen: aan de
buitenkant zwart, aan de binnenzijde veel wit. Sober en mooi.”

Niet over volle lijn
Kurt Gooris van BURO B vult aan: “Voor de aankleding van het
interieur zaten we ook meteen op dezelfde golflengte. We houden van hun gewenste stijl: strak, industrieel, en speelse accenten. Zo hebben we in het binnenglas en op de vloer lijnen aangebracht die refereren naar de business van Heidebloem: volle
lijnen wijzen op de scheiding tussen de afdelingen, stippellijnen
mogen overschreden worden. De strepen in het glas wijzen op
de beweging en de snelheid van hun wagenpark.”
Andere creatieve accenten zijn onder meer de opvallende, zelf
ontworpen lichtarmaturen, de glanzende tegels in de sanitaire

ruimtes die verwijzen naar het groen in het bedrijfslogo, de patio
op de verdieping aan de achterzijde, de speelse leuning met ongelijke spaties aan het terras, de betonnen plinten die op diverse
plaatsen verticaal worden doorgetrokken in de gevel, of de witte
lijn, die ongecontroleerd het strakke patroon van de zwarte vooren zijgevel doorbreekt.

Corona gooit roet in het eten
Het feit dat midden in het bouwproces de business van Heidebloem zware klappen kreeg door de coronacrisis, had een belangrijke impact op het het programma. “De werken zijn gestart
op 19 maart 2020, dus een paar dagen na het ingaan van de
eerste lockdown”, herinnert Philippe Samyn zich. “Ineens stond
een derde van onze vloot, met name de bussen om reizen uit te
voeren, volledig stil. Er drongen zich dus meteen besparingen
op. Er moest hier en daar worden gevijld aan de plannen. En
we hebben op een aantal plaatsen voorlopig de oude meubelen
neergezet.” Ook de timing van de werken liep door de crisis niet
zoals gepland. “Al bij al viel het nog wel mee”, weet Kurt Gooris.

“Enkele arbeiders moesten een tijdje in quarantaine, weliswaar
zonder dat ze zelf besmet waren. Dat zette wat druk op de verhuizing van Heidebloem, want ze moesten voor de jaarwisseling
hun oude gebouw verlaten.” Philippe Samyn bevestigt: “Door
corona hadden we wat meer tijd en mankracht om de verhuizing
goed voor te bereiden, maar de operatie zelf moest heel snel en
gestructureerd verlopen. Zoveel bussen op hetzelfde moment
overbrengen, daar komt toch wel wat bij kijken…”
Waar Heidebloem niet wou op besparen was de ruimte zelf:
“We hadden sowieso al een beetje op de groei ingezet en een
aantal extra plaatsen voorzien. Omdat we door corona verder uit
elkaar moesten gaan zitten, was dat een meevaller”, aldus nog
de algemeen manager. “Al moet ik toegeven dat we even met
het idee hebben gespeeld om tijdelijk één verdieping eruit te
halen, maar dat hebben we toch snel laten varen en direct voor
de volledige invullling gekozen.” BURO B heeft het gebouw wel
zo opgevat dat er per afdeling eenvoudig kan uitgebreid of ingekrompen worden zonder dat de functies van de diverse ruimtes
moeten aangepast worden.
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Technische fiche
Heidebloem
…
Bouwheer:
Heidebloem en Hansea; Lanaken
…
Architect:
Buro B architectuur & interieurdesign; Genk
Hoofdaannemer:
Mathieu Gijbels; Oudsbergen
Grond-en wegeniswerken:
Herwey; Lanaken
Sandwichpaneel wanden:
Kingspan; Grobbendonk
Speciale garagetechnieken:
TAE; Asse
Studiebureau:
AB Associates Belgium; Hasselt
Studiebureau:
BDA engineering; Peer
Betonwerken:
Bouwbedrijf Keulen H.; Lanaken
Vloerisolatie:
Hasevoets pur isolatie; Wommelgem
Sectionaal- en rolpoort:
Assa Abloy entrance systems Belux; Melle
Ventilatie & verwarming:
Robair; Genk
Elektriciteit:
Europ Electric; Genk
Schilderwerken:
Accent interieur; Zonhoven
Ballustrades en metalentrappen:
Bartels metaalwerken; Bree
Meubilair:
Gebr. Ferson; Oudsbergen
Dakwerken:
Polydak II; Lommel
Industrievloeren:
Eerdekens Jos; Oudsbergen
Binnen-en buiten beglazing:
Gijbels; Beringen
Betonboringen:
Cools; Lommel
Montagewerken sandwichwanden:
Willco; Oudsbergen
Alu buitenschrijnwerk:
Gijmacon; Oudsbergen
Binnendeuren:
Kerkhofs-Ceyssens; Oudsbergen
Portiek inkom:
Neon Design; Ternat
Tankstation:
Keysers Noël; Antwerpen
Fietsenstallingen:
Koppen.be; Schoten
Kantoormeubilair:
Puur Office; Hasselt
Verlichting:
Framaz; Aartselaar
Camerabewaking:
JoJo Systems; Oudsbergen
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Nieuwe vestiging Heidebloem te Lanaken
– Einde der werken dec. 2020
In Industriezone Europark te Lanaken heeft Firma Herwey
de volledige grond- en infrawerken voor busbedrijf Heidebloem mogen uitvoeren.
“in 2004 hadden wij op de vorige site al een extra parking voor autocars van Heidebloem gebouwd. Dat wij
nu opnieuw de handen uit de mouwen mochten steken
voor Heidebloem en Hansea is mooi. We zijn hen dan ook
heel dankbaar, aldus Raf Weytjens, medebestuurder bij
Herwey en aannemer van dit mooi project.
Omgevingswerken
Na de ontbossing en de grondwerken met een grondverzet van 14886 m³, volgden eerst de omgevingswerken.
Vanuit de duurzame gedachte zijn wij erin geslaagd om
het grootste deel van het grondverzet te leveren als grondstof voor de lokale keramische industrie. De rijbanen en de
parkeerplaatsen voor de bussen zijn uitgevoerd in asfalt en
de tankpistes in vloeistofdicht beton. De voertuigparkings
en fietsenstallingen zijn dan weer aangelegd met waterdoorlatende materialen. Er is ook aanzienlijk geïnvesteerd
in ondergrondse technieken voor verlichting, datacommunicatie en voertuigherkenning. Het gebouw is vervolgens
volledig conform het vooropgestelde BIM-model gerealiseerd.
Vermits we de coronamaatregelen snel en zonder morren
geïmplementeerd hebben, heeft de werf gelukkig nooit
stilgelegen en hebben wij de werkzaamheden conform
planning kunnen uitvoeren.
www.herwey.be
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Pompen of verzuipen…
Het bouwproces zelf is vrij gunstig verlopen. “Zoals altijd hebben
we hier en daar wel wat tegenslagen moeten opvangen”, zegt
Rob Gijsenberg. “Te beginnen met de dassenburcht die plots op
een hoek van het terrein werd ontdekt. Het heeft ons genoodzaakt om het hele gebouw op te schuiven nadat de originele omgevingsvergunning was stopgezet. Gelukkig kon de bouwheer
een aanpalend terrein kopen en was het uiteindelijk geen probleem om die aanpassing te doen. Het betekende wel een extra
kost en 2 maanden vertraging. Een tweede moeilijkheid die best
wel pittig was, deed zich voor bij de waterafvoer van het terrein.
De voorzieningen aan de voorkant konden het volume niet trekken, waardoor we een pompinstallatie moesten voorzien om al
het water 200 meter naar achter te pompen in plaats van het
naar voor te laten lopen. Financieel was ook dat een flinke aderlating voor het bedrijf.”

bestuderen”, vertelt Kurt Gooris. “Omdat hier veel harde, industriële materialen zijn gebruikt, moesten we wel een aantal
noodzakelijke ingrepen doen aan de plafonds.”

Vertrekkensklaar!
Intussen zijn de medewerkers die niet door de coronabeperkingen worden getroffen, al goed ingeburgerd in hun nieuwe
werkomgeving. Er heerst voorlopig een gezellige, doch beperkte
drukte in de kantoren, de werkplaats, magazijnen, carwash en
in de ontmoetingsruimte voor de chauffeurs. “Het is uiteraard
even aanpassen, maar toch ziet iedereen ziet nu al heel goed
de meerwaarde van het gebouw in”, aldus nog Philippe Samyn.
“De praktijk leert dat de voorbereidingen van het concept erg
waardevol zijn geweest, en de flow van onze operaties meteen
op wieltjes loopt.” Top. En nu de touringcars nog…

Over uitdagingen gesproken: BURO B moest ook de akoestiek
in het gebouw aanpakken. “Dat is een aspect dat we standaard

Bouwen met Mathieu Gijbels was een 'heerlijke' ervaring

Tekst Kurt Meers | Fotografie Frank Gielen

"Het realiseren van mijn bouwdroom was een logische stap binnen het groeiplan
van Horeca Van Zon. Het project verliep in bouwteam, waardoor ik volledig ontzorgd
werd. Hierdoor kon ik me blijven focussen op mijn onderneming... Heerlijk!"

“Uitzonderlijk dat alles zo vlot verloopt”
“Er zijn diverse redenen waarom we fier zijn dat we aan dit project hebben meegewerkt”, zegt Brecht Vanbaelen, projectleider
bij Mathieu Gijbels uit Oudsbergen. “In de eerste plaats is het een hypermoderne, duurzame én milieu- en klimaatvriendelijke
nieuwbouw. Er zijn best veel details die esthethisch en kwalitatief tot de verbeelding spreken, zoals de vide aan de inkom of de
werkputten in de garage. Het project is dan ook een referentie op vele vlakken, en daar kunnen we mee uitpakken. Ik onthou verder
de uitzonderlijk goede samenwerking met de andere partijen in het bouwteam. Alles was tot in de puntjes voorbereid en er hebben
zich gaandeweg nauwelijks problemen voorgedaan. Het gebeurt niet vaak dat een project zo vlot verloopt als hier.”

Marion Van Zon,
Zaakvoerster Horeca Van Zon

KPD Services nv/sa | Stadsbeemd 1013 | B-3545KPD
Halen
Services nv/sa | Stadsbeemd 1013 | B-3545 Halen
T: +32 (0) 13 460 460 | F: +32 (0) 13 460 461
T: +32 (0) 13 460 460 | F: +32 (0) 13 460 461
www.kpd.be | info@kpd.be
www.kpd.be | info@kpd.be

Nochtans kreeg Mathieu Gijbels wel een aantal pittige uitdagingen voorgeschoteld. “De moeilijkste was zeker de strikte timing”,
zegt Brecht Vanbaelen. “De bouwheer moest zijn vorige accommodatie verlaten bij de jaarwisseling, dus moesten we alles op
korte tijd rond zien te krijgen. Door de problemen met de omgevingsvergunning zijn de werken wel wat vertraagd, maar al bij al
werden de deadlines toch goed gerespecteerd.”
Bovendien was er een onvermijdelijk effect van de coronamaatregelen. “De planning om altijd de juiste mensen op de werf te
krijgen, verliep net iets moeilijker”, geeft de projectleider toe. “We hebben zelf geen besmettingen gehad, maar het gebeurde wel
dat er mensen even in quarantaine moesten na contact met anderen. Ook de omstandigheden om zwaar werk uit te voeren, zoals
de mondmaskerplicht, waren niet evident en vertraagden het totale proces. Tot slot had corona ook een budgettaire impact voor de
klant. Het was onze taak om mee te denken en suggesties te doen over een aantal besparingen. Zo zal je zien dat de witte sierlijst
niet op alle gevels loopt, maar alleen vooraan en aan de zijkant. Kleine ingrepen, maar alle beetjes helpen, natuurlijk…”

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

www.kpd.be

www.gijbels.com

www.tae.be
Z.1 Research Park 250 - 1731 Zellik - +32 2 481 79 00 - info@tae.be

UW PARTNER NR 1 IN
WERKPLAATSUITRUSTING
Wij zijn op zoek naar sales en technisch talent!
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Met ook reeds meer dan 35 jaar een
zeer belangrijke aanwezigheid op de
Belgische autokeuring met ophangingstesters, remtestbanken voor car & truck,
4-palenhefbruggen, uitlaatgastesters of
emissietesters.

Krachtige bouwsoftware en diensten voor een
zorgeloos projectbeheer, van meetstaat tot
en met oplevering.

KPD Services nv/sa | Stadsbeemd 1013 | B-3545 Halen
KPD Services nv/sa | Stadsbeemd 1013 | B-3545 Halen
T: +32 (0) 13 460 460 | F: +32 (0) 13 460 461
T: +32 (0) 13 460 460 | F: +32 (0) 13 460 461
www.kpd.be | info@kpd.be
www.kpd.be | info@kpd.be

TECHNO
AUTOMOTIVE
EQUIPMENT

Techno Automotive Equipement, met
meer dan 40 jaar ervaring in garageuitrusting en garagegereedschap, is
N°1 voor alles wat betreft hefbruggen,
remmentestbanken, uitlaatgasafzuiging,
olieservice, enz… Als grote specialist in
wielservice bieden wij u een uitgebreid
gamma aan bandendemonteermachines, wielbalancers cars, wielbalanceerapparaten truck, wieluitlijnapparaten,
schaarhefbruggen en krikken.

offertemapKPD_2016.indd 1

offertemapKPD_2016.indd 1

15/09/16 14:35

15/09/16 14:35

Ontdek op onze gloednieuwe website wat wij voor
uw bouwbedrijf kunnen betekenen én maak er kennis
met onze laatste nieuwe producten, zoals
de Requirements of de Inspections app.
Stadsbeemd 1013, B - 3545 Halen
tel. +32 (0)13 460 460

www.tae.be
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CENTRE CÉRAMIQUE
De pronkkast van Maastricht

1.

2.

Erich Hacken
Hoofduitvoerder
Laudy Bouw & Ontwikkeling

Lex Gulikers
Projectleider
Laudy Bouw & Ontwikkeling

3.

4.

Maurits Haenen
Interim Directeur
Centre Céramique

Karel Franken
Bureau Franken

Centre Céramique in Maastricht wordt momenteel verbouwd. Binnen het gebouw worden functies verplaatst, komen er nieuwe
functies – zoals de muziekschool – bij en wordt de toegankelijkheid verbeterd. Oorspronkelijk ontwerper van het Centre Céramique architect Jo Coenen is eveneens verantwoordelijk voor de huidige ingrepen.
Het Centre Céramique werd zo’n 20 jaar geleden gebouwd. Tijden veranderen en de indeling van het zes verdiepingen hoge gebouw
sloot niet meer helemaal aan bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. En dan is er nog de komst van Kumulus Muziekschool,
vertellen interim-directeur Maurits Haenen en projectleider namens de gemeente Maastricht Karel Franken (bureau Franken BV, Eindhoven). Zij zijn samen met projectleider Lex Gulikers en hoofd uitvoerder Erich Hacken van Laudy Bouw & Ontwikkeling aangeschoven
om uitleg te geven over de verbouwing. “De muziekschool zit nu nog in een monumentaal pand elders in Maastricht. Dat was aan een
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Betrokken worden bij een project dat een boegbeeld is
voor een stad prikkelt je zintuigen in het bedenken van
innovatieve en duurzame oplossingen. Dankzij de aanwezige kennis en ervaring, in combinatie met een uitgebreid
assortiment, konden wij als projectinrichter mede zorgdragen voor een nieuwe prettige werkomgeving waar dagelijks de nodige stappen gezet worden. Er is een eigentijdse
vloer gerealiseerd in een frisse kleurbeleving die past bij
het karakter van de stad.
www.id-2.nl

flinke onderhoudsbeurt toe. De vraag was, wat doen we ermee,
mede gezien het teruglopende aantal leerlingen van de muziekschool. Daarop is besloten om dat pand te herbestemmen en
de muziekschool onder te brengen in het souterrain van Centre
Céramique.”

Roltrappen
Een andere ontwikkeling, zegt Haenen, is dat er minder boeken
worden uitgeleend. Reden om die een andere plek in het gebouw te geven. “Op verdieping 2 komt een jeugdbibliotheek.
Niet alleen een plek om boeken te lezen en lenen, maar een
multifunctionele en leerzame plek voor spelletjes en activiteiten.
Op verdieping 3 en 4 komt de rest van de bibliotheek. Op die
verdiepingen richten we ook enkele exposities in die het verhaal
van de geschiedenis van Maastricht vertellen. Mede daarom
noemen we het gebouw ook de pronkkast of huiskamer van de
stad.” En die huiskamer, geeft hij aan, moest beter toegankelijk
worden en geschikt zijn om in het souterrain de muziekschool
te huisvesten. “Dat betekent onder meer de entree verbeteren,
maar twee grote ingrepen zijn de roltrappen naar de eerste en
tweede verdieping en een betere lichtinval zodat er meer daglicht in het souterrain valt waardoor het ook een aangename plek
om te verblijven is.” Voorheen, vult Karel Franken aan, waren
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daar de Bibliotheek (jeugd- en romanafdeling) en de depots van
het Erfgoed gevestigd. “Aan een muziekschool worden uiteraard heel andere eisen gesteld. Ook op het gebied van geluid.”
Verder, zo geven beide heren aan, verhuizen de kantoren die op
verdieping 2, 3 en 4 lagen nu naar de verdiepingen 5 en 6. Voor
RTV Maastricht, voor de verbouwing op 6 gehuisvest, werd een
deel van verdieping 3 ingericht.

