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““If you’re walking down the right path 

and you’re willing to keep walking,

 eventually you’ll make progress.”

 # Barack Obama
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VOORWOORD

Met het bouwverlof voor de deur, moeten we vaststellen dat er opnieuw een 
zeer intensief jaar is voorbijgevlogen. Waar vele sectoren enorm hadden te lijden 
onder de coronacrisis, was het voor de bouw alle hens aan dek. Met veel plezier 
en motivatie werden de gebouwen rechtgezet en de economie rechtgehouden. 
Nu plukken we de vruchten van veel en hard werken, en dat schept voldoening. 

Ook de toekomst ziet er positief uit, met goed gevulde orderboekjes. Daarnaast 
komen er ook enkele belangrijke uitdagingen op ons af, zoals het personeels- 
tekort, de schaarste aan materialen en de evolutie van de prijzen.

Maar daar gaan we nu niet aan denken. Het is tijd om de riem even af te gooien 
en de batterijen op te laden. Met dit magazine bij de hand kan je als ontspan-
ning genieten van enkele spraakmakende projecten die de afgelopen maanden  
werden gerealiseerd. Stuk voor stuk mooie voorbeelden van de creativiteit en 
het vakmanschap dat de Limburgse bouwsector typeert. We wensen u een 
deugddoende vakantie!

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

Limburg Bouwt
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Verschijnt 4 x per jaar

Verantwoordelijke uitgever
Project Media BVBA

Gommersstraat 11, 3660 Oudsbergen

ludo.cleeren@limburgbouwt.be

Maatschappelijke zetel
Gommersstraat 11, 3660  Oudsbergen

Redactie:
Kurt Meers, Geert Houben, 

Hilde Neven, Jac Bucholz 

Fotografie: 
Frank Gielen, Alf Mertens, 

Philippe Van Gelooven, Motionpictures

Sales: 
Ludo Cleeren, +32 475 22 94 69

Diana Pirard, +32 470 98 03 79

Chris Galenkamp, +31 616227331

Lay-out: 
Heidi Wijgaerts, 0499 75 74 93

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, ge-

meenten, leden van de Confederatie Bouw- 

Limburg, notarissen, projectontwikkelaars, 

vakpers,...‘Limburg Bouwt’ doet adressen 

aan in de provincies Limburg, Antwerpse 

Kempen,  Vlaams Brabant en Nederlands 

Limburg.

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

den overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij 

overname dient een correcte bron vermeld  te worden. De 

uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foute infor-

matie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die 

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

worden in ‘Limburg Bouwt’ worden verondersteld door de 

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

dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aange-

leverd door derden niet vrij zijn van rechten.

COLOFON

Hydro Building Systems Belgium NV
Roosveld 11

3400 Landen
Tel. +32 (0)11 69 03 11

info.hbs.be@hydro.com 
www.sapa-ramen.be

Bouw mee aan een duurzame toekomst. 
Altijd en overal.
Samen. 

Bouw Arena Advert.indd   1Bouw Arena Advert.indd   1 29-Jun-21   8:09:10 AM29-Jun-21   8:09:10 AM



- 65ste editie - 6 -  - 65ste editie - 7 -  

INHOUD

MASSIMO PIGNANELLI8
WERELD VAN VERWONDERING, 
OM TE WERKEN ÉN TE GENIETEN. 10
ZORGCAMPUS KOUTERMAN IS NIEUWE THUIS
VOOR ALKENSE SENIOREN. 