Vlekkenplan
Toen de plannen voor de verbouwing ontstonden, in de loop van
2018, was een van de eerste vragen of voor alle functies die
in het gebouw gepland waren voldoende ruimte was. En of de
organisaties erachter – zoals muziekschool, bibliotheek en erfgoedorganisaties – zich wel in de plannen konden vinden. Haenen en Franken vertellen dat er daarom werd begonnen met een
uitgebreide inventarisatie. “Daarvoor hebben we onder meer
een vlekkenplan opgesteld. Toen bleek dat iedereen zich in de
plannen kon vinden, zijn we een bouwteam gaan formeren op
basis van een Europese aanbesteding.
Dat was voor de bouwvak van 2019 rond.” Toen werd onder
meer Laudy nadrukkelijk bij het project betrokken, bevestigen
Lex Gulikers en Erich Hacken. Als twee belangrijke uitdagingen
in het ontwerp van Jo Coenen noemen ze het creëren van een

vide die voor meer daglichtinval moet zorgen en het inbrengen
van de roltrappen in het gebouw. “Bovendien, we waren net
goed en wel met de uitvoering bezig toen corona uitbrak. Daardoor kwamen we in een heel rare periode terecht.” De keuze
voor Jo Coenen als architect vinden ze alle vier vanzelfsprekend.
“Het oorspronkelijk ontwerp is van hem, daar moet je nu niet iemand anders ingrepen in laten doen. Hij laat met oog voor details
en materialen de verbouwing er op een vanzelfsprekende, bij het
gebouw passende manier uitzien.”

Bouwstromen
Een andere uitdaging noemen ze het transformeren van het
souterrain naar muziekschool. “Er komen daar oefenruimtes
voor leerlingen, maar eveneens voor gezelschappen, en tevens
een zaal voor uitvoeringen en producties. We maken de oefenruimtes geschikt voor drie geluidsniveaus, van gewoon (beperkt
muziekgeluid) tot redelijk (samenspel en wat luidere instrumenten) tot geschikt voor elektronisch versterkte muziek en
veel lawaai.” Veel aandacht was er al in het voortraject, maar
eveneens tijdens de uitvoering, voor de diverse bouwstromen,
zeker omdat het Centre Céramique waar mogelijk geopend
bleef. Gulikers: “Er is een 30 meter lange betonwand met een
dikte van 30 centimeter uit het gebouw gesloopt.

Een intensieve klus. Bovendien moesten we dat puin op een
goede manier afvoeren. Daarvoor is over de vijver een tijdelijke brug gebouwd, sterk genoeg om ook machines te dragen.”
Omdat er voor het creëren van de vides voor de roltrappen een
kolom moest worden verstevigd, werd samen met de constructeur Brekelmans uit Maastricht nadrukkelijk naar fasering en de
stabiliteit tijdens de bouw gekeken, zegt hij. “In de kelder zijn
extra boorpalen door de bestaande betonvloer aangebracht. Ook
zijn er op een inventieve manier nieuwe betonwanden gestort
in de bestaande kelder.” Dat alles vroeg om een zorgvuldige
logistieke planning en om veel vakmanschap van de betrokken
bouwvakkers. Omdat er ook rekening moest worden gehouden
met de interne verhuizingen werden verdieping 5 en 6 aangepakt, nadat eerst de ruimtes voor RTV Maastricht op verdieping
3 waren klaargemaakt. Zo konden de kantoorfuncties op 5 en
6 worden ondergebracht en op de andere verdiepingen verder
worden gewerkt.

Omwonenden
Overigens, zo geven de vier heren aan, lagen er niet alleen ín het
gebouw uitdagingen, maar eveneens er buiten. Want een ingrijpende verbouwing in een omgeving met woningen en winkels
vraagt ook om aandacht voor de buitenwereld.
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project Centre Céramique
Maurits Haenen: “Toen de plannen bekend werden reageerden
de omwonenden kritisch. Die voorzagen de nodige overlast. We
zijn dus meteen gaan kijken hoe we die overlast zo veel mogelijk konden beperken. Verder hebben we een communicatieadviseur aangesteld die onder meer contact houdt met een
afvaardiging van de bewoners. Maar wat eveneens is gewaardeerd, is om te laten zien wat we doen en in welk stadium de
bouwactiviteiten zich bevinden. Dus maakten we filmopnames
waarvan we wekelijks shots laten zien en vervolgens maandelijks een compleet filmpje. Dat draagt bij aan het begrip.
We hebben regelmatig contact met de omwonenden. Verder kreeg de voorzitter (een groep was niet mogelijk vanwege
corona) van de VVE van het naastgelegen complex een rondleiding. Daarover kon hij zijn achterban informeren. Het is een
heel intensief traject, maar we merken dat informeren en uitleg
geven wel bijdraagt aan het begrip voor wat we aan het doen
zijn. We zijn de mensen dan ook dankbaar voor hun geduld.”
Overigens, zegt hij, zijn de mensen tevens nieuwsgierig naar
wat er binnen zoal gebeurt. “Dat bleek wel toen de roltrappen in
het gebouw werden gebracht. Een spectaculair gezicht dat veel
belangstellenden trok.”
De werkzaamheden liggen op planning, ondanks corona. Maar
er waren daardoor niet alleen nadelen, merkt Erich Hacken op.
“Natuurlijk zijn er de maatregelen waaraan je je moet houden. En
kwamen niet alle leveringen als gepland. Maar dat er sprake was
van een semi-sluiting van het gebouw, dat er sprake was van
een afhaalbibliotheek – iets wat ook zonder corona het geval zou
zijn geweest – heeft bepaalde zaken ook gemakkelijker gemaakt.
We gaan dan ook eind maart, begin april opleveren en daarna
zal het Centre Céramique geleidelijk weer haar deuren openen.”
tekst: Jac Bucholz - fotografie: Alf Mertens

Bouwinfo
…
Opdrachtgever:
Gemeente Maastricht
Architect:
Jo Coenen
Aannemer:
Laudy Bouw en Ontwikkeling
Installateur:
Croonwolter&dros
Uitwerkend architect:
Coenen Sättele Architecten
Constructeur:
Adviesbureau Brekelmans
Installatieadvies:
ingenieursbureau WRI
Systeemwanden en plafonds:
Gepla B.V.
Vloerbedekkingen:
ID2 Interior projects.
Parket:
Bloemen Parket.

“DANKBAAR PODIUM”
Met het realiseren van de houten podiumvloer en wandbekleding in Centre Céramique krijgt ons vakmanschap
brede aandacht. Secuur en met oog voor
detail gelegd. Waarom hout? Omdat dit
op een natuurlijke wijze de gewenste sfeer en akoestiek schept in deze
muziekschool. Een project als resultaat
van een mooie samenwerking met architect Jo Coenen en Laudy Bouw &
Ontwikkeling. En een project om trots
op te zijn, dat voor ons aanvoelt als een
dankbaar podium.
www.bloemenparket.nl

“GOEDE AKOESTIEK”

idee.indd 1

08-03-21 10:02

“Als afbouwprofessional denken we
graag mee in akoestische oplossingen.
Zo ook in dit project, waar twee controversen worden gecombineerd; een bibliotheek waarbij stilte essentieel is en een
muziekschool, geënt op het produceren
van geluid. We hebben veel doos-indoos gebouwd, waarmee met gipsmassa feitelijk een soort bunkers worden gecreëerd. Naast glazen wanden (20mm +
16mm dik) zijn tevens gesegmenteerde mdf-panelen aangebracht en onder
specifieke hoeken geplaatst, waardoor
geluid wordt geabsorbeerd en op de
juiste manier wordt teruggekaatst.
www.gepla.nl

Gepla BV Business Park Stein 135

6181 MA Elsloo

T. 046 - 4370340

E. info@gepla.nl W. www.gepla.nl

“ID2 PROJECT
INRICHTING”
Betrokken worden bij een project dat
een boegbeeld is voor een stad prikkelt je zintuigen in het bedenken van
innovatieve en duurzame oplossingen.
Dankzij de aanwezige kennis en ervaring, in combinatie met een uitgebreid
assortiment, konden wij als projectinrichter mede zorgdragen voor een nieuwe prettige werkomgeving waar dagelijks de nodige stappen gezet worden.
Er is een eigentijdse vloer gerealiseerd
in een frisse kleurbeleving die past bij
het karakter van de stad.

Vloeren
Zonwering
Showrooms in Landgraaf en Zoetermeer | +31 (0)88 350 0 600
www.id-2.nl

Innovatieve oplossingen voor creatieve ideeën.

www.id-2.nl
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INSTALLATIES CENTRE CERAMIQUE
“Na ruim 20 jaar keert Croonwolter&dros terug om dit aansprekende
gebouw te moderniseren”

De gekende naam voor
Vloeropbouw & Isolatie
biedt nu nog meer comfort:

Vloeropbouw

Isolatie

Centre Ceramique, het gebouw van de gemeente
Maastricht, ondergaat een ingrijpende verbouwing.
Ook de installaties worden up-to-date. Die worden verzorgd door Croonwolter&dros.

Ja, hij kent het gebouw van het Centre Ceramique goed. Hij was,
net als een aantal van zijn collega’s, ruim twintig jaar geleden
eveneens betrokken bij de bouw, vertelt projectleider Stef Willems van Croonwolter&dros. “Door de kennis van de bestaande
installaties te combineren met de wensen en uitgangspunten
van de gemeente, hebben wij in bouwteamverband het volledige elektrotechnische-, werktuigkundige- en sprinkler-technische ontwerp uitgewerkt en daarna gerealiseerd. Daarnaast is
het gebouw energiezuiniger gemaakt door het toepassen van
slimme technologie, led-verlichting en gebruik van duurzame
materialen.”

Voorontwerp
Hij maakt duidelijk dat Croonwolter&dros al in het voortraject bij
het project betrokken werd. “We zijn in het bouwteam ingeschoven, hebben in samenspraak met hoofdaannemer Laudy, wat
onze werkzaamheden betreft, een voorontwerp gemaakt.” Hij
legt uit dat het werk enkele uitdagende aspecten kent. “Onder
andere de opbouw van het gebouw. Dat bestaat bijvoorbeeld
voor tussen de 80 en 90 procent uit vaste plafonds. Dus je komt
lastig ergens bij. Zeker op de plek waar de roltrappen zijn aangebracht en een vide is gemaakt. Daar moesten de nodige leidingen worden verlegd. Verder zijn er 800 armaturen ingebouwd.
Rekening houdend met bij de gebruikerswensen voor het interieur.”

Gefaseerd
Dat er gefaseerd kon worden gewerkt, noemt Willems een voordeel. “Zo konden we toen met het sloopwerk werd begonnen al
aan de slag op de vijfde en zesde verdieping. Was het slopen ergens in het gebouw afgerond, dan konden wij daar bijvoorbeeld
nieuwe leidingen aanleggen.” Het gebouw zou tijdens de werkzaamheden deels in gebruik blijven, onder meer de bibliotheek,
maar door de coronacrisis werd dat veel beperkter dan voorzien,
zegt hij. “Dat maakte het iets makkelijker. En zoals gezegd, ook
de gefaseerde aanpak leidde er voor ons toe dat we ons werk
konden doen zonder andere partijen in het vaarwater te zitten.
Mede door goed overleg is de samenwerking prettig verlopen;
die communicatie gaat nog steeds prima.”

Klimaatsystemen

Duurzame
energie

Sanitair

Binnenkort nieuwe showroom in Tongeren!

De werkzaamheden bevinden zich nu in de afrondende fase, al
verwacht Willems nog wel een aantal weken nodig te hebben
om de puntjes op de ‘i’ te zetten. “Dan moet je vooral denken
aan het goed invullen van de gebruikerswensen. De algemene
werkzaamheden zitten er zo goed als op. Ja, het werk is goed
verlopen en het is leuk om hier na ruim 20 jaar weer terug te keren om bij te dragen aan het moderniseren van dit aansprekende
gebouw.”

Limburglaan 38 5652 AA Eindhoven
info@croonwolterendros.nl • www.croonwolterendros.nl
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NIEUWBOUW IKC ZIEZO! AFGEROND: INSPIRERENDE
LEER-, BEWEEG- EN SPEELOMGEVING
“Samenwerking bij dit project schoolvoorbeeld van hoe het hoort te gaan”

1.

2.

Dorine van Rooij
projectleider
gemeente Maastricht

Joop Vinck
Directeur ZieZo

3.
Jules Frére
RO groep

4.

4.

Geert Timmermans
Povse & Timmermans
architecten

Paul Koppen
Directeur koppen Bouw

Een toekomstgerichte en inspirerende omgeving voor kinderen tot en met 12 jaar, gebouwd volgens een specifieke visie, dat is de
nieuwbouw van Integraal Kindcentrum ZIEZO! in Maastricht. De bouw is afgerond en inmiddels, met wat vertraging vanwege de
coronamaatregelen, ook in gebruik genomen. De betrokken partijen kijken met enthousiasme terug op een bijzonder project.
Van die betrokken partijen zijn voor dit gesprek Joop Vinck (projectleider ZIEZO), Geert Timmermans (Povše&Timmermans architecten
• ingenieurs bv), Dorine van Rooij (gemeente Maastricht), Paul Koppen (directeur Koppen Bouw) en Jules Frère (RO Groep) aangeschoven. Joop Vinck vertelt dat er een gebouw is gerealiseerd dat plek biedt aan 400 leerlingen van de basisschool die is ontstaan uit een
fusie van de basisscholen De Kring en De Perroen, peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang. “Het is een heel eigentijdse
en duurzame omgeving waar kinderen op een integrale manier worden voorbereid op een volgende stap in hun leven.
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Onze kernwaarden ‘bewegen, zien en zijn’ komen er nadrukkelijk in terug.” Dorine van Rooij vult aan: “Dit sluit aan bij onze
visie van integrale huisvesting van basisscholen en kinderopvang
op één locatie.” Beiden merken op dat die visie op een optimale
wijze is vertaald naar het ontwerp. “De architect wist precies
wat wij voor ogen hadden.”

zelden gezien dat er zo’n eenduidigheid was. De afspraak was
ook dat aan de drie kernwaarden die we hadden meegekregen bij de bouw niet mocht worden getornd. Daarnaast is ook
nadrukkelijk naar het duurzaamheidsaspect gekeken.
Het kindcentrum is nagenoeg Bijna EnergieNeutraal (BENG),
maar met toevoeging van een aantal PV-panelen kan het zelfs
energieneutraal worden gemaakt.”

Toekomstige ontwikkelingen

Gevel

Architect Geert Timmermans legt uit dat het dan ook niet om
een eenvoudig gebouw met enkele klaslokalen gaat. Het kindcentrum bestaat uit 4 units waarin de lokalen voor de basisschool zijn ondergebracht. Het hart van iedere unit is een groot
plein. Daarnaast is er voor de kinderopvang en peuterspeelzaal
een aparte binnen- en buitenruimte. Waarbij de buitenschoolse
opvang gebruik maakt van ruimten van de basisschool. “Het
is een multifunctioneel gebouw dat zich voegt naar de groene
buitenruimte. Bij het ontwerpen is naast de kernwaarden van
ZIEZO! onder meer rekening gehouden met toekomstige
ontwikkelingen. Is er bijvoorbeeld sprake van krimp, dan kunnen
units een andere functie krijgen; is er juist sprake van groei dan
kan op het dak worden bijgebouwd.” Vanwege de flexibiliteit,
zegt Timmermans, is gekozen voor een staalconstructie met
kolommen en niet voor zware betonwanden. De hoge ambities
werden vervolgens in bouwteamverband waargemaakt waarbij
het budget continu moest worden bewaakt. “Wat dat betreft
zaten alle partijen in het bouwteam absoluut op één lijn. Ik heb

Een van de uitgangspunten was dan ook dat er niet bezuinigd
zou worden op zaken die niet meer terug te draaien zouden
zijn, merkt Paul Koppen vervolgens op. “Er zit bijvoorbeeld
triple beglazing in en de houtskeletbouw-gevel heeft een hoge
isolatiewaarde; die gevel is bovendien demontabel. In het gebouw wordt verder gebruik gemaakt van led-verlichting en er is
optimale ventilatie zodat voldaan wordt aan de eisen van Frisse Scholen, klasse B. Er is volop daglichttoetreding en de lokalen zijn allemaal voorzien van screens.” Jules Frère, die de
bouw begeleidde, maakt duidelijk dat de goede samenwerking
binnen het bouwteam ervoor heeft gezorgd dat het krachtige
gebouw, dat opdrachtgever en architect voor ogen hadden, er
ook daadwerkelijk is gekomen. “Sterker nog, dankzij de inbreng
van aannemer Koppen heeft het een nog iets krachtigere uitstraling gekregen. Zo voldeed de oorspronkelijk gekozen gevelbeplating niet helemaal aan de verwachtingen. Het voorstel van
Koppen om voor geëmailleerd glas te kiezen werd door iedereen
enthousiast ontvangen. Sowieso was de eensgezindheid groot,
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discussies waren er nauwelijks. De samenwerking bij dit project
is een schoolvoorbeeld van hoe het hoort te gaan.” Het is een
opmerking die door de andere aanwezigen instemmend wordt
begroet.

Buitenruimte
Ook wat de buitenruimte betreft waren de ambities hoog. Het
is een veelzijdig gebied geworden met onder meer veel groen,
speeltoestellen, een amfitheater, een watervoorziening, zandbakken en fruitbomen waarvan het fruit in de eigen keuken
wordt verwerkt. Joop Vinck: “Het buitenterrein was een spannend onderdeel omdat het budget daarvoor krap was. Maar
wat we voor ogen hadden, een uitdagende speelomgeving
creëren is gelukt.” Wat eveneens spannend was, was de planning, glimlacht Paul Koppen. “Er was een jaar voor uitgetrokken:
in oktober 2019 beginnen en in oktober 2020 klaar. Toen kwam
corona. Een aantal medewerkers van buitenlandse afkomst
ging naar huis en leveringen werden onzeker. Zo moesten de
luchtbehandelingskasten uit Italië komen. Neem van mij aan dat
iedereen een zucht van verlichting slaakte toen ze arriveerden.”
Ondanks de beperkingen en onderbezetting lukte het volgens
Koppen de planning aan te houden. Na de oplevering werd het
gebouw ingericht met als doel om 4 januari open te gaan. Vinck:
“Dat is door de lockdown zo’n twee maanden verschoven. Maar
uiteindelijk hebben we het kindcentrum enkele weken geleden
in gebruik genomen. Iedereen keek hier zijn ogen uit.
En neem van mij aan, zoals we hier zitten doen we dat nog
steeds.”

Bouwinfo
…
Opdrachtgever:
Stichting kom Leren
Mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Maastricht
Projectmanagement:
Process bbfm
Architect:
Povše&Timmermans architecten • ingenieurs bv
Aannemer:
Koppen Bouw (in onderaanneming
van Mertens Bouwbedrijf)
Constructeur:
Castermans Engineers
Adviseur:
K+ adviesgroep
Installaties:
PEVO (elektrotechnisch),
Viltoonen (werktuigbouwkundig)

tekst: Jac Bucholz - Fotografie: Alf Mertens
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ECOLOGIE EN BIODIVERSITEIT
WINNEN TERREIN IN DE TUIN

Maximaal rendement uit
uw buitenruimte?
Dolmans Landscaping Services België, onderdeel van Dolmans Landscaping
Group, zorgt ervoor dat uw investering in de buitenruimte zichzelf terugbetaalt.
Wij zijn een allround multidisciplinair groenvoorzieningsbedrijf actief in ontwerp,
aanleg en onderhoud. We hebben specialisten in de meest uiteenlopende
disciplines in huis, van ontwerpers tot stratenmakers, van hoveniers tot boomverzorgers. Dit zorgt ervoor dat we altijd samen voor maximaal rendement
gaan. Samen beter voor buiten!
Dellestraat 5 | 3560 Lummen | T +32 (0)11 821 248
Terbekehofdreef 6-8 | 2610 Wilrijk - Antwerpen (B) | T +32 (0)477 773 352

www.dolmanslandscapingservices.com

UW PARTNER IN BEKISTING

Na de eerste coronalockdown is een groene bom ontploft.
Tuineigenaars snakken meer dan ooit naar het ultieme

BouwArena.

Michael Wojciechowski vervolgt: “Tuinoppervlakten worden
steeds kleiner, maar de wensen van de klant blijven even groot.
Het is een uitdaging om alle eisen zo compact mogelijk te integreren. Een tuinkantoor gecombineerd met een poolhouse is
een toepasselijk voorbeeld.”

“De hedendaagse tuin is meer dan ooit een cocoon, waarin de
nadruk ligt op intimiteit en geborgenheid”, begint Michael Wojciechowski, tuin- en landschapsarchitect en zaakvoerder van
OC Atelier T(h)reee. “Mensen willen hun tuin herontdekken,
beleven en opwaarderen. Ze investeren dan ook in buitenkeukens, zwembaden, bijgebouwen, noem maar op. Ecologie wint
voortdurend terrein, net als het creëren van biodiversiteit en
de bewustwording van bijvoorbeeld regenwateropvang. Een
creatief én ecologisch verantwoord project ontwikkelen waarin de klant zich goed voelt, dat is tegenwoordig de kunst.”

“De tijd van hectarengrote tuinen ligt inderdaad achter ons”,
knikt Hilde Willekens van CubIQ Design. “Toch verlangen mensen naar eenzelfde beleving in een kleinere tuin. Vroeger werd er
buiten wel gegeten, maar nadien meteen terug binnengegaan.
Vandaag willen mensen zo veel mogelijk genieten van hun tuin
en dit liefst vier seizoenen lang.
Op een beperktere oppervlakte wordt ook volume gecreëerd in
de diepte. Tuinkantoren en poolhouses worden meer en meer
onderkelderd om die ruimte in te richten met bijvoorbeeld een
spa of wijnkelder.”

outdoorgevoel. Zes professionals uit de sector keren de
trends binnenstebuiten tijdens een rondetafelgesprek in de

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

WWW.COMETAL.BE
cometal_adv_top10.indd 1

- 64ste editie - 66 -

Volume in de diepte
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Gevoel van welbevinden
“Wij bieden moderne tuinconstructies, tuinkantoren en zorgwoningen aan”, somt Hilde Willekens op. “Onze drie modellen zijn
opgebouwd uit een aluminium structuur, die volledig modulair
en demonteerbaar is. De steunpalen hebben een dikte van 14
op 14 centimeter. Alle zijkanten kunnen worden afgewerkt met
hout, kunststof of glas. We maken van relatief weinig materialen
gebruik en spelen eveneens in op ecologische aspecten. Zo kan
je het hemelwater op het dak afleiden naar retentiebekkens of
gewoon in de tuin laten vloeien en dus optimaal benutten.”
“Het tuinkantoor vormt een fysieke scheiding tussen werk en
privé”, vindt Michael Wojciechowski. “Je trekt de deur van je
woning letterlijk en figuurlijk dicht en laat alle huishoudelijke
beslommeringen achter je. Het is bewezen dat mensen beter presteren in het groen, je gevoel van welbevinden neemt
bovendien toe.”

Groenstromen circulair verwerken
Bij Dolmans Landscaping staat het leefklimaat centraal. “Toegepast op de openbare ruimte gaat het onder meer om hittestress,
CO2-uitstoot, biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en ecologie”, haalt commercieel directeur Armand Vliegen
aan. “Naast gemeenten focussen bedrijven en projectontwikkelaars alsmaar meer op een goed leefklimaat. Zij zijn niet langer
tevreden met enkel een groene tuin en streven naar een
gezonde integrale leefomgeving waarbij ecologie, interieurgroen, klimaatadaptatie, mobiliteit en hergebruik van materia-
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len centraal staan. Ontwikkelaars bouwen vanuit commercieel
oogpunt vaker natuurinclusief en ook gemeenten, die een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, investeren hierin.
Door de samenwerking met groenpartners, het meenemen van
de eindgebruiker, beoordelingscriteria bij aanbestedingen hierop
af te stemmen en integraal te denken wordt een maximum aan
resultaat bereikt.”
“Onze vestigingen van Pius Floris Boomverzorging hebben
meerdere adviseurs Natuur en Ecologie in dienst, ook in België
is zo een specifieke adviseur actief. Daarnaast toetsen we bij
Dolmans L+P Ontwerpers en Adviseurs elk ontwerp op drie
kernwaarden: natuurinclusief, ecologie en klimaatadaptatie. Dit
houdt in dat wij het beheer zo gaan aanpassen dat bepaalde
flora- en faunadoelsoorten tot ontwikkeling komen en groenstromen circulair worden verwerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is
de High Tech Campus Eindhoven”, aldus Armand Vliegen.

1.

2.

3.

Hergebruik van regenwater
“De klant van vandaag is gevoelig voor ecologie”, stelt Marc
Timmermans, gedelegeerd bestuurder van Groenbedrijf Van
Vlierden. “Hij verkiest duurzame, weloverwogen oplossingen.
Voorbeelden zijn het opvangen van regenwater in retentietanks
om het vervolgens te recupereren en halfdoorlatende verhardingen op basis van grindsoorten. Ook het circulair gebruik van
materialen zoals kasseien en kleiklinkers zit in de lift.”
“Bij drainerende funderingen moet je volgens de regels ook de
voeg drainerend maken”, weet Marcel Verdickt, commercial d
irector outdoor bij Michel Oprey & Beisterveld.

4.

5.

6.

1. Marcel Verdickt
2. Hilde Willekens
3. Armand Vliegen
4. Kristof Vangeneugden
5. Marc Timmermans
6. Michael Wojciechowski
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foto’s www.cubiq-design.com

“Hemelwater dat infiltreert in de bodem en doorsijpelt naar de
ondergrond is een goede zaak. Maar vandaag is er ook veel te
doen over het opvangen en hergebruiken van water. Je kan daarbij onder meer kiezen voor een bezinkingsbekken of een regenwaterput.”

Natuursteen versus keramiek
“Het is een misvatting dat keramiek per definitie goedkoper is
dan natuursteen”, aldus Marcel Verdickt. “Keramische vloer- en
wandtegels van een kwaliteitsmerk als Porcelanosa gaan over
de toonbank aan consumentenprijzen van 60 tot 80 euro per vierkante meter.”
Kristof Vangeneugden, zaakvoerder van 4D Tegelimport in Maasmechelen, onderstreept de authenticiteit van natuursteen. “Een
keramische vloer- of wandtegel daarentegen is een industrieel
product, dat bestaat uit gebakken laagjes klei. Het leent zich tot
perfecte imitaties van natuursteen en is niet alleen slijtvaster,
maar ook geschikter voor grote formaten en iets makkelijker te
plaatsen. Bovendien heeft keramiek de voorbije jaren aan populariteit gewonnen omdat zowat 80 procent van het aanbod goedkoper is dan natuursteen.”
“Keramiek neemt minder dan 5 procent water op, in de meeste gevallen zelfs minder dan 3 procent. Dit is een aspect dat
bij de plaatsing belangrijk is”, vindt Marcel Verdickt. “De digitale print die op het oppervlak van een keramische tegel wordt
aangebracht, kan echter averij oplopen wanneer er bijvoorbeeld
een zwaar voorwerp op valt. Bij een natuurlijk stollingsgesteente
zoals graniet is dat niet het geval. Je hebt dus toch wel essentiële
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verschillen tussen beide materialen, maar de voorkeur voor
keramiek of natuursteen is ook een kwestie van smaak.”
Kristof Vangeneugden: “Toch is er nog altijd een ruime markt
voor natuursteen. Zeker als het op maatwerk aankomt. Denk aan
het vervaardigen van zwembadranden met een ronde of rechte
papegaaienbek. Of aan arduinen zwembadtrappen en -boorden,
waarbij de neus van 5 centimeter massief en niet in verstek gelijmd is.”

Energieneutrale zwembaden
Binnenkort breidt Groenbedrijf Van Vlierden zijn aanbod uit met
de bouw van ecologische glasheldere zwembaden op maat,
in samenwerking met Hybrid Pools. “Het unieke van deze
hybridebaden annex filtervijver zit hem in de zuivering op basis
van hydrolyse, waarbij waterstofperoxide vrijkomt dat het water
ontsmet. Zonder toevoeging van chloor of andere schadelijke stoffen”, legt Marc Timmermans uit. “Het water van de
backwash kan daardoor integraal worden hergebruikt om bijvoorbeeld planten te besproeien of de wagen te wassen.
Zonnecollectoren zorgen voor de energieproductie. In de zomer
kan je de biologische filtermassa loskoppelen van het zwemgedeelte, dat met zonne-energie wordt verwarmd tot 28 à 29
graden Celsius. In de winter filteren frequentiegestuurde pompen op lage snelheid het water, wat een fikse energiebesparing
oplevert. Met dit alles streven wij naar energieneutrale zwembaden.”
Tekst: Erik Cajot I Fotografie: Alf Mertens
beelden: CublQ design, Dolmans, OC Athelier T(h)reee
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BRIGHTHOUSE-CONCEPT OP HERHALING
“Niet steeds opnieuw het wiel willen uitvinden”

1.

2.

Hans Gaalman
Jos Jammers
Directeur Vastgoed Brightlands Directeur BAM Maastricht
Chemelot Campus

3.
Ruud Burlet Gedeputeerde
Provincie Limburg

In 2018 werden er op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen twee Brighthouses gerealiseerd, twee bedrijfsverzamelgebouwen gebaseerd op eenzelfde ontwerp – een flexibele combinatie van kantoren en labs. Een succesvol ontwerp zo is gebleken
want momenteel worden er opnieuw twee Brighthouses gebouwd waarvan één wederom op de Brightlands Chemelot Campus.

Van de vier Limburgse campussen is de Brightlands Chemelot Campus de broedplaats voor chemie en materialen. Lange tijd werd er
vooral heel gericht ‘tailor-made’ gebouwd, veelal voor grotere bedrijven. Maar toen zich steeds meer start ups en kleine bedrijven op
de campus gingen vestigen, ontstond er behoefte aan een ander soort gebouw, vertelt directeur vastgoed Hans Gaalman. ““Aan een
soort gebouw met niet zozeer de nadruk op de architectuur maar op de flexibiliteit en verhuurbaarheid. In 2017 vonden we daarvoor een
passende oplossing.”
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Concurrentiegerichte dialoog

Geprofiteerd

In juni van dat jaar werd een aantal bouwpartijen benaderd met
de vraag om het door Brightlands Chemelot Campus ontwikkelde Brighthouse-concept, een flexibel bedrijfsverzamelgebouw
voor lab- en kantoorfuncties, te bouwen. Een gebouw dat gekopieerd kon worden. Gaalman: “Omdat we niet steeds opnieuw
het wiel wilden uitvinden wilden we een stempelbaar gebouw
ontwikkelen, dat door z’n flexibiliteit en multifunctionele inzetbaarheid meerdere keren gebouwd zou kunnen worden.” Een
gebouw kopiëren betekent dat je het sneller kunt realiseren
en tegen lagere kosten kunt bouwen.” Een van de partijen die
voor de tender werd benaderd was BAM Bouw en Techniek.
Regiodirecteur Jos Jammers legt uit dat het concept voor het
gebouw, Brighthouse, op basis van een dialoog tot stand kwam.
“Ik herinner mij deze concurrentiegerichte dialoog als een zeer
constructieve periode. Samen hebben we toegewerkt naar een
geoptimaliseerd plan.” De aanbesteding, zegt Jammers, stond
gepland voor oktober 2017. Tussen oktober 2017 en januari 2018
moest het definitief ontwerp naar een uitvoeringsgereed ontwerp worden gebracht. Besloten werd dat er twee Brighthouses
gerealiseerd zouden worden. Die moesten eind 2018 klaar zijn.
“Dat was weliswaar heel krap, maar te doen. De periode om te
komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp was echter te kort.”

BAM besloot daarop al in de aanbestedingsperiode met de eigen
engineeringsafdeling aan de uitvoeringstekeningen te starten.
Met als risico dat ze wellicht de opdracht niet zouden krijgen.
De beslissing pakte echter goed uit. De keuze viel op BAM die
tijdig het uitvoeringsgereed ontwerp kon aanleveren. De volgende uitdaging was om in een kleine twaalf maanden tijd twee gebouwen van ieder 9.000 vierkante meter te realiseren. Jammers:
“Een uitdaging ja, maar we zijn er op ingericht. Er is veel met
prefab onderdelen gewerkt.” Dus lukte het om te voldoen aan
de gevraagde opleverdatum.
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Tijdens de bouw van die eerste twee Brighthouses werd besloten er nog twee te realiseren, een op de campus in Venlo, de
ander opnieuw op de Brightlands Chemelot Campus. Jammers
en Gaalman maken duidelijk dat er nu volop wordt geprofiteerd
van de eerder gemaakte keuze om het Brighthouse-concept te
kopiëren. “Niet alleen ligt er al een ontwerp, er is nu ook veel
ervaring die tijdens het bouwproces kan worden benut. En dat
we met aanpassingen op detailniveau het hele proces kunnen
optimaliseren.
Zoals op het gebied van werkvolgorde en veiligheid. De logistiek
is verfijnd en het BIM-model doorontwikkeld. Verder merk je dat,
vooral ook omdat meestal steeds dezelfde partners worden ingeschakeld, de onderlinge communicatie uitstekend is.

Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de bouwvergaderingen. Die
duren steeds korter.”

Smoel
Gaalman maakt vervolgens duidelijk dat het Brighthouse-concept volledig geoptimaliseerd is op het Bouwbesluit. “Groot
genoeg om te kunnen profiteren van schaalgrootte en niet te
groot om ontwikkelrisico’s te beperken en dure verplichte voorzieningen te voorkomen.” Binnen de financiële mogelijkheden is
ook vol ingezet op duurzaamheid op het het niveau van BREEAM
very good. Zo hebben de gebouwen bijvoorbeeld geen gasaansluiting meer nodig en wordt er gebruik gemaakt van zonnepanelen. “Om de gebouwen smoel te geven hebben we wel een
architect ingeschakeld om op basis van het ruimtelijke concept
een bouwvolume met een aantrekkelijke gevel te ontwerpen.”
Het succes van het bouwproces, vervolgt Gaalman, is na de
oplevering terug te zien. “Het Brighthouse is een gebouw met
lab- en kantoorfuncties, zoals gezegd flexibel in te vullen. De
eerste twee gebouwen konden al snel op veel belangstelling
rekenen en zijn vol. Daarom wordt nu op de Chemelot Campus
een derde Brighthouse gerealiseerd en passen we het concept
eveneens toe op de campus in Venlo.” Het derde Brighthouse
in Sittard-Geleen, zegt hij, kent één duidelijk verschil met de andere twee. “Het is het eerste gebouw dat wordt gebouwd in de

recent aan de Brightlands Chemelot Campus toegevoegde uitbreidingszone Noord, waar de campus de komende jaren verder
zal groeien”.