DUURZAAMHEID DOOR CIRCULARITEIT 49

BASTION LICHTENBERG IN VENLO 

OUDSBERGEN IN DE STEIGERS 

131

EEN STIJLVOLLE THUISHAVEN 
VOOR NETWERKEND LIMBURG

4.000 M2 BOUW-, WATER- 
EN SPORTPRET 56

149

159

TERHILLS RESORT, EEN GLOEDNIEUWE EN 
FRISGROENE OASE 32

64

75
82

68

88

124

132

94

155

AAN DE STADSMUUR IN VENLO, 
BIJZONDERE PLEK AAN DE MAAS 

MAASRESIDENCE THORN: WEER EEN STUKJE 
VAN DE TOERISTISCHE PUZZEL VOOR MAASGOUW 

MAASTRICHT HOOPT OP EINSTEIN TELESCOPE 

ECHT-SUSTEREN 

OP WEG NAAR EEN 
KLIMAATNEUTRALE TOEKOMST 

MECC MAASTRICHTEUREGIONAAL NETWERKEVENEMENT 
LIMBURG LEADS MET IN-EVENT LIMBURG BOUWT BEURS

TRAPPEN - BALUSTRADES - STALEN RAMEN EN - DEUREN 
 KLEINE EN GROTE PROJECTEN

P&G METAALWERKEN

M. Scheperslaan 125 I 3550 Zolder I 011 536677
PGMETAALWERKEN.BE I INFO@PGMETAALWERKEN.BE

WIJ MAKEN ALLES OP MAAT 
>>> VAN A TOT Z 
INCLUSIEF PLAATSING.

EXCLUSIEVE METAALWERKEN OP MAAT

22

102

DILSEN-STOKKEM IN DE STEIGERS 

GROEN IS HET NIEUWE ZWART 

LIMBURG BOUWT LUNCH 

LIMBURG BOUWT STERRENLUNCH 



- 65ste editie - 8 -  - 65ste editie - 9 -  

Massimo Pignanelli

De tijd haalt ons in. Als architect ben je vaak de eerste in de rij, word je sterk beïnvloed door de omgeving en 
fungeer je eigenlijk als een spons. Je moet op korte termijn onnoemelijk veel zaken interpreteren en meer 
dan eens strand je op een desillusie. In het bouwproces heb je te maken met verschillende partners, maar 
niet iedereen hanteert dezelfde snelheid. Je moet aan de ene kant inzetten op kernuitbreiding, de rand van 
de stad vergroenen, de hoogte opzoeken, nieuwe woonvormen creëren, circulair bouwen en nog veel meer. 
Als goede architect pak je dit alles op en werk je het succesvol uit. Maar aan de andere kant ontbreken juri-
dische kaders, hinkt de administratie achterop en hangt aan een gebouw hoe langer hoe meer een astrono-
misch prijskaartje. Je wordt dikwijls geconfronteerd met een structuur en een mentaliteit die nog niet klaar 
zijn voor de ommezwaai. De tijd haalt ons dus in en dat baart mij zorgen.

UAU collectiv – spreek uit als ‘WOW collectiv’ – is een jong en enthousiast architectenbureau. De naam van onze 
architectenassociatie heeft een Romaanse oorsprong en is een uitroep van verwondering. Wij vinden het belangrijk 
dat architectuur verwondering wekt en dit kunnen we realiseren als wij met een open mind werken. UAU is een 
palindroom dat kracht uitstraalt en het wijst op de power en de passie die verschillende disciplines samenbrengen 
in één collectief. We zoomen in op architectuur en interieur tot en met branding. Als multidisciplinair bureau vormen 
wij een creatief platform en een denktank. Ons team wil flexibele gebouwen maken voor de overheid, bedrijven 
en individuen. Ook commerciële projecten verdienen een upgrade. Een gebouw moet krachtig zijn en een bepaald 
vermogen uitstralen. We breken elk project volledig open om het tot op de bodem uit te spitten. De meerwaarde die 
we realiseren is niet alleen belangrijk voor onszelf, maar zeker ook voor de gebruiker en de opdrachtgever.

‘Liberate yourself’ is het vaandel dat wij dragen. Bevrijd jezelf, daar staat ons collectief symbool voor. Onze samen-
werking stelt ons in staat om te werken in een solide organisatie waar iedereen erkenning, vrijheid en respect krijgt 
en zich volop kan ontwikkelen. We reiken elkaar de hand, het doel is complementariteit. Door schaalvergroting 
kunnen wij meer bedrijfsdiscipline aan de dag leggen, elkaar aanvullen en versterken waardoor het eindresultaat van 
een project, groot of klein, alleen maar beter zal zijn.

Visie
constructieve

foto Pascal Hermans 
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architectenbureau UAU collectiv

WERELD VAN VERWONDERING, OM TE 
WERKEN ÉN TE GENIETEN.