Aanbodgestuurd
Gedeputeerde Ruud Burlet laat namens de provincie Limburg
– mede-aandeelhouder van de campussen – weten zeer ingenomen te zijn met het concept van en werkwijze bij de bouw van
de Brighthouses. “Het is belangrijk dat er voldoende en toereikende vestigingsmogelijkheden op de campussen zijn, ook voor
partijen die snel willen kunnen huren. Dat vraagt om risicovolle
investeringen. Als er dan een concept ligt dat snel kan worden
gerealiseerd en de kosten geoptimaliseerd is dat mooi. Dat de
gebouwen goed renderen eveneens. Je ziet daarnaast de omslag van vraaggestuurd naar aanbodgestuurd vastgoed. Dat betekent dat je nadrukkelijk moet uitdragen welke mogelijkheden
er zijn. Met andere woorden: de kleinere bedrijven, vaak sterk
kennisgericht, moeten weten dat ze terecht kunnen in een heel
flexibele omgeving waarin ze kunnen groeien en maximaal kunnen profiteren van het op de campus aanwezige ecosysteem
en faciliteiten. Dat soort bedrijven neemt flink toe, bijvoorbeeld
door samenwerkingen tussen studenten of als spin off van een
bepaald project. Met de Brighthouses verhoog je de aantrekke-
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project Brighthouses
Zonnepanelen zijn een van de populairste, snelste en minst ingrijpende manieren om te verduurzamen. Ze zijn de
laatste jaren stevig in prijs gedaald en
leveren daardoor een goed rendement
op uw investering. Om het financieel
extra aantrekkelijk te maken, zijn er momenteel diverse subsidieregelingen en
fiscale voordelen beschikbaar.

lijkheid van de campussen nadrukkelijk.”
Beide nieuwe Brighthouses, geeft Hans Gaalman tot slot aan,
worden net voor de bouwvak van dit jaar opgeleverd. En bij vier
zal het niet blijven, verwacht hij: “Hier in Sittard-Geleen hebben
we nog circa 12 hectare beschikbaar om uit te breiden voor
meerdere functies waaronder laboratoria, pilotplants maar ook
zeker Brighthouses.”

zon jullie
energierekening
betalen!

Klanten geven ons een:

9,6

Laat de

Voor elke organisatie is kostenbesparing
van belang. Maar ook maatschappelijk
verantwoord ondernemen en milieuvriendelijkheid zijn belangrijke thema’s.
Het plaatsen van zonnepanelen op (bedrijfs)gebouwen sluit hier naadloos bij
aan.
www.newenergysystems.nl

zonne-energie
warmtepompen
energieneutraal

Maak vrijblijvend een afspraak:
Bel 045 404 0604 of kijk op www.newenergysystems.nl

tekst: Jac Bucholz - fotografie: Alf Mertens

Installatiewerk met oog op de toekomst!

Bouwinfo
…
Opdrachtgever:
Brightlands Chemelot Campus BV
Architect:
Pauwert Architectuur
Project- en bouwmanagement:
Brink Groep
Aannemer:
BAM Bouw en Techniek
E-, W- en data-installaties:
Spie Elsloo
Zonnepanelen:
New Energy Systems
Constructie:
Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies
Veiligheid:
Keulers Consulting
Bouwtoezicht:
Heinen + Partners
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Specialistische werkzaamheden met ruimte voor emotie
De opdracht voor de werkzaamheden kwam eind 2019 binnen
bij SPIE. Met de BAM als opdrachtgever ging SPIE aan de
slag geeft Harrie Jacobs, projectleider, aan. “De engineering
werd begin 2020 gestart, de aanleg begon eind april, begin
mei 2020 en op dit moment staan we voor de opleveringen”.
Qua uiterlijk en qua techniek staat de tijd beslist niet stil.
De werkzaamheden van SPIE: Voor de casco bouw hebben we installaties gemaakt voor verlichting, inbraakbeveiliging, brandmelding, verwarming, koeling, luchtbehandeling,

elektra, bmi, ontruiming en PV panelen. Er zijn speciale luchtbehandelingskasten gekomen voor de kantoorruimten. De
verwarming en de koeling wordt opgewekt door middel van
warmtepompen.
Inmiddels heeft Paul Frissen, manager sales & business
development bij SPIE zich bij het gesprek gevoegd. “De
basisopdracht is voor SPIE nu afgerond. We zijn nu met de
gebouwbeheerder en BAM in overleg voor de inrichting van
de verdiepingen. We blijven betrokken om de veiligheid te
waarborgen, we zijn daarvoor gecertificeerd.

SPIE is een acroniem van Société Parisienne pour l’Industrie Electrique. SPIE Nederland is een van de grootste drie technische dienstverleners van Nederland.

Sanderboutlaan 8a - NL-6181 DN Elsloo- www.spie-nl.com/contact
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(VER)NIEUWBOUW VAN DER VALK HOTEL VENLO
“We leggen de lat qua kwaliteit en gastvrijheid hoog”

1.
Erwin Boom
Wethouder Economische
Zaken gemeente Venlo

2.

3.

4.

Han Han van der Eijk
Directeur
Van der Valk Hotel Venlo

Jeroen van Bennekom
Commercieel Manager
Van der Valk Hotel Venlo

Bart Holleman
Directeur Wijnen Bouwgroep

De plannen om Van der Valk Hotel Venlo weer helemaal naar de eisen van deze tijd te brengen lagen er al langer. De bankencrisis
zette een tijdelijke streep door die ambities. Deze ambities worden nu alsnog gerealiseerd. “We streven ernaar om het mooiste
en beste hotel van de regio te zijn.”

Het Van der Valk-concern is sinds 1992 eigenaar van Van der Valk Hotel Venlo en liet in 2000 ter uitbreiding een karakteristieke toren
bouwen. Huidig directeur Han van der Eijk en zijn echtgenote vormen er sinds 2008 de directie. Uit die periode stammen de eerste plannen voor een uitbreiding en upgrading, vertelt hij. “Maar toen kwam de bankencrisis en konden die plannen in de ijskast.”
Enkele jaren geleden kwamen ze opnieuw tevoorschijn. Vanwege de hoge ambities van Van der Eijk, zowel esthetisch als duurzaam,
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Bouwinfo
…
Opdrachtgever:
Luiten Van der Valk beheer B.V.
Architect:
architectenbureau Quant
Hoofdaannemer:
Wijnen Bouwgroep BV
W-installaties:
Tecco Group
E-installaties:
Driessen Elektro Service
Systeemwanden en -plafonds:
Plabos
Groenvoorzieningen:
Herman Vaessen Groen
Constructie:
adviesbureau Tielemans

- 64ste editie - 80 -

- 64ste editie - 81 -

had het project een wat langere aanlooptijd dan gebruikelijk.
“Zo’n vijf jaar geleden gingen we er opnieuw mee aan de slag.
We wilden een flinke uitbreiding wat resulteerde in nagenoeg
nieuwbouw van het hotel. We hebben architectenbureau Quant
gevraagd een ontwerp te maken geheel naar onze wensen
met een tweede toren. Met veel glas en een vide in de hal.”

Duurzaam
Een andere ambitie was om het gebouw te verduurzamen, aansluitend bij de ambities van de gemeente Venlo die als C2C-gemeente op dat vlak de lat hoog legt. Bovendien ligt het hotel
op een zichtlocatie, dicht bij de snelweg en aan een van de
invalswegen van Venlo. Wethouder Erwin Boom (Economische
Zaken) legt uit dat er veel aandacht voor (externe) veiligheid en
kwaliteit was. “Je gaat dan met elkaar om de tafel zitten om de
doelen te bespreken. Zulke gesprekken lopen in het begin niet
altijd van een leien dakje. Maar door je in elkaar te verplaatsen,
de ambities op elkaar af te stemmen zijn we uiteindelijk tot een
prima oplossing gekomen. Het is natuurlijk prachtig dat Van der
Valk hier een aansprekende nieuwbouw heeft neergezet en oog
heeft voor duurzaamheid. Met ons C2C-stadskantoor hebben
we enkele jaren geleden als gemeente een voorbeeld gesteld,
waar ook de markt door geïnspireerd is geraakt. Goed om te
zien dat het hier, maar ook bij de nieuwbouw van bijvoorbeeld
Holland Casino navolging krijgt.”
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Hoge ambities
Tijdens het voortraject, vertelt Van der Eijk, werd besloten een
gedeelte van de hotelkamers in gebruik te houden. Het restaurant werd tijdelijk gesloten en vervangen door een pop-uprestaurant in de Venlose binnenstad. “In augustus 2019 zijn we
met de sloopwerkzaamheden begonnen. Dit bracht ook een
uitdaging mee voor ons personeelsbestand. We hadden enkele
jaren geleden 100 medewerkers in dienst en zagen het tekort
in horecamedewerkers. Door de verbouwing moesten we echter tijdelijk terug naar 50 medewerkers. Een deel werd gedetacheerd, een deel ging scholing volgen en enkele medewerkers
zijn met pensioen gegaan. Bij de opening eind mei hopen we
een personeelsbestand te hebben van 150 medewerkers. Wij
prijzen ons gelukkig dat we dankzij de solide basis van ons concern en ondanks de coronacrisis onverminderd hebben kunnen
doorbouwen.” Hij vertelt vervolgens wat het resultaat is van de
nieuwbouw. “We hebben straks 168 kamers, allemaal luxe ingericht, in totaal gaan we naar 12 vergaderzalen waarvan een
auditorium voor 126 personen en een congreszaal voor 400 personen in theateropstelling. En een maximale capaciteit tot 600
personen. Alles voorzien van de hedendaagse faciliteiten. Verder
komt er een a la carte restaurant, een Live Cooking restaurant
en een hotelbar. Er komt ook een uitgebreide wellness met
sauna, zwembad en fitness.” Commercieel manager Jeroen van
Bennekom onderstreept de hoge ambities van de bouw.
“We worden een vier-sterren-plus hotel en wat de zakelijke
markt betreft gaan we zelfs van vier naar een vijf sterren

vergader- en evenementenlocatie. Op de bovenste verdieping
komt Level77. Een topfloor waar men op 60 meter hoogte
kan vergaderen en feesten. Op de hoogste hotelkamerverdieping bevindt zich een VIP-etage met 10 kamers, waarvan twee
luxe penthouses. We leggen de lat qua kwaliteit en gastvrijheid
hoog.”

merd en geboord wordt. Verder kwam het duurzaamheidsaspect
overal in terug. Niet alleen in het gebouw zelf, ook wat de logistiek betreft bijvoorbeeld. Zo komt het beton uit Duitsland, hier
net over de grens. Daardoor beperk je de CO2-uitstoot.” Wat
het plaatsen van de kranen betreft, zegt hij, was het puzzelen.
“Materialen hebben we bovendien zo veel mogelijk just in time
aangeleverd.”

Puzzelen

Han van der Eijk en Jeroen van Bennekom vertellen tot slot dat de
bouwactiviteiten in april worden afgerond, daarna wordt alles
ingericht zodat het vernieuwde Van der Valk hotel eind mei open
kan. “We zetten de kwaliteitseisen van tijdens de bouw dan
door naar de dagelijkse activiteiten. We scholen onze medewerkers continu zodat we de gast op een optimale manier van
dienst kunnen zijn. Wat dan een mooi compliment zou zijn? Als
de gasten ons hotel als mooiste en beste hotel in de regio beschouwen. We zijn ervan overtuigd dat we deze verwachtingen
kunnen waar maken.”

Bart Holleman, directeur van Wijnen Bouwgroep die bij dit
project als hoofdaannemer fungeert, vertelt dat vanuit zijn bedrijf al in het voortraject met de opdrachtgever werd meegekeken. Ook werd in samenwerking met architectenbureau Quant
toegewerkt naar een definitief ontwerp. “We hebben op een
praktische wijze gekeken naar de uitdagingen die we konden
tegenkomen. Een ervan was de ondergrond. Die leent zich
niet voor een fundering met palen. Dus is er besloten een heel
dikke plaat, 2 meter beton, als vloer van de kelderbak te storten. Dat was begin maart vorig jaar. De kelder en eerste twee
verdiepingen zijn in beton gestort, voor de rest van de toren is
veelal met prefab materialen gewerkt.” Hij legt uit dat tijdens
de voorbereiding de nieuwbouw in BIM is uitgewerkt. Tijdens
die voorbereiding kwamen ook andere zaken aan bod, merkt
Holleman op. “Omdat het hotel open bleef hebben we uiteraard
veel aandacht besteed aan het aspect veiligheid. Ook is er wat
werktijden betreft rekening gehouden met de hotelgasten. Die
vinden het niet leuk als er ’s morgens om half zeven al getim-

tekst: Jac Bucholz - fotografie: Alf Mertens
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Hotel Van der Valk Venlo
“TOTAAL CONCEPT”
Al vele jaren zijn wij een van de vaste
E-Installateur/partner van Van der Valk
en zijn wij trots dat we ook bij Hotel Van
der Valk VENLO de electrotechnische installaties hebben mogen realiseren.
Tijdens onze jarenlange praktijkervaring
in diverse elektronische werkvelden
hebben wij geconstateerd dat er dringend behoefte is aan projectmanagement, vanaf tekentafel tot oplevering en
zeker ook daarna.
www.driessenelektroservice.eu

Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen
vergroend met oplossingen op maat
Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid staan daarbij altijd
voorop.
Door proactief en bewust met het thema duurzaamheid
bezig te zijn blijven wij koploper in de markt en maken
van uitdagingen, kansen voor ons bedrijf. De constante
zoektocht naar innovaties en duurzame oplossingen is
een verankerd onderdeel binnen ons bedrijf.
Bij de ambitieuze plannen van Van der Valk Hotel
Venlo zijn wij al in vroeg stadium betrokken. Het is
altijd prettig werken als je, je kennis & expertise mag
inbrengen bij het vergroenen en verduurzamen van

“OPTIMAAL
BINNENKLIMAAT”

zo’n mooi project.

Ook dat hebben we groen geregeld!

Streven naar een optimale, duurzame
binnenklimaatconditie voor elke woon-,
werk- en leefruimte, altijd in nauw overleg met opdrachtgever en/of architect.
Dat is hoofdzakelijk waar Tecco Group
voor staat. Wij willen langs deze weg
Luiten van der Valk Beheer BV bedanken voor de prettige samenwerking!
www.teccogroup.nl

“TOTAAL CONCEPT”
Als vaste bouwpartner van Van der Valk
zijn wij er trots op dat we ook bij Van der
Valk VENLO de afbouwwerkzaamheden
met betrekking tot deuren, kozijnen,
wanden en plafonds hebben mogen realiseren.
Mede door onze 45 jarige ervaring kunnen we terugkijken op een prettige samenwerking met onze bouwpartners en
een geslaagd eindresultaat.
www.plabos.nl

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

KEUKENS • interieur • bouwmaterialen • DOE-HET-ZELF • tegelhandel
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Geïsoleerde Panelen
België

ervaring
onze vloerspecialisten
maken samen met jou
van jouw huis
een thuis.

toonzaal
ontdek ons ruime
aanbod aan trendy
tegels en parket.

Nieuw: KS1100 AWP
Heb je ooit stil gestaan
bij de voordelen van bredere
sandwichpanelen?

Langvoort 55, Laakdal - volg ons op

fb.com/atrionv of

@atrionv

Hoe wordt bouwen met sandwichpanelen winstgevender én het resultaat duurzamer? Het antwoord
vonden we in de breedte. Letterlijk. De AWP QuadCore® sandwichpanelen zijn tien procent breder dan
de standaard PIR sandwichpanelen. AWP QuadCore® heeft een standaard werkende breedte van
1100 mm breed.
Wat betekent dat voor de bouw? In minder tijd, grotere oppervlaktes plaatsen met dezelfde inspanning.

Klimaatplafonds

Het 1000 mm PIR paneel, dat jarenlang de standaard was, maakt nu plaats voor zijn nieuwe
‘grote broer’. En terecht, want met één kraanbeweging bedek je 10% meer geveloppervlakte.
Met het 1100 mm brede AWP QuadCore® paneel.

Klimaatwanden
Vloerverwarming

Kingspan Geïsoleerde Panelen N.V.
Bouwelven 17 | 2280 Grobbendonk
T +32 14 23 25 25 | E: info@kingspanpanels.be
www.kingspanpanels.be
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Montage door eigen vakmannen
Heulentakstraat 14
3650 Dilsen-Stokkem

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

info@climatrix.be
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Badkamers • Verwarming • Airconditioning
Ventilatie • Haarden • Waterbehandeling

Totaaloplossingen in
verwarming, ventilatie,
koeling en sanitair
Erro Heating, opgericht in 1989 door Rob Brands specialiseert
zich in verwarming, ventilatie, koeling en sanitair. Dit zowel voor
particulieren als voor de industrie.
Uitstekende service en een permanente kwaliteitsmonitoring zijn bij
ons uiterst belangrijk! Met ons 50-koppig team staan wij klaar om u
professioneel advies te verlenen en zorgvuldig uw opdrachten met
oog voor de afgesproken timing uit te voeren.
Dankzij onze flexibiliteit kunnen we u een 24-uur service garanderen:
dringende pannes komen bij ons eerst aan bod. Onze efficiëntie en
ervaring laat ons toe een probleem snel en correct in te schatten.
Breng een bezoek aan onze uitgebreide toonzaal of bekijk ons
volledige aanbod op: www.erroheating.be

Wij bouwen de derde én de vierde
Brighthouse
BAM Bouw en Techniek kent de wereld van haar klant en de wens van de gebruiker.
Ons accent ligt op waarde creëren voor onze opdrachtgevers. Hun primaire proces
en toekomstperspectief zijn leidend voor ons. Voor Brightlands stempelen we het
slimme concept van de twee Brighthouses op de Brightlands Chemelot Campus in
Sittard-Geleen en Venlo door.
info@erroheating.be - 089/ 85.20.90 - Industrieweg Noord 1106, 3660 Oudsbergen
Openingsuren: Ma-Vr: 9:00 – 12:00 en 13:30 – 18:00 • Za: 9:00 – 16:00
BEZOEK ONZE TOONZAAL VAN 600m2
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Bouw en Techniek

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

Steigers

MAASMECHELEN IN DE STEIGERS
Raf Terwingen (6/03/2021) Burgemeester Maasmechelen

Binnen het verstedelijkt “middengebied” zorgt ons “zandlopermodel” voor twee grotere “bollen”, Eisden en Mechelen aan
de Maas, waar we streven naar verstedelijking en concentratie
van bewoning; dit geeft dan ook de ruimte om onze natuurgebieden zoveel te mogelijk te ontlasten van bewoning ; de verbindingen tussen het verstedelijkte gebied en de twee groene zones
er links en rechts van, realiseren we door groene corridors of
“groene vingers”.

Fors investeren
Ondanks de moeilijke financiële situatie die geërfd werd in 2013,
blijft Maasmechelen doordacht investeren, om zo haar aantrekkelijkheid te vergroten. “We streven ernaar dat mensen naar
Maasmechelen komen omdat het er goed is om te wonen, te
werken, te winkelen en te wandelen aan het water” voegt de
burgemeester toe. “Inzetten op goed patrimonium en investeringen die ook het leven van de Maasmechelse burgers zelf
aantrekken maken, is daarbij zeer belangrijk. Jonge gezinnen
kiezen voor een gemeente i.f.v. de bereikbaarheid, maar ook een
vooral i.f.v. hun kinderen die er veilig en gezond moeten kunnen
opgroeien, waarbij het aanbod van de gemeente m.b.t. sport,
cultuur, school heel belangrijk is : daarop zetten we concreet in”
Dit zorgt er ook voor dat de financiën van de gemeente er structureel op vooruit gaan : Maasmechelen trekt jonge gezinnen aan
die er willen komen wonen, waardoor ook de fiscale opbrengsten verhogen”.
“zo hebben we ervoor gezorgd dat de Maasmechelaren niet
meer belastingen moeten betalen, maar er wel meer Maasmechelaren zijn die belastingen (kunnen) betalen” herhaalt burgemeester Terwingen het credo dat past bij deze beleidslijn die
sinds 2013 wordt aangehouden.
De gemeente investeerde al heel wat in veilige schoolomgevingen en blijft dit doen. Ook de aandacht voor de zwakke weggebruikers is een rode draad in de investeringen van de gemeente. De bewuste keuze voor een functioneel zelf uitgebaat en
daardoor betaalbaar zwembad, waar kinderen in kunnen leren
zwemen en alle burgers gezond kunnen blijven bewegen, i.p.v.
een “fancy” subtropische zwembad met hoge toegangsprijzen,
kadert hierin.

“Ik denk dat Maasmechelen op dit ogenblik de meest gesolliciteerde gemeente is om te bouwen en bouwvergunningen aan
te vragen in Limburg” zegt Raf Terwingen, burgemeester van
Maasmechelen. “Onze diensten worden overrompeld.
We hebben een benchmark proberen te doen met de andere steden in Limburg, maar dat is toch niet zo makkelijk. We
hebben dus een zekere aantrek en dat is belangrijk voor mij
als burgemeester. We hebben altijd gezegd dat we terug de
Maasmechelaar fier moeten maken op Maasmechelen en
daarvoor moeten we attractief worden.”
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Toekomstvisie
Vanwaar kom die aantrekking plots? “Ik denk dat het te maken
heeft met een aantal zaken die we in the picture zetten. Maasmechelen, dat zich verder ontwikkelt”, Zegt Raf Terwingen. “We
zijn ook consequent met onze masterplannen. Daar zijn plannen
bij die destijds nog door mijn vader (ex burgemeester) zijn uitgetekend : die proberen we nu strikt te volgen en consequent te
blijven.
Maasmechelen is de enige gemeente in Vlaanderen waarin een
verstedelijkt gebied geflankeerd wordt door twee natuurparken
links, aan de westkant het Nationaal Park Hoge Kempen, en
rechts, oostelijk, het natuurreservaat Rivierenpark.

“En met de “uitpas” zorgen we ervoor dat ook vele activiteiten betaalbaar blijven voor alle onze burgers : ook jongeren uit
kansarmere gezinnen krijgen zo de zekerheid dat ze wel degelijk
kunnen gaan sporten bij de club die ze verkiezen en dit aan verlaagde inschrijvingsgelden, waarin de gemeente tussenkomt !”
vult Raf Terwingen aan.

Totaalplaatje
Daarnaast zijn er natuurlijk nog andere heel belangrijke troeven.
We zijn al jaren een toplocatie voor het winkelen in Maasmechelen Village en het M2 Shopping Center. Maar je kan hier ook
uitgebreid wandelen in de natuurparken en ook langs het water
dat overvloedig aanwezig is. We willen in de toekomst van al
deze aspecten de kwaliteit bewaken en verbeteren, daar hoort
ook het wonen bij. We passen het nieuwe woonaanbond aan de
omgeving aan.”
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De Boomvlieger
Technische fiche
De Boomvlieger
…
Bouwheer:
Landi Projectontwikkeling Maasmechelen
Architect:
Francis Schellens Hasselt
Aannemer:
Landi Bouw
Aanvang werken:
November 2020
Omvang:
16 Park appartementen

1. Hoek rotonde naar As oude Citroen garage
project Landi
“Een leuk project aan de grens tussen het verstedelijkt gebied van
Maasmechelen en het begin van het Nationaal Park Hoge Kempen,
een black spot die wordt opgewaardeerd. De eigenaar van de voormalige oude garage heeft samen met een privé ontwikkelaar daar
een heel mooi appartementsgebouw ingeplant wat de attractiviteit
voor de gemeente verhoogt.

Maasmechelen is in transitie. De gemeente evolueert van gemeentelijke bebouwing naar klein stedelijk woongebied met een sterke
verdichting en hoge woondensiteit. “Het project De Boomvlieger van
Landi Projectontwikkeling heeft een onderbenut perceel met autoherstelplaats aangewend om het als woonfunctie te integreren in de bestaande woonomgeving. Een brownfield ‘light’ in nauwe samenspraak met het beleid zeg maar”, aldus architect Francis Schellens.
Het ontwerp van de residentie ligt in de lijn van ‘De Boomvlieger’, het
kunstwerk op de rotonde aan de Joseph Smeetslaan en Ringlaan. De
bronzen sculptuur symboliseert de verbinding tussen mens en natuur.
“Daar heb ik als architect op ingespeeld”, geeft Francis Schellens aan.
“Mijn ontwerp vormt eveneens de schakel tussen het woongebied en
natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. De oriëntatie speelt daar
perfect op in met gecontroleerde terrassen achter een gesloten straatgevel, die de privacy van de bewoners versterkt. Kamerhoge ramen
vergroten het ruimtegevoel en laten zonlicht en groenomgeving ver
in de ruimte binnendringen. Het minimaal aantal wooneenheden rond
eenzelfde trapkern verhogen het comfort. Verder zetten we duurzame
bouwtechnieken in en worden de parkeerplaatsen van de voormalige
autoherstelplaats aangelegd als groenbuffer tussen privé en openbaar
domein, zodat de sfeer van parkwonen wordt gegarandeerd. Voeg daar
nog de geplande fietssnelweg tussen As en Maasmechelen aan toe en
dan biedt de locatie ook een zeer gunstige mobiscore.”
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TROTSE GRONDLEGGER VAN HET
NIEUWE BOUWEN IN MAASMECHELEN

Mooie, duurzame vastgoedprojecten
met kwalitatieve materialen en de beste afwerking,
met respect voor de omgeving.

ONTDEK ONZE REALISATIES
VANUIT DE GROND VAN ONS HART
_
op houbennv.be

www.landi.be - 089 36 49 39 - info@landi.be
Houben.indd 1

6/04/21 14:09

BIJ WIJCKMANS
KOM JE THUIS.
Je vindt er de ideale partner om
jouw woondroom te realiseren.

WOONEENHEDEN / UTILITEITSBOUW
INDUSTRIEBOUW / SANITAIR & HVAC
SCHRIJNWERKERIJ

OPENINGSUREN:

Alle werkdagen
zaterdag

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

Driesen NV
Stuifzandstraat 36
IZ Nolimpark 4015 • 3900 Pelt
Tel.: 011 64 10 72

Zwartenhoekstraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen)
t
f
e

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

www.wijckmans.be

info@driesennv.be
driesen.indd 1
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Provinciale Technische School
Technische fiche
Europaplein uitbreiding PTS
…
Bouwheer:
Provincie Limburg
Aannemer:
Houben NV Hasselt + Bouwbedrijf Driesen Pelt
Architect:
Arteum architecten + Sweco + SMPL. Architecten
Bilzen
Aanvang werken:
september 2019
Omvang:
10 klaslokalen+ 1 grote loods+ 11 werkplaatsen/ateliers
Ontspanningsruimte / eetzaal

2. Europaplein, woontoren en de uitbreiding van
PTS bouwbedrijf Driesen Pelt + Houben
Bouwbedrijf Hasselt
De mensen kennen het Europaplein als het einde van de Pauwengraaf. Hier ligt de Provinciale Technische School, PTS waar de
Provincie zeer zwaar aan het investeren is in de schoolgebouwen.
Daaraan gekoppeld ligt de oude woontoren van het Maaslands Huis.
Het Maaslands Huis gaat nu een nieuwe tweede toren er naast
bouwen. Dit project geeft goed aan wat we willen doen in Maasmechelen. We gaan geen nieuwe sociale huurders aantrekken, maar
we willen wel de kwaliteit verbeteren van de bestaande sociale
huurwoningen. Op die plaats is er ook veel aandacht voor groen. We
gaan de Lindelaan knippen en dan krijg je daar als het ware een park
tussen de oude sporthal, de school en het Europaplein, dat overloopt
naar de Pauwengraaf.

In Eisden is de campus Europaplein-Lindelaan van de Provinciale Technische School (PTS) uitgebreid met een nieuwbouw, waarin praktijkruimten voor technisch- en volwassenenonderwijs zijn ondergebracht.
Dit project van 8 miljoen euro moet het technisch onderwijs verder verankeren in het Maasland. Patrick Kaes, hoofdprojectleider bij
Bouwbedrijf Houben, geeft tekst en uitleg. “Het bestaand gebouw
voor avondonderwijs voldeed niet langer om wekelijks 3500 tot 4000
studenten te ontvangen en degelijk op te leiden. Daarom werd beslist
PTS uit te breiden op een perceel aan de Lindelaan naast de sporthal.
De bebouwde oppervlakte beslaat 4800 vierkante meter en omvat
een secretariaat, leraarslokalen, refter, sanitaire ruimten, klaslokalen en
praktijklokalen voor diverse opleidingen.”
De werken zijn begin september 2019 gestart. “We hebben de nieuwbouw geconstrueerd met de design & build methodiek”, licht Patrick
Kaes toe. “Op dit ogenblik leggen wij de laatste hand aan fase 1.
Intussen is fase 2 aangevangen, waarbij we nu een oud praktijkgebouw
afbreken om er vier nieuwe klaslokalen en een ontvangstruimte op te
trekken. Er wordt ook een parking aangelegd en een hoogspanningscabine geïnstalleerd. In oktober dit jaar zijn de werken afgerond.”
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Citerra
Technische fiche
Cittera
…
Bouwheer:
Domum - projectontwikkeling Dilsen-Stokkem
Aannemer:
Bouwbedrijf Marcel Beckers Zutendaal (ruwbouw),
Algemene Dakwerken Vallé Genk (dak- en zinkwerken),
+ Wall systems Heusden-Zolder (buitenpleister),
IC service Heusden-Zolder (steenstrips)
Architect:
PCP architecten Genk
Aanvang werken:
januari 2019
Omvang:
29 appartementen - 19 woningen - ondergrondse
parkeergarage

3. Citerra PCP architecten + Bouwbedrijf Marcel
Beckers + verkoop N78
Dit mooi project is bijna klaar en de eerste bewoners zijn reeds in
hun nieuwe woonst ingetrokken. Citerra werd gebouwd op de oude
site van de TIKB school. Het gaat om een woonproject met een mix
van woningen en appartementen, waarbij het appartementsgebouw
volledig onderkelderd is. Bovengronds is een mooi binnenplein voorzien waar het aangename vertoeven is. Dit geeft deze site een groot
ruimtegevoel.

In de Tuinwijk van Eisden is Citerra verrezen, een uniek woonproject
waarbij de nadruk ligt op kwaliteit, esthetiek en beleving. Het doel van
de ontwikkelaars Luc Thijs en Bert Warson? Een unieke woonomgeving en bijzondere wooneenheden creëren voor kopers die op zoek zijn
naar dat tikkeltje meer.
“We hadden een levendige wijk voor ogen die als één geheel naar
buiten komt en een zekere dynamiek uitademt”, vertelt projectverantwoordelijke Bert Warson. “Wij mikken met Citerra op het betere
segment, maar wilden per se dat dit project op alle vlakken klopt. Ook
qua esthetiek.” Is er binnen de focus op uitzonderlijke architectuur ook
ruimte voor energiezuinig bouwen? “Jazeker”, knikt Bert. “We hebben bijvoorbeeld geopteerd voor steenstrips of pleister, zodat wij de
woningen voldoende kunnen isoleren en ze zo goed als klaar zijn om
BEN-woningen te worden.”
Makelaar Matthijs Van Erum van N78 Vastgoed pikt in. “Er is bewust
niet gekozen voor prijs, wel voor kwaliteit. Zowel qua ruimte als materialen en afwerking. En toch kunnen we een mix van 19 woningen en 29
appartementen aanbieden die een divers publiek en een breed budget
aanspreekt. Het project past perfect in de Eisdense Tuinwijk, die een
speciale uitstraling heeft. Citerra sluit nauw aan bij die tuinwijk en het
nabijgelegen natuurgebied Connecterra.”

Mijncité als inspiratie
“De wooneenheden van woonpark Citerra zijn opgebouwd in vier
clusters en zo geschakeld dat er, samen met de appartementen, een
gemeenschappelijk groen binnengebied ontstaat”, schetst Jochen
Kerkhofs, architect-zaakvoerder van PCp Architects. “De inspiratie voor
Citerra lag bij de naburige mijncité. We bedachten een hedendaagse interpretatie van de traditionele tuinwijk met zijn typische hellende daken.
Uiteindelijk is gekozen voor een eigentijdse invulling, met de daken wel
geplaatst onder afwisselende hellingshoeken. Dat creëert een verrassend lijnenspel en volumewerking. Bovendien biedt de oriëntatie van
de daken een hoog rendement voor eventuele zonnepanelen.”
De woningen tellen twee tot drie bouwlagen. Jochen Kerkhofs: “Qua
materiaalgebruik is geopteerd voor verbluffende combinaties van onder
meer pleisterwerk, traditionele baksteen en gepatineerd zink. Dit metaal verwijst subtiel naar het mijnerfgoed in de omgeving. Het zink komt
bijvoorbeeld terug in de gevel van het appartementencomplex. Ook de
appartementen werden uitgewerkt met de herkenbare hellende daken.
Ze zorgen niet alleen voor een esthetische twist, maar eveneens voor
een prettige beslotenheid van de privéruimte.”
Bouwonderneming Marcel Beckers trekt het woonpark in meerdere fasen op. “Onlangs zijn we begonnen aan de laatste cluster, die in augustus-september wordt afgewerkt. Het woonpark heeft door de speciale
architectuur en het duurzame materialengebruik een bijzonder mooie
uitstraling.”
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ONTDEK
onze recente REALISATIES
en maak kennis met het

PCp ARCHITECTEN

WONEN OP EEN TOP LOCATIE IN MAASMECHELEN

TEAM

op onze

NIEUWE WEBSITE

* indien voldaan aan
alle voorwaarden

Interesse in een eigentijds met
natuur omringd appartement?