1
reportage

Verwondering scheppen. Het vormt hét uitgangspunt van alle projecten bij architectenbureau UAU collectiv. Aan de Hasseltse 

Kunstlaan tekende het team daarvoor inspirerende contouren uit binnen een nieuwe uitvalsbasis, én opent deze zomer ook 

Brousse de deuren, een plek waar food, art en music samenvloeien. We treffen architect Massimo Pignanelli op de vijfde verdie-

ping. Van daaruit gaat het richting derde verdieping en benedenverdieping.
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“Deze vijfde verdieping behoorde niet tot ons aanvankelijke 
plan”, steekt Massimo van wal. “Nadat we onze kantoren aan 
de Hasseltse kanaalkom verruilden voor de derde verdieping in 
dit gebouw, werkten we volop aan de inrichting toen ik aan de 
praat raakte met Jo Peters van Deusjevoo en UPspace, dat slim-
me werkruimtes ontwerpt. Nadien zocht ik Jo op en wees hij 
me op het boek Ontketen je brein van Theo Compernolle. Van  
multitasken maakt de auteur brandhout: je kunt maar één ding 
tegelijkertijd. Sindsdien is het boek niet alleen verplichte kost 
voor iedereen die bij ons begint te werken, nadat we er ons 
meer in verdiepten maakten we ook tabula rasa met ons oor-
spronkelijke plan. Je merkt het, ondanks wat ze misschien soms 
beweren, weten architecten echt niet alles (lacht).”

“Samen met Jo gingen we aan de slag om tot een slimme  
indeling te komen en kwam de vijfde verdieping in het vizier. 
Met de twee verdiepingen beschikten we over voldoende  
ruimte om de werkplekken optimaal in te plannen én hebben 
we nog voldoende groeiruimte. We hebben het interieur van 
beide verdiepingen volledig gestript en klaargestoomd om ook 
de komende decennia dienst te kunnen doen. Daarbij hebben 
we nieuwe technieken aangebracht. Alleen het kader bleef over-

eind. Bovendien kun je de verdiepingen in de toekomst eventu-
eel compartimenteren in vier aparte eenheden.”

“Dat nieuwe indeling leidde tot een grote break-out room op de 
vijfde verdieping. Hier ontvangen we mensen, is er een grote, 
open vergaderruimte met projectwand, een maquetteruimte 
waar ook de wedstrijdteams terechtkunnen op piekmomenten, 
en de bestuursruimte van de 3 A-partners en de 2 B-partners 
binnen ons collectief.” 

Eigen winkel

“Aan de grote tafel in de bestuursruimte komen collega’s  
iedere dinsdag hun werk tonen en geven we feedback. Dat zijn 
zeer belangrijke workshopmomenten die ons scherp houden en 
waarmee we de kwaliteit over het geheel van ons werk kunnen 
bewaren. Op andere momenten werken we hier in alle rust. Nog 
op deze verdieping vind je ‘onze winkel’, een verzameling van 
materialen die vroeger al te vaak in de kelder belandden. Maar 
klanten willen dingen met eigen ogen zien, voelen, vergelijken. 
Hier kan dat snel en gemakkelijk en in nauw overleg met de 

klant. Bovendien behouden we op die manier ook het overzicht 
op de door ons geselecteerde materialen.”
Op de derde verdieping heerst er in de open workspace met 
telkens maximaal 8 personen in één ruimte, meer drukte, maar 
worden er dagelijks twee ‘stille werkmomenten’ ingelast waarbij 
niemand elkaar mag storen. Je vindt hier verschillende clusters: 
eentje voor interieur en kleinschalige architectuurprojecten, een-
tje als uitvoeringscluster en dan is er nog een kantoor voor de 
wedstrijdteams en grafische vormgeving.”

Buitenbeplanting

Het modernistische gebouw aan de Kunstlaan waar UAU  
collectiv sinds kort onderdak vond werd in de jaren ‘70 ontwor-
pen door architect Michel Jaspers. “Tijdens een bezoek aan ons 
kantoor was hij laaiend enthousiast, maar wees hij ons tevens op 
de horizontale lijnen rondom de gebouwen. Blijkt dat die eigenlijk 
ooit opgevat waren om er beplanting in aan te brengen. Toen al. 
Helaas werden de gevels nooit groen, maar koesteren wij nu 
wel plannen om daar althans op onze verdiepingen verandering 
in te brengen.”