+32 (0) 89 86 18 88
www.N78vastgoed.be

ONLINE
LANCERINGSEVENT
ZATERDAG 1 MEI 10U30
SCHRIJF JE IN OP
WWW.WILLEMSKAAI.BE
ONTDEK ALLES OVER FASE 1
ZUID-WILLEMSVAART
MAASMECHELEN

PLAATSEN ZIJN BEPERKT

Wonen aan het water |Groene omgeving |Gevarieerd aanbod appartementen

Info & verkoop
www.willemskaai.be
Contacteer
onze makelaars
rechtstreeks
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N78 vastgoed
www.N78vastgoed.be
+32 89 861 888

Immofusion
www.immofusion.be
+32 89 206 111

adv.1/2.indd 1

27/11/20 16:48
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Navalle
Technische fiche
Navalle
…
Bouwheer:
Group GL Houthalen
Aannemer:
Dilien Metaalwerken Houthalen
Architect:
Drieskens & Dubois Hasselt
Aanvang werken:
februari 2020
Omvang:
19 appartementen – 4200m² retail (4 units)
10.000.000

4. Koninginnelaan, winkelgebouw + groene parking
Group Gl Houthalen + aannemer Dilien Houthalen
Het was eigenlijk altijd de bedoeling dat er voor de M2 Shopping
Center een soort van “hoofdgebouw” moest gebouwd worden
waar het winkelgebied begon. Dat gaan we nu realiseren zodat je
een heel andere look and feel krijgt als je daar aankomt. De sitekrijgt
op deze manier een “gezicht”, bestaande uit een mooie moderne
constructie, met winkels en appartementen.
Aan de Koninginnelaan in Maasmechelen pronkt het nieuwe vastgoedproject Navalle, dat 19 appartementen en 4 handelspanden huisvest.
“Het gebouw is bijna afgewerkt en wordt in mei opgeleverd”, vertelt
Patrick Koster, directeur vastgoed bij projectontwikkelaar Group GL.
“Het telt drie verdiepingen. Beneden hebben winkelketens Maxi Zoo
en JYSK de deuren al geopend, binnenkort volgen Kruidvat en een
supermarkt. De groene parking is uitgevoerd in grasdallen. Er zijn 150
parkeerplaatsen voor de handelszaken, naast een apart parkeerterrein
voor de appartementsbewoners.” Woonproject Navalle is gelegen op
de voormalige site van scheepswerf Sint-Barbara aan de Zuid-Willemsvaart. In de architectuur en naamgeving wordt daarom subtiel naar het
nautische verleden verwezen. Patrick Koster: “Het complex springt in
het oog door zijn organische vorm, de witte bogen en grijswitte gevelsteen. Tussen de omleidingsweg en het project is een zone voorbehouden voor de eventuele bedding van de Spartacus-sneltram.”
De grootste uitdaging voor hoofdaannemer Diliën Metaalwerken waren
de ronde bogen van het gebouw. “Die zijn volledig van staal gemaakt”,
zegt werfleider Kenny Banken. “Ons bedrijf levert voor 99% casco op,
maar deze keer hebben we sleutel-op-de-deur gebouwd. Een totaalproject, dus.”

De grootste uitdagingen
waren de ronde bogen
aan het gebouw
Dilien Metaalwerken Houthalen
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MOOI

B O U W E N

V O O R

Residentie Nervi
5. Twee woongebouwen Op de hoek Rijksweg,
Looheuvelstraat en de Groenstraat

G E N E R AT I E S

I N

M A A SM EC H ELEN

Dit project is een mooi voorbeeld van het zandlopermodel. De
twee verstedelijke gebieden, Eisden in het noorden en het
centrum van Maasmechelen in het zuiden, zijn de bollen en de
smalle strook van de zandloper is Rijksweg die daar tussen ligt.
De appartementen worden gebouwd met de rug naar de Rijksweg omdat die niet zo attractief is. De voorkant van de appartementen liggen dus aan de andere kant en kijken uit op de woongebieden en vormen zo een mooi geheel.

Technische fiche Residentie Nervi
…
Bouwheer:
Solar 21
Aannemer:
Bouwbedrijf Haex Oudsbergen
Architect:
Drieskens & Dubois Hasselt
Aanvang werken:
februari 2021
Omvang:
19 appartementen - 2.800.000 euro

Hotel Porta Cité
6. Hotel Porta Cité renovatie architectuur Depot
+ Decoster Dominique Helchteren
Hotel Lika is in de jaren 50-60 opricht door de familie Reuten,
bekend in Maasmechelen. Het was hier het eerste hotel in de
buurt waar natuurlijk de steenkoolmijnen destijds van gebruik
maakte. Als kind kwam ik daar regelmatig omdat de toenmalige CVP er vaak vergaderde en mijn vader voorzitter was.
Wat mij bijgebleven is zijn de oranje skystoelen van het hotel.
Ik dacht dat ze daar speciaal stonden omdat oranje de kleur
is van de CVP, maar later bleek dat oranje toen gewoon een

modekleur was in de jaren 60 en 70. Er was ook een gekende
biljartclub maar als er vergaderd werd moesten er planken op
de biljarttafels gelegd worden. Dat wordt na de verbouwingen
in ere hersteld. Het oude gedeelte van Hotel Lika gaat men
verbinden via de tuin naar de achterliggende mijnvilla’s en
Restaurant Leonardo. Een mooi project van een plaatselijke
ondernemer.

Techniche Fiche:
(uitbreiding) Hotel
Porta Cité
…

B U I L D I N G
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F O R

G E N E R A T I O N S

W W W. H A E X . B E

RE S I D E N T I E N E R V I

Bouwheer:
Foal BV
Aannemer:
De Coster Dominique NV
(sloop en sanering)
Architect:
Architectuur Depot Maasmechelen
Aanvang werken:
eind 2020
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Voel je koning(in) te rijk in Navalle
Maak kennis met Navalle in Maasmechelen, 19 nieuwbouwappartementen om modern en
comfortabel te wonen. Dankzij de hoogstaande afwerking die Group GL voorziet, droom je
weg op een plekje dat helemaal van jou is!

Reeds 50% verkocht

WIJ BOUWEN
IJZERSTERK

Hoogwaardig design
Zuidwest georiënteerde
terrassen van 15 à 20 m²
vanaf 165.200 €*
Koninginnelaan,

INDUSTRIEBOUW EN KANTOREN | WONINGBOUW | ALU & STALEN BUITENSCHRIJNWERK

Maasmechelen

SCHOLEN EN SPORTACCOMODATIES | PYLONEN | KNIP- EN PLOOIWERKEN

www.navalle.be
(*prijzen exclusief kosten)

Centrum zuid 3219
3530 Houthalen

t. 011/52 02 60
f. 011/52 54 56

dilien@dilien.com
www.dilien.com

Info en verkoop: 013 220 300 | sabien.vinck@group-gl.be | www.group-gl.be
00021283001_DMW - DILIEN
METAALWERKEN NV_ADV.indd 1
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Wonen aan het water / Willemskaai
Techniche Fiche:
Willemskaai – Wonen aan het water
…
Bouwheer:
Capstone Development Group NV
Aannemer:
tbd
Architect:
Mamu Architects
Aanvang werken:
eind 2021 – begin 2O22
Omvang:
55.000m2 bovengrondse ontwikkeling +
plezierjachthaven

7. Wonen aan het water + verkoop N78 + Immo
Fusion
Ik ben blij dat dit project – na jaren zwoegen en partijen samenbrengen – nu echt kan gerealiseerd worden. Zelfs mijn overleden vader
had er al plannen mee toen hij nog burgemeester was, want hij hield
van het water. Het gaat om een woon- en recreatieproject aan de
oude scheepswerf van Sint Barbara. De scheepswerven waar vroeger de boten van de binnenvaart werden hersteld zijn al een lange
tijd failliet. De dokken met een industrieel karakter liggen er nog altijd vol met water van het kanaal, op een idyllische afgelegen plaats
maar toch niet zo ver van het centrum. De problematiek was de versnippering van de eigendommen. Nu is er ontwikkelaar eindelijk in
geslaagd om daar een heel aantal percelen bij elkaar te brengen die
gaat dat nu ontwikkelen. Eindelijk komt er in Maasmechelen wonen
aan het water. Het zal van een ander segment zijn, iets duurder en
exclusiever wonen. De droogdok zal ook gaan gebruikt worden als
een soort binnenhaven waar boten kunnen aanmeren. Er komen ook
brasserieën en terrassen die een vankantiegevoel gaan creeën ook
voor bezoekers

Maasmechelen krijgt er een ‘klein dorp’ bij.
Het schepencollege heeft de bouwvergunning goedgekeurd voor het
gigantische nieuwbouwproject ‘Wonen aan het Water’, op de voormalige scheepswerf Sint-Barbara in Eisden. Aan de oevers van de
Zuid-Willemsvaart rijzen maar liefst 400 wooneenheden (op termijn) en
een commerciële zone uit de grond.
Het project ligt pal tussen de trekpleisters van Maasmechelen: aan de
ene kant vind je de natuurlijke rust van Connecterra, aan de andere kant
de gezellig drukke shoppingcentra en het stadscentrum. Willemskaai
heeft een gevarieerd woningaanbod – met verschillende prijsklassen –
dat uiteenlopende doelgroepen aanspreekt. Zowel gezinnen, singles als
actieve senioren kunnen hier wonen aan het water en/of in het groen.
De appartementen zijn omgeven door 30.000 vierkante meter groenruimte, met zicht op de waterspiegel van de Zuid-Willemsvaart.
De eerste mijlpaal van het project Willemskaai is het online lanceringsevenement, dat op 1 mei plaatsvindt.
Inschrijven kan via www.willemskaai.be.

Einde

dakplaat

ACODRAIN

Masterplan
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- 64ste editie - 108 -

- 64ste editie - 109 -

National Park Visitor Center in Terhills
8. Hoofdtoegangspoort Nationaal Park Hoge Kempen
(National Park Visitor Center in Terhills - Belevingscentrum in de linker Schachtbok)
Ignace schops
De Westelijke of Linker schachtbok, is eigenlijk een replica en in
beheer van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. In deze
schachtbok gaat RLKM (nvdr : Regionaal Landschap Kempen en
Maasland) haar bezoekerscentrum en de toegang van het nationaal
park in onderbrengen, gedeeltelijk dus ook op hoogte. Ook komt er
ruimte voor horeca en functionele bezoekersruimtes : het wordt een
nieuwe “parel” aan de kroon van Maasmechelen.
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Nieuwe showroom 4D tegels
Techniche Fiche:
Nieuwe showroom 4 D tegels
…
Bouwheer:
4d Tegels
Aannemer:
Plus Construct Bree
Architect:
AR’tuur Architecten - Geel
Aanvang werken:
November 2020
Omvang:
1300 m² magazijn + 950 m² toonzaal + burelen

9. Nieuwe showroom 4D tegels
4D Tegels zijn op een hele goeie nieuwe locatie terechtgekomen
langs de ontsluitingsweg. De weg die je moet nemen om naar
Maasmechelen Village te gaan. Op die terreinen van de oude galvanisatie hebben we een afsplitsing kunnen doen met plaats voor
een aantal bedrijven die je kan zien liggen vanaf de autostrade. Want
Maasmechelen is toch de toegangspoort van Vlaanderen en België.
De nieuwe toonzaal van 4D Tegels zal daar zeker gaan opvallen.
Deze zomer verhuist 4D Tegelimport naar een nieuwe toonzaal in Maasmechelen. Het tegelcomplex heeft een totale oppervlakte van 2200
vierkante meter. “In november vorig jaar is de eerste spade in de grond
gestoken”, zegt zaakvoerder Kristof Vangeneugden. “Ondertussen is
de ruwbouw wind- en waterdicht. Naast een 1200 vierkante meter
groot magazijn bestaat de indeling uit een bureaulandschap en twee
toonzalen. Onze burelen zijn getekend door interieurarchitectenbureau
In Lijn. De afdeling interieurbouw van Driesen staat in voor de inrichting.
Beide showrooms gaan we binnenkort zelf inrichten. Wij doen een beroep op een firma gespecialiseerd in tegelkasten waarin we sfeervolle
opstellingen van de nieuwste collecties vloer- en wandtegels presenteren. Elk merk krijgt zijn eigen kast. Daarnaast pakken wij uit met een
speciale hoek voor projectontwikkelaars en een aparte vergaderzaal
met een tegelbibliotheek om professionals zoals interieurarchitecten te
ontvangen.”
Plus Construct realiseerde de ruwbouw. “We hebben voor de façade
een strakke, slanke luifel ontworpen in een witte kleur, die afsteekt bij de
zwarte raamprofielen en donkere gevelpanelen”, legt bestuurder-zaakvoerder Eric Willen uit. “In nauwe samenwerking met architectenbureau AR’tuur heeft ons team dit project tot een goed eind gebracht.”
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nieuwe showroom 4D tegels onderaannemers
“STRAKKE EN OPEN
VORMGEVING”

Roggendries 20, B-2440 Geel
Sparrenweg 131, B-3980 Tessenderlo
ARCHITECTUUR - EPB VERSLAGGEVING - TECHNIEKEN
VEILIGHEIDSCOORDINATIE - RIOOLKEURING
PLAATSBESCHRIJVINGEN - EXPERTISES

Visibiliteit en openheid waren de speerpunten bij het ontwerpen van de nieuwe
thuishaven van 4D Tegelimport.
David Vandeven van Architectenbureau
AR’tuur: “Met een strakke vormgeving
hebben we een zeer toegankelijk, uitnodigend en representatief mooi gebouw
gecreëerd op een strategische locatie.
De luifel aan de voorzijde biedt de mogelijkheid om volledig rond de showroom
te wandelen. Contrasterende materialen en fijne detailleringen trekken de
aandacht.”
www.artuur.eu

“ELK KLIMAATPROJECT
WERKEN WE ZELF UIT”

ENGINEERING & ONDERZOEK | KLIMAATTECHNIEK | VENTILATIESYSTEMEN
BRANDVENTILATIE | SERVICE & ONDERHOUD
LAMMERDRIES ZUID 17 D B-2250 OLEN W WWW.BOVEMA.BE E INFO@BOVEMA.BE

Het ontwerp, de studie en de engineering om het nieuwe bedrijfsgebouw
van 4D Tegelimport te verwarmen en te
koelen, is gerealiseerd door Bovema International.
“Die kennis hebben we al 26 jaar in huis”,
zegt Renaat Penders. “Het ventilatiesysteem in het gebouw maakt gebruik van
warmterecuperatie. De verwarming en
koeling gebeurt met lucht-luchtwarmtepompen, vierwegcassettes en een
designairco. Textielkanalen verdelen de
warme en koele lucht in de showroom.”
www.bovema.be

“LICHTSTUDIE OP
MAAT VAN DE KLANT”

• Verlichting

• Domotica

• Bordenbouw

• Middenspanningscabines

• Data- en glasvezelinstallaties • Beveiliginginstallaties • Thermografisch onderzoek
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Op basis van het eisenpakket heeft
Geenard Elektro een volledig eigen studie gemaakt voor de nieuwe showroom
van 4D Tegelimport.
Gert Geenard: “De lichtstudie is op maat
van de branche van de klant en afgestemd op zijn wensen. Ons team heeft
alle technieken voorzien die daarvoor
nodig zijn. Ook zwakstroomtechnieken
zoals toegangscontrole, inbraakdetectie
en brandbeveiliging zijn geïnstalleerd.
Laadpalen buiten versterken het groene
karakter van het gebouw.”

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

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

www.geenard-elektro.be
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Ecologische zwembaden met een extra dimensie

Groenbedrijf Van Vlierden en Hybrid Pools zijn de samenwerking aangegaan om natuurlijke zwembaden op maat te

installaties en valt jaar na jaar in de prijzen met spraakmakende
projecten.”

bouwen. “Met glashelder water dat chloorvrij wordt gefilterd”, klinkt het aan beide kanten. “Sommige baden zijn zelfs
volledig energieneutraal.”
“De markt van de wellness en thuisbeleving beweegt zich al een
aantal jaren in stijgende lijn”, zegt Marc Timmermans, gedelegeerd bestuurder van Groenbedrijf Van Vlierden. “Redenen zijn
de klimaatopwarming enerzijds en de opkomst van warmtepompen anderzijds. Bovendien duurt het zwemseizoen nu langer dan
pakweg 15 jaar geleden en zijn de marktprijzen tegenwoordig
democratischer. Dit alles maakt dat een eigen zwembad vandaag
binnen het bereik ligt van een veel grotere groep huishoudens.”

Trendsetter en prijswinnaar
Groenbedrijf Van Vlierden heeft in het verleden al met verschillende zwembadbouwers de handen ineengeslagen, maar gooit
het voortaan over een andere boeg. “Wij stellen vast dat toeleveranciers zich nog niet toespitsen op het ecologische zwembad
dat geen energie verbruikt, het water op een milieuvriendelijke
manier zuivert en het water recupereert én hergebruikt”, legt
Marc Timmermans uit. “Om dat gat in de markt op te vullen,
zijn we in zee gegaan met Hybrid Pools. Deze gevestigde firma
uit Oevel-Westerlo speelt in op de ecologische trends en gaat
bewust om met de resources op aarde.
De ecologische zwembaden van Hybrid Pools maken uitsluitend
gebruik van producten die terug worden opgenomen door de
natuur. Het bedrijf staat bekend om zijn performante technische
- 64ste editie - 116 -

Van energiezuinig tot energieneutraal
Binnenkort gaan Groenbedrijf Van Vlierden en Hybrid Pools samen de markt op met een beproefd energievriendelijk zwembadsysteem. “ Van Vlierden heeft de kennis in huis op het vlak
van constructie en afwerking”, onderstreept Kris Buggenhout,
zaakvoerder van Hybrid Pools. “Qua folie en techniek zijn wij met
meer dan 20 jaar ervaring onze tijd ver vooruit. We pakken uit
met exclusieve zwembaden, die op een unieke chloorvrije wijze
worden gefilterd met frequentiegestuurde pompen en uitblinken
in waterbesparing én een laag energieverbruik. In sommige gevallen zijn de baden zelfs volledig energieneutraal. De klant kan
kiezen uit diverse onderhoudscontracten en de naservice wordt
verzorgd door de onderhoudsteams van Hybrid Pools.”

Glashelder, herbruikbaar water
Marc Timmermans geeft nog een aantal pluspunten mee. “Ons
natuurlijk zwembad voorziet in glashelder warm water, de bodem bekleden wij met natuursteen of keramiek. Een vloeibare,
biologisch afbreekbare en onzichtbare afdekking op het wateroppervlak remt de verdamping af. Alle benodigde elektriciteit
wordt los van het lichtnet opgewekt met behulp van een off-grid
installatie. En het gerecupereerde onschadelijke spoelwater kan
worden ingezet om de tuin te beregenen. Met dit alles bieden
we een exclusief zwembad aan dat tevens milieubewust én ecologisch is.”
www.vanvlierden.com

VAN VLIERDEN

OP ZOEK
NAAR TOTALE
ONTZORGING IN UW
OMGEVINGSAANLEG?

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

perfectie in groen

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.

2019-2020
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Avolto,
charme troef

lang
leven
de
bomen

Met de nieuwe Avolto collectie kiest u voor de charmante,
verweerde look van authentieke lofts in oude fabrieksgebouwen.
Deze brute gevelsteen heeft allure en creëert diepte in pure
architectuur. De getrommelde gevelstenen hebben afgeronde hoeken.
De genuanceerde kleuren variëren van rood, donkergrijs en geel tot
greige. Zowel voor nieuwbouw als renovatie is Avolto een duurzame
keuze, want door het smalle Eco-brick formaat is er tot 3,5 cm extra
ruimte voor isolatie.

Eco-brick®
Smalle gevelsteen
Meer ruimte voor isolatie
Duurzame keuze

Dellestraat 5
3560 Lummen
info@piusfloris.be
www.piusfloris.be

Ontdek de Avolto collectie in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of ga naar www.wienerberger.be/avolto
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Gezonde bomen leven langer en kosten minder.
Reden genoeg om kennis te maken Pius Floris Boomverzorging. We zijn de grootste boomverzorger van
de Benelux. Door onze omvang kunnen we steeds de
allerlaatste inzichten en innovaties toepassen. Zoals de
zelfontwikkelde boombeheersoftware en de laatste
toepassingen op het gebied van duurzaamheid. ‘Lang
leven de bomen’ is meer dan zo maar een uitroep.
Het is een belofte aan u en aan de generaties na ons.
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o-

It’s

r

br an
i
be ck
®
rg
e

Onderzoek, advies,
innovatie en uitvoering
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STRAF! SCHOOL MET LEF!
“Vestiairegebouw koolmijn Beringen is nieuwe thuis voor School met Lef”

Het vestiairegebouw van de koolmijn van Beringen is met hulp
van de architecten van a2o en AAC Architecture getransformeerd in een kleuter- en basisschool met 27 klassen. “Je leest
de geschiedenis nog steeds in het gebouw. Het zou zonde zijn
om het dood te renoveren.”
Op 4 januari zwaaiden op de voormalige mijnsite be-Mine de
poorten van de nieuwe school ‘Straf! School met lef’ open. Een
straf gebouw is het alvast, waar het zoeken was naar een evenwicht tussen het roemrijke verleden en de noden van vandaag.
Op dezelfde locatie is intussen ook de kinderopvang van De Bengeltjes geopend. De 600 kinderen van de gefuseerde scholen
Het Mozaïek en De Horizon zien alvast dat het goed is. Hun nieuwe leerplek is ondergebracht op de plaats waar de kompels van
kledij wisselden alvorens honderden meters diep de ondergrond
in te duiken en later het steenkoolgruis van zich af te spoelen.
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De school ligt in de schaduw van de kolenwasserij met zicht
op de Avonturenberg. Op de 4.250 m² grote speelplaats, onder
handen genomen door Fris in het Landschap, zijn de rails getuige
van waar ooit duizenden karretjes gevuld met het zwarte goud
passeerden.

Buitenauditorium
Nu palmen kinderen, juffen en meesters het vestiairegebouw in.
Op het gelijkvloers zijn de klassen voor de kleintjes. Op de bovenliggende verdieping die te bereiken is via een grote en brede
trap die ook dienst kan doen als een soort van buitenauditorium,
zijn de lokalen voor het lager onderwijs ondergebracht. Er zijn
27 klassen, een bibliotheek, twee turnzalen en een grote polyvalente ruimte die ook kan dienen als refter. Op de bovenste
verdieping bevinden zich vergaderlokalen en zowat de mooiste
lerarenkamer van de provincie. Een zeer luchtige ruimte, omge- 64ste editie - 121 -

Technische fiche
straf! School met lef!
Aard van het gebouw:
Laag energie renovatie historisch erfgoed
Oppervlakte: 3.800 m2
Bouwbudget: 4.900.000

…
Bouwheer:
vzw Katholiek Onderwijs Beringen en Lummen (KOBeL)
Architect:
TV AAC Architecture; Brussel – a2o-architecten; Hasselt
Hoofdaannemer:
Renotec; Geel
Studiebureau stabiliteit:
Greisch; Luik
Studiebureau technieken:
Cenergie; Berchem
EPB, veiligheidscoördinator:
Steto; Tessenderlo
Gevelstenen Terca Zafferano:
Wienerberger; Kortrijk
Elekriciteit:
EL Systems; zonhoven
Grondwerken:
Vandersmissen Tim; Hasselt
Reinigen betonconstructies:
Belwall; Genk
HVAC:
Benvitec Building; Beringen
Binnenafwerking:
Coenen afwerkingsbedrijf; Maaseik
Buitenschrijnwerk:
Huysmans; Beringen
Landschapsarchitect:
Fris in het landschap; Gent
Valbeveiliging:
Safety-Solutions; Beverlo

ven door glaspartijen met een adembenemend zicht op de oude
mijngebouwen, en uitgerust met een mooi keukeneiland waarrond het gezellig vertoeven is.
Het was de tijdelijke vereniging AAC Architecture – a2o-architecten die in 2017 in de tekenpen kroop om dit uitdagende project
op papier te zetten. “We hadden het geluk om samen te werken
met een toffe directie wat het werk er aangenamer op maakte.
In eerste instantie hielden we er rekening mee dat het gebouw
te groot was in functie van de initiële vraag. Er werden meerdere
open ruimtes voorzien om nadien in te vullen als klas of als bibliotheek”, beschrijft Jan Laute van AAC. “Tijdens de werf hebben
wij de omgekeerde beweging gemaakt. Pas tijdens de uitvoering
zie je zulke zaken organisch groeien. Dat was zeker het geval
op de kop van de gang waar een open ruimte een prachtig zicht
geeft op Beringen-Mijn.”

Erfgoed
Dit prachtig stuk industrieel erfgoed dateert uit de beginjaren van
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de twintigste eeuw en is het met het nodige respect behandeld.
“Toch was het erfgoedaspect niet het moeilijkste deel”, zegt
Wout Sorgeloos van a2o. “De schil van het gebouw was immers al deels gerenoveerd, en de gevels waren opgekuist en het
schrijnwerk opgefrist. Het uitzicht van het gebouw is behouden
gebleven. Daarom ook dat we de kleuterklassen achteruit ten
opzichte van de gevel hebben geplaatst om een duidelijk onderscheid te maken tussen oud en nieuw. De hoofdtrap is eveneens
achteruit geplaatst om een vide te creëren waar het mogelijk
is om activiteiten te organiseren.” De architecten bestempelen
het project als een grondige totaalrenovatie – inclusief meubilair
- waarbij meerdere originele stukken bewaard zijn gebleven. “Je
leest de geschiedenis nog in het gebouw. In de kleedkamer zijn
de douchehokjes bewaard gebleven als omkleedruimte, fragmeten van de originele wandtegels sieren op weloverwogen plaatsen het gebouw. Daar waar ze niet behouden konden blijven
omdat ze te zwaar beschadigd werden, werden ze verwijderd
en roepen de littekens herinneringen op. Kijk maar naar de betonnen kolommen in de centrale gang. Akoestiek en thermische
isolatie werden opgelost zonder te raken aan de leesbaarheid
van de betonstructuur. Tot slot is nog een originele, logge en

loodzware locker bewaard gebleven, die nu gebruikt wordt als
kast in het secretariaat van de school. Een hele uitdaging. Door
hun gewicht kon je die niet zomaar even buiten zetten. De hele
werf hebben ze in de weg gestaan”, lacht a2o’er Kris Buysmans.

Verrassingen
Zoals bij nagenoeg elk renovatieproject vielen er ook hier enkele
verrassingen te noteren tijdens de werf. Iets wat helemaal niet
hoeft te verbazen bij een beschermd gebouw van circa honderd
jaar oud. “We zijn begonnen met een spreekwoordelijk zwaar
lijk dat uit de kast viel”, kan Wout Sorgeloos er nog enigszins
mee lachen. “Het gebouw heeft een lengte van 130 meter. Het
niveauverschil van de ene naar de andere kant bedraagt 30 cm.
Dat lijkt niet veel, maar is het dus wel. Denk alleen al maar aan
de plaatsing van de deuren. Eerst hoopten wij nog dat de oorzaak
bij de betonplaat lag, maar het was wel degelijk het gebouw dat
in helling stond. Dat was een eerste verrassing.” “Een tweede
verrassing was de betonplaat die wij moesten verwijderen”, pikt
Kris Buysmans in. “Vroeger werd veel steviger gebouwd dan

noodzakelijk. Dat hebben wij dus aan de betonplaat gemerkt.
Renotec is dagenlang met gigantische slijpschijven aan het werk
geweest om de plaat te verwijderen. Uiteindelijk is alles met
hulp van kranen eruit getrokken. Ook al was de plaat niet gewapend, toch bleef alles vasthangen. Niet gemakkelijk allemaal,
want wij moesten continu op wat nu het gelijkvloers is onder het
gebouw werken. De werf was absoluut een huzarenstuk voor
de aannemer, gezien zijn beperkte manoeuvreerruimte. Dan was
er nog een andere verrassing: genaamd grondwater. Dat bleek
er dus tegen de verwachtingen wel te zijn. Ach ja, zulke zaken
zijn nu eenmaal eigen aan verbouwingen van dit kaliber. Met de
nodige creativiteit en besparingen hebben wij gelukkig alles kunnen opvangen.”

Architectuur
De architecturale accenten bijgebracht door a2o en AAC bevinden zich vooral binnen omdat langs de buitenzijde het origineel
zoveel mogelijk bewaard bleef. “Daarom ook dat de volumes
onder het gebouw zijn geschoven. Nieuwe toevoegingen moch-

- 64ste editie - 123 -

ten de overhand niet nemen. De isolatie is ook langs de binnenkant gebeurd”, schetst Jan Laute. “Ondanks het gigantische
volume hebben wij zo compact mogelijk gebouwd. Dankzij de
optimalisatie van de binnenruimte is het gelukt om het budget
binnen de perken te houden. Ook is er voor de kleuterklassen
op gelijkvloers geen traditionele gang waar alle klassen op aansluiten. De kleuterklassen zijn naar buiten gekeerd waar er een
overdekte buitenzone is. Een alternatief voor een gang die meer
dan de helft van de tijd leeg staat en alleen maar nutteloze energiekosten vergt. Het is een gebouw dat soberheid uitstraalt. Wel
is er gewerkt met kleurvlakken die doorlopen in de vloer en de
wanden. Kwestie van herkenningspunten voor de kinderen te
scheppen.”

Stevige werf
Met de transformatie van de oppervlakte van 3.800 m² is een
prijs gemoeid van bijna vijf miljoen euro. “Door de kolom-balkstructuur was het een flexibel gebouw om werken aan uit te
voeren. De verwarming? Via een lucht-water-warmtepomp. Ondanks dat het hier een steenkoolmijn was, is het de bedoeling
om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Bij
piekmoment is er een condenserende gasketel om bij te springen.”, aldus Sorgeloos. “Ondanks corona heeft de werf niet
veel vertraging opgelopen. De aannemers hebben dikwijls rondjes moeten draaien om de looproutes te respecteren. Gelukkig
was er op de werf meer dan voldoende ruimte om op afstand
te werken. In september 2019 zijn de werken gestart waarna de
school in januari 2021 kon openen. Dat is behoorlijk snel voor
een gebouw met deze complexiteit.”
Tekst: Geert Houben | Fotografie: Valentine Van den Eynde voor a2o.- renotec

Weg naar Meeuwen 34
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS

Particulier &
Projectontwikkeling

www.gekakeukens.be

GEKA KEUKENS
Particulier + Projectontwikkeling

GEKA
KEUKENS
www.gekakeukens.be

GEKA KEUKENS
GEKA KEUKENS
Particulier + Projectontwikkeling

geka_keukens3.indd 1

De aannemer van dit project was Renotec, specialist in de
restauratie van historisch waardevolle gebouwen, geklasseerde monumenten en herbestemmingsprojecten. Een dergelijk
herbestemmingsproject is Renotec uiteraard niet vreemd.
Deze aannemer mocht al eerder indrukwekkende herbestemming voor zijn rekening nemen. Zoals de chocoladefabriek
van Tongeren waar een voormalig fabriekspand een nieuwe
bestemming kreeg als luxelofts. Maar ook het voormalige
station van Laken of de fabriekssite van Brepols in Turnhout
mag Renotec op zijn lange referentielijst zetten.
Belangrijk bij deze herbestemmingen is het respect voor het
verleden. Renotec restaureert correct, duurzaam en met oog
voor de historische context. Dat is niet altijd voor de gemakkelijkste weg kiezen, maar wel voor de meest authentieke. In
tegenstelling tot nieuwbouw, kenmerken renovatieprojecten
zich door hun hoge graad aan onvoorziene omstandigheden
en onverwachte hindernissen. Op deze momenten komt onze
kracht duidelijk naar boven. Wij blinken uit in ingewikkelde en
grote verbouwingsprojecten. In dit project was bijvoorbeeld
de betonnen trap een hele uitdaging. De trap is maar liefst 8
meter breed. Omdat deze niet bekleed werd met bijvoorbeeld
hout of tegels, werd deze volledig gestraald.
Voor dergelijke projecten investeren we bewust in onze
belangrijkste troef: eigen middelen en vooral eigen vakmannen. De betrokkenheid en passie van onze medewerkers, die
we Renotec’ers noemen, is zeer groot. Ook al moeten we
hiervoor een extra inspanning doen. Zo vonden we bijvoorbeeld een oud rioleringsstelsel onder de betonnen vloerplaat.
De projectleider heeft oude plannen van 100 jaar geleden
gaan opzoeken om zo uit te vinden hoe het komt dat er daar
nog steeds een beetje water door liep. Het probleem is opgelost, hoor. De leerkrachten en kinderen kunnen zonder zorgen
genieten van een prachtige school!
www.renotec.be
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www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling
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Op zoek naar je droomhuis?
Dé specialist in koeling en HVAC.
Climagroup bestaat uit zeven HVAC bedrijven, verspreid over België, die de handen
in elkaar hebben geslagen om hun passie, ervaring en knowhow te delen. Door
deze nationale spreiding kan u met Climagroup bouwen op een servicemodel dat u
op elk moment ontzorgt.

R O B A I R
AIRCONDITIONING  VENTILATIE  WARMTEPOMP  ALGEMENE TECHNIEKEN

Moet je zien!

Dirk, Dorien en Jens staan voor je klaar. Al meer dan 30 jaar zijn onze
Dirk, Dorien en Jens staan voor je klaar. Al meer dan 30 jaar zijn onze
passie voor vastgoed, een gezonde interesse in cijfers en de voldoening
passie voor vastgoed, een gezonde interesse in cijfers en de voldoening
die we halen uit tevreden klanten de fundamenten van ons bedrijf.
die we halen uit tevreden klanten de fundamenten van ons bedrijf.
Bij het verwerven of beheren van vastgoed horen vaak belangrijke
Bij het verwerven of beheren van vastgoed horen vaak belangrijke
beslissingen. Onze realistische kijk op uw project heeft door de jaren
beslissingen. Onze realistische kijk op uw project heeft door de jaren
heen enorm bijgedragen tot een sterke reputatie in de regio.
heen enorm bijgedragen tot een sterke reputatie in de regio.

Een HVAC-oplossing voor élke ruimte

Hotels

Industry

Office & Building

Retail

Food retail

Health

Ontdek wat onze expertise voor u kan betekenen op
- 64ste editie - 126 -

www.climagroup.be

Welkom in ons nieuw kantoor in het centrum van Riemst.
Welkom in ons nieuw kantoor in het centrum van Riemst.
We maken graag tijd voor je.
We maken graag tijd voor je.

www.immojanssen-marres.be
www.immojanssen-marres.be
info@immojanssen-marres.be
info@immojanssen-marres.be

Maastrichtersteenweg 7 bus 1
Maastrichtersteenweg 7 bus 1
3770 Riemst
3770 Riemst
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NIEUWBOUWPROJECT IMMO JANSSEN-MARRES
Rechttoe rechtaan belijning in het straatbeeld

Het centrum van Riemst is een opmerkelijk nieuwbouwproject rijker. Tegenover het gemeentehuis, aan de overkant van
de Maastrichtersteenweg, zijn tien appartementen en een
kantoorruimte verrezen. “Al vanaf de conceptfase vormden
wij een goed geolied bouwteam met Egide Meertens Plus

om een frisse wind door ons bedrijf te laten waaien”, geeft Dirk
Janssen aan.
Zijn zoektocht naar de ideale vestigingsplaats duurde ruim vijf jaar
en eindigde bij het oude gebouw van het voormalige Lemmekes
Kafee, aan het kruispunt van de gewestwegen in Riemst-centrum.

Architecten en Mortelmans Bouwontwikkeling”, vertelt Dirk
Janssen, bouwheer en oprichter-zaakvoerder van Immo
Janssen-Marres.