“Alles wat we doen, brengt ons altijd terug bij eenzelfde stre-
ven: het creëren van verwondering. Om met een open geest 
meerwaarde te creëren: voor onze klanten, onze mensen en de 
omgeving waarin we onze projecten realiseren.”

Brousse 

Het is diezelfde visie die tevens geleid heeft tot de oprichting 
van het gloednieuwe Brousse dat in de zomer de deuren opent 
op de benedenverdieping, waar tot een poos geleden nog een 
bankfiliaal gevestigd was. “De naam is een mooie link naar een 
ervaring in de Zuid-Afrikaanse jungle die ik samen met partners 
Frederik Vaes en Joris Diliën beleefde in de aanloop naar de op-
richting van UAU collectiv. Onvergetelijk. 
Maar even goed verwijst het naar het eerste schilderij van de 
Hasseltse kunstenaar Stefan Peeters dat we samen aankochten, 
en hier een plaatsje kreeg. En als je binnenkomt zullen ook de 
tropische planten je even aan verdere oorden doen denken.”
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Technische fiche 
kantoor en Brousse van UAU collectiv 

…
Bouwheer: 

 UAU collectiv; Hasselt
…

Hoofdaannemer:
 Gebroeders Caelen; Houthalen-Helchteren

Buitenschrijnwerk: 
ProFenestra; Houthalen-Helchteren 

Metaalwerken: 
P&G Metaalwerken; Zolder

Electriciteit/domotica: 
Maintain Elektro; Lanaken

Los meubilair: 
Pami; Pelt

Binnendeuren: 
Algemene Schrijnwerkerij Heeren; Houthalen

Binnenschrijnwerk: 
Vanlaer Interieur; Hasselt 

Los meubilair: 
Dols; Zutendaal 

Gordijnen: 
Mooi Wonen; Oudsbergen

HVAC: 
Vrolix Klima; Genk 

Gyprocwerken: 
BMP Building Services; Tessenderlo 

Parket: 
Grutman Home Decor; Hasselt
Natuursteen vloer en wand: 

Philips Natuursteen; Hasselt
Systeemwanden: 

Maars Jansen Living Walls; Oudsbergen
Electriciteit/domotica voor de Brousse: 

Pulse Elektrotechniek; Heusden-Zolder 
Verlichtingsarmaturen:  

Multiline; Beringen 
Vloer: 

Recko Floors; Diepenbeek
Metaalwerken: 

He-Co Construct; Bocholt
Neon: 

Elbo; Hasselt
Brandveiligheid: 

ABS Protection; Hasselt
Vloeren: 

Forbo; Dilbeek
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Wijnbar

“Met Brousse maken we een langgekoesterde droom waar om 
een plaats van verbondenheid, verwondering en creativiteit te 
creëren. Dat doen we rond kunst en food. Verwacht je aan de 
sfeer van een betere wijnbar, maar dan wel eentje waarbij je met 
anderen aan tafel gaat: aan de grote tafel die je trouwens ook in 
meerdere van onze projecten ziet terugkomen, bijvoorbeeld, of 
aan een van de kleinere tafels die je deelt met mensen die je 
misschien nog niet kent. Hetzelfde geldt voor de kunstwerken 
die je hier ziet: niet zomaar een expo, de werken werden op 
maat van de locatie gemaakt. En wie ons kent, weet dat ook 
muziek een belangrijke factor zal spelen. De ideale ingrediënten 
dus om gesprekken op gang te brengen, gedachten te delen 
en je te laten inspireren. Het mooie terras maakt het helemaal 
af. Net zoals in ons werk laten we ook hier niets aan het toeval 
over. Zelfs over de vorm van de ijsblokjes hebben we zorgvuldig 
gewaakt (lacht).”

www.brousse.be
Tekst: Hilde Neven | Fotografie: Philippe Van Gelooven

+32(0)11587885 I info@profenestra.be I Europark 1019 I 3530 Houthalen-Helchteren I www.profenestra.be

Maatoplossingen voor ramen, deuren en gevels voor de projectbouw. 