In september 2020 hebben de vastgoedexperts van Immo Janssen-Marres hun intrek genomen in een gloednieuw kantoor. “Na
drie decennia op de vorige locatie in Vroenhoven was het tijd
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Optimaal in de kijker
“Het oorspronkelijke plan bestond uit een moderne nieuwbouw
met vier appartementen en een kantoor”, vervolgt Dirk Janssen.
“Maar omdat de aanpalende woningen drie meter naar voren
lagen, dreigde de nieuwbouw verdoken te zitten tussen beide huizen. Om het project optimaal tot zijn recht te laten komen, hebben we ook het pand aan de rechterzijde van het café
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gekocht. Deze bijkomende aankoop bood niet alleen de mogelijkheid de voorgevel optimaal in de kijker te plaatsen, maar ook
uit te breiden naar tien appartementen plus kantoorruimte, inclusief een ondergrondse parkeergarage met een inrit aan de
achterkant van het gebouw. Ook op het aangrenzende perceel
aan de Reeckstraat worden twee appartementen opgetrokken.
Het plaatje klopt vandaag helemaal en zet Immo Janssen-Marres
meer dan ooit op de kaart.”

Coördinatie van de ruwbouw
De stedenbouwkundige vergunning is eind 2017 aangevraagd
door Mortelmans Bouwontwikkeling. Deze projectontwikkelaar
uit Maasmechelen kreeg van de bouwheer de opdracht om het
project vanaf het begin te trekken. “Wij stonden in voor de coördinatie van de ruwbouw”, zegt ingenieur Dominiek Mortelmans.
“Een van de uitdagingen was de afbraak van de twee oude gesloten bebouwingen, die in slechte staat verkeerden. Beide hebben we met de hand en zonder berlinerwanden gesloopt.”

In goede banen
Een andere uitdaging was het afvoeren en storten van de overtollige grond van het bouwwerf, wegens de hoge kosten die
daarmee gepaard gaan. “Bijkomend hebben de zware grondwerken en de ongunstige weersomstandigheden ons parten gespeeld. Daardoor liep het project meteen enige vertraging op en
is aannemer BMP Building Services iets later dan gepland aan de
slag kunnen gaan. Na de voltooiing van de ruwbouwfase heeft
collega Anne Winten de afwerking in goede banen geleid”, legt
Dominiek Mortelmans uit.

Uitstraling en woonkwaliteit
Egide Meertens Plus Architecten tekende voor het ontwerp van
project Immo Janssen-Marres. Het architectenbureau uit Riemst
vatte de koe bij de hoorns. “Voor een dergelijk investeringsproject voeren wij eerst een rendementsstudie uit die wordt gevisualiseerd in de vorm van een conceptschets”, licht Egide

Meertens toe. “Van meet af aan legden we de focus op een grote uitstraling van het kantoor en een hoge woonkwaliteit van de
verhuurappartementen. Omwille van de drukke gewestweg aan
de voorzijde en het weidse vergezicht over het landschap aan de
achterzijde van het perceel, opteerden wij voor een façade met
een meer gesloten architectuur en een achtergevel met open
terrassen die elk hun privacy hebben.”

Contrast plus samenspel
“Architectuur is méér dan façade-architectuur”, klinkt het bij
Egide Meertens. “In de lange rechttoe rechtaan voorgevel
accentueren we het kantoor van Immo Janssen-Marres door dat
volume terug te laten springen. De betonnen band op de gevel
creëert een horizontale geleding en geeft eveneens een belijning
aan in het straatbeeld. Door de hoogte van deze band te laten verspringen, leggen wij de nadruk op de raamverdelingen en het uitgekraagde raam op de tweede verdieping. De wisselende onderverdelingen van de relingen zorgen voor een verrassingseffect.

Er is zowel contrast als samenspel tussen het lichtgetinte beton
met zijn houtnerfstructuur en de genuanceerde grijze gevelsteen
– type N70 van Nelissen Steenfabrieken – in combinatie met het
koperkleurige buitenschrijnwerk. Doorsteken langs het kantoor
laten het daglicht tot in de ondergrondse garage schijnen.”

Huiselijke sfeer
De inrichting en de afwerking van het nieuwe kantoor weerspiegelen de service die Immo Janssen-Marres aanbiedt. “Het interieur ademt zowel kwaliteit als een huiselijke sfeer uit”, vindt Dirk
Janssen. “We hebben vooral gekozen voor moderne en natuurlijke materialen. Het glas tussen de kantoren geeft een ruimtelijk
gevoel, de rechte lijnen creëren een strak geheel. Achteraan bevinden zich een vergaderzaal en een bar met zicht op het terras.
De toog van keramiek refereert naar het vroegere café en naar
mijn grootvader, die bierbrouwer was. Een ideaal plekje om met
klanten te klinken op een prettige samenwerking!”
Tekst Erik Cajot - Foto’s Plus architecten
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B-Stuc dé
B-Stuc dé
referentiepartner voor
referentiepartner voor
kwalitatieve afwerking.
kwalitatieve afwerking.
Al jarenlang is B-stuc dé referentiepartner voor alles wat te maken heeft
Al jarenlang is B-stuc dé referentiepartner voor alles wat te maken heeft
met de volledige afwerking van uw pand. Als kwaliteitsvol afwerkingsbedrijf
met de volledige afwerking van uw pand. Als kwaliteitsvol afwerkingsbedrijf
zijn we gespecialiseerd in schilderwerken, gyprocwerken en (dun)pleisterzijn we gespecialiseerd in schilderwerken, gyprocwerken en (dun)pleisterwerken. Deze bieden we graag gecombineerd aan als totaaloplossing.
werken. Deze bieden we graag gecombineerd aan als totaaloplossing.
Kortom: met B-stuc rekent u op één betrouwbaar aanspreekpunt voor drie
Kortom: met B-stuc rekent u op één betrouwbaar aanspreekpunt voor drie
kwaliteitsdiensten, verzilverd door jarenlange ervaring.
kwaliteitsdiensten, verzilverd door jarenlange ervaring.
Neem zeker eens een kijkje
Rue de Petit-Axhe 1O • 43OO Waremme
op onze nieuwe website
Rue de Petit-Axhe 1O • 43OO
Waremme
www.b-stuc.be
info@b-stuc.be | +32 477 98 64 8O
info@b-stuc.be | +32 477 98 64 8O
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KC BEKKERVELD KRIJGT ONDERDAK IN HEERLENS LANDMARK
“Kwaliteit en functionaliteit optimaal gecombineerd”

1.
Geert Timmermans
Povse & Timmermans
Architecten

2.

3.

4.

Jordy Clemens, Wethouder
Onderwijs, Jeugd, Cultuur en
Wonen gemeente Heerlen

Bert Nelissen
Voorzitter College en
Bestuur Innovo

Rob van den Boom
Bouwkundig Projectleider
Mertens Bouw bedrijf.

Na jaren van leegstand krijgt het voormalig HTS-gebouw in Heerlen een nieuwe bestemming. In het gebouw komt KC Bekkerveld
met een basisschool, school voor speciaal onderwijs, peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang en het bestuurskantoor van onderwijsorganisatie INNOVO. Het authentieke karakter blijft, zeker aan de buitenzijde, zo veel mogelijk behouden.

Alle deelnemers aan het gesprek zijn het er over eens: het uit 1920 stammende gebouw is een van de landmarks van Heerlen. Iedereen kent het en veel mensen hebben er iets mee. Zoals Bert Nelissen, bestuursvoorzitter van INNOVO, koepelorganisatie van ruim 40
scholen voor primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. “Ik heb er nog les gegeven en keer er nu in een andere hoedanigheid
terug. Heel bijzonder.” Geert Timmermans van Povše & Timmermans architecten | ingenieurs heeft er zijn vrouw leren kennen en
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onder meer rondgelopen om nadere uitleg te geven. Uiteindelijk
bleek de keuze op ons te zijn gevallen.”

Fraaie dakconstructie
Bert Nelissen glimlacht als hem wordt gevraagd wat de doorslag gaf voor die keuze. “Ze bleken bijzonder goed naar ons te
hebben geluisterd. Hadden de diverse wensen van de gebruikers op een juiste wijze uitgewerkt en als het ware de wereld
van buiten naar binnen gebracht. Verder was er heel duidelijk
het respect voor het gebouw en de intentie zo veel mogelijk
te behouden. Om een voorbeeld te geven: de ruimtes hebben
hoge plafonds en dat zorgt voor een uitstekende akoestiek. Die
bleven in het ontwerp van Geert gehandhaafd.” Timmermans
merkt op dat hij niet wilde tornen aan de kracht van het gebouw.
“We hebben steeds gekeken naar waar kunnen we wat. Zoals de gangen als onderwijsruimte gebruiken, pleinen creëren.
Het bleek dat de structuur binnen zich daar prima voor leende.”
Verder worden er, zeker aan de buitenzijde, authentieke onderdelen gehandhaafd of teruggebracht. “Denk aan Devoonsteen
en Kunradersteen in de gevels en oude leien op het dak. Er is
ook een fraaie dakconstructie en die blijft goed zichtbaar op de
derde verdieping waar de kantoren komen.”

Kritisch
En dan is er de omgeving. Van der Boom geeft aan dat de buurt
kritisch meekijkt. “Er is daarom een website opgezet met informatie, de communicatielijnen zijn kort en er is tweewekelijks
contact met afgevaardigden. De meeste mensen realiseren
zich wel dat het nieuwe kindcentrum een aanwinst voor de wijk
zal zijn.” Geert Timmermans bevestigt dat momenteel wat het
ontwerp betreft de puntjes op de ‘i’ worden gezet. “Dit is een
aansprekend gebouw, de welstandcommissie kijkt tot op detailniveau mee. Maar we merken dat ze blij zijn met onze aanpak.”
Bert Nelissen knikt: “Bedenk dat toen dit gebouw in 1922 werd
gerealiseerd Heerlen circa 8.000 inwoners telde. Met de komst
van de mijnen is de bevolking razendsnel gegroeid en daarmee
ook de behoefte aan goed onderwijs. Hier zat vroeger de Mijnschool, daarna de MTS en vervolgens de HTS. Aan die geschiedenis wordt met de komst van KC Bekkerveld weer een nieuw
en mooi hoofdstuk toegevoegd.”
tekst: Jac Bucholz
fotografie: Alf Mertens + Mertens Bouwbedrijf
Artist Impressies : Povše & Timmermans Architecten

Harmonie

projectleider Rob van den Boom van Mertens Bouwbedrijf weet
dat een aantal van zijn collega’s er les hebben gehad. Wethouder
Jordy Clemens (Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Wonen) merkt op
dat het gebouw nog geen officieel monument is, maar zeker als
monumentaal mag worden gekenmerkt. “Het is heel kenmerkend voor de wijk Bekkerveld.”

Woningcorporaties
Jordy Clemens vertelt vervolgens over een stuk voorgeschiedenis van het huidige project. “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting en voor basisschool Sint
Tarcisius waren we op zoek naar een oplossing. Die school zit
namelijk in een gebouw dat niet meer in goede staat verkeert.
In eerste instantie was het idee om nieuw te bouwen. Maar er
bleken nog wat meer zaken te spelen en zo groeiden we naar
het idee om meerdere onderwijsinstellingen in de wijk samen
te brengen in de voormalige HTS.” Door ook de woningcorporaties met bezit in de wijk erbij te betrekken, ontstond er volgens Clemens een kruisbestuiving. “Met naast basisschool Sint
Tarcisius tevens de Catharina-school, peuteropvang, kinderopvang, buitenschoolse opvang en het bestuurskantoor van
INNOVO komen diverse partijen in één gebouw samen. Zeker
het combineren van basisonderwijs met speciaal onderwijs

- 64ste editie - 136 -

is een goede ontwikkeling. Daarnaast kunnen er op de vrijgekomen locaties nu woningen worden gebouwd. Bovendien, met
deze oplossing behouden we erfgoed voor de stad en kunnen
we grotendeels de vertrouwde uitstraling van het gebouw handhaven.”

Inventariseren
Het oorspronkelijke gebouw blijft dus staan, vult Bert Nelissen aan, een aanbouw uit de jaren zestig aan de achterzijde
wordt gesloopt. “De voormalige HTS is verder volledig gestript.
Uitgangspunt voor ons was dat kwaliteit en gebruiksgemak
bovenaan stonden.” Dat betekende voor het ontwerp, zegt
Geert Timmermans, dat goed moest worden geïnventariseerd
wat de wensen van de toekomstige gebruikers zouden zijn.
“Om vervolgens kwaliteit en functionaliteit optimaal te combineren.” Hij legt uit dat de keuze voor het beste ontwerp gebeurde
op basis van een best value inschrijving die naast het ontwerp
ook de uitvoering en het onderhoud betrof. “Er werden enkele
partijen uitgenodigd, waaronder wij in combinatie met Mertens
Bouwbedrijf. In zo’n voortraject probeer je zo goed mogelijk te
peilen wat er van je wordt verwacht, wat wel eens lastig is. We
hebben, met inachtneming van de coronamaatregelen – dat toen
al speelde –, de presentatie in het gebouw gehouden en zijn

Maar er worden tevens ingrepen gedaan om een hedendaagse onderwijsomgeving te creëren. Zoals het optimaal isoleren
van de schil, het toepassen van warmtewisselaars; het zorgen
voor een aangenaam binnenklimaat dat voldoet aan de uitgangspunten van Frisse Scholen. “Meer zichtbaar zal de verplaatsing
van de entree zijn. In de oude situatie zat die wat hoger in het
gebouw, was er een trap. Nu komt die entree op dezelfde plek
in het souterrain. Daarvoor wordt grond weggraven. We gaan
tevens gevelopeningen terugbrengen om een zo goed mogelijke
lichtinval te krijgen.” En er komt dus aan de achterzijde een aanbouw van 1.400 m2, waar het bestaande gebouw al een oppervlak van 3.900 m2 heeft. “Die uitbreiding krijgt een geheel eigen
karakter, met de toepassing van strakke, gekleurde staalplaten.
Maar wel in een bepaalde harmonie met de oudbouw.”

Verbouwingssporen
De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels gestart, onder meer
met het aanbrengen van boorpalen voor de fundering van de
uitbreiding. Rob van der Boom legt uit dat een van de belangrijkste uitdagingen in het souterrain van het bestaande gebouw
ligt. “We wisten niet wat we daar zoal zouden aantreffen, onder
meer wat fundering betreft. We hebben veel verbouwingssporen van vroeger ontdekt, zoals een oude stookruimte.” Hij vertelt
dat de vloer in het souterrain wordt uitgediept om meer hoogte te creëren. Buiten wordt grond afgegraven. “Het is zaak om
met tijdelijke stempelconstructies alles stabiel te houden.” Op
de verdiepingen erboven verwacht Van der Boom minder verrassingen. “Dat hebben we enigszins in kaart gebracht. We zijn
daar ook al bezig, om de voortgang erin te houden. We werken
lean zodat we tijd die we eventueel in het souterrain meer nodig
hebben, elders in het gebouw goed kunnen maken. Zodat we
eind van het jaar kunnen opleveren.” Hij merkt op dat de bouwplaats weliswaar beperkt is, maar dat ze er goed uit de voeten
kunnen. Om materialen en dergelijke veilig en probleemloos te
kunnen aan- en afvoeren is er een logistiek plan opgesteld.

Bouwinfo
…
Opdrachtgever:
Gemeente Heerlen / INNOVO | Onderwijs op Maat
Architect:
Povše & Timmermans architecten | ingenieurs
Aannemer:
Mertens Bouwbedrijf
W-installatie:
Kemtec
E-installatie:
Haltronic
Leidaken:
Verkoelen
Sloopwerk:
Heezen
Staalconstructie:
Mertens Staalcontructie
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UW VOERTUIG BESCHERMT U.
MAAR WIE BESCHERMT UW VOERTUIG?

Een perfecte basis voor een stevig succes

De Omnium van Federale Verzekering:
de verzekering die uw voertuig beschermt.
U bent de gelukkige (toekomstige) eigenaar van een nieuwe bestel- of
vrachtwagen? U koos voor zo wat alle opties voor uw veiligheid? Heel
goed! U bent helemaal beschermd. Maar... wat met uw nieuwe voertuig?
Bescherm het tegen materiële schade met onze verzekering Omnium, de
volgens ons onmisbare bescherming voor nieuwe voertuigen. Geniet van een
dienstverlening op maat en ontdek het plezier van het rijden zonder zorgen...

NU

3 MAAND
GRATIS *

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.

Bereken uw premie op federale.be/3maandgratis
De verzekeraar die zijn winst met u deelt

* Korting geldig vanaf het eerste jaar van de overeenkomst onderschreven tijdens de actie, rechtstreeks verwerkt in de berekening van
de premie en pro rata herberekend bij verzekeringsduur van minder dan één jaar. Meer info en voorwaarden van onze actie op
www.federale.be/3maandgratis.

Weerterveld 13 NL • 6231 NC Meerssen
+31 43 365 59 71 • www.hertog.com

Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel
www.federale.be
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA.
Financieel rekeningnummer: BIC: BBRUBEBB IBAN: BE31 3100 0723 3155 - RPR Brussel BTW BE 0403.257.506.
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voor elk idee
voor elk idee
hebben wij een
hebben wij een
oplossing die
oplossing die
in de smaak
in de smaak
valt!
valt!

Thuis in uw keuken
Thuis in uw keuken

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

zaterdag 10u-17u

woensdag en zondag gesloten