Houthalen

P&G metaalwerken heeft voor een 
glazen loopbrug en trapleuning gezorgd. 

“Passie voor metaalwerken”
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Adres atelier: Europark 2071/3530 Houthalen 
www.kenny-heeren.be

0498 59 88 16

- Limburgs vakmanschap -

“ OUR HEARTS BEAT 
ELECTRICITY” ”

Pulse verzorgt kwalitatieve installaties 
en is steeds mee met de nieuwste tech-
nologieën. Er is een divers aanbod van 
technieken die als een geheel worden 
geïntegreerd in een project. 
Service en controle van bestaande instal-
laties in gebouwbeheer behoort even-
eens tot het aanbod. 
Meer dan 10 jaar ervaring, passie en een 
goede dynamiek zijn de drijvende motor 
in dit bedrijf. Met een persoonlijke aan-
pak en klantgerichte oplossingen worden 
de projecten steeds op maat uitgewerkt 
en dit over heel Vlaanderen. 

www.pulse-tech.be

project UAU colectiv

Sint-Annastraat 31- 3550 Heusden-Zolder
info@pulse-tech.be - 011 72 59 13

COMFORTABEL WONEN & WERKEN
Uw referentie voor algemene elektriciteitswerken, domotica,
verlichting, data-net installaties, alarm- en brandbeveiliging & 
energiezuinige toepassingen in Belgisch & Nederlands Limburg.

Maintain Elektro
Kiezelweg 37
B-3620 Lanaken

T. +32 89 72 20 47
info@maintainelektro.be
www.maintainelektro.be

EVEN COMFORTABEL THUIS 
ALS OP HET WERK

WORKSPACE
DESIGNERS

FACTORY AND SHOWROOM   INDUSTRIELAAN 20   NOLIMPARK 1408   3900 PELT   TEL  +32 11 800 700   INFO@PAMI.BE

SHOWROOM TOUR & TAXIS   SHOWROOM B4   HAVENLAAN 86 C   1000 BRUSSEL   TEL +32 2 475 22 40

Thuiswerken is een blijver! Een deel van het nieuwe 
normaal. Kwestie dus van het snel en goed in te  

passen in uw onderneming zodat uw medewerkers  
thuis net zo professioneel en ergonomisch  

kunnen werken als op kantoor. 

Pami ondersteunt u maximaal én op maat zodat  
u zich kan blijven focussen op uw kernactiviteiten.

Ontdek de Safe@Home Service op 

www.pami.be/oplossingen/safe-home

Ad-LimburgBouwt-07.2021.indd   1Ad-LimburgBouwt-07.2021.indd   1 30/06/2021   14:1030/06/2021   14:10
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The Value Builders:  
allen experts, samen sterker

Democo Group verzamelt de expertise  
van 7 gespecialiseerde bedrijven  
en meer dan 800 medewerkers om  
toegevoegde waarde te leveren in  
Aanneming, Ontwikkeling, Technieken  
en Afwerking. Door ideeën, materialen  
en mensen samen te brengen, willen we 
bij elk bouwproject de verwachtingen  
van onze klanten en partners overtreffen.

www.democogroup.com

Specialist in energiezuinige verwarming, 
zowel privé als residentieel.

VROLIX 
Kaarbaan 5A, 3600 Genk

089 35 03 17
info@vrolixklima.be

www.vrolixklima.be

> Warmtepompen - Ventilatiesystemen - Elektriciteit
> Nieuwbouw - Verbouwingen - Bedrijven

#logo #huisstijl #website #magazine 
#one2one #network #connecteren

www.dmotion.eu

communication & design

adv. dmotion.basket.indd   1 7/05/19   15:03
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Zorgcampus Kouterman

ZORGCAMPUS KOUTERMAN IS NIEUWE 
THUIS VOOR ALKENSE SENIOREN

2
reportage

In september vindt er in Alken een kleine volksverhuizing plaats. Dan opent de gloednieuwe zorgcampus Kouterman en verhui-

zen de bewoners van woonzorgcentrum Cecilia in Terkoest naar hun nieuwe stek aan de Boskoopweg. De site biedt plaats aan 

87 kamers met 90 bedden en 33 serviceflats. Ook het dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum met onder meer 

het OCMW verhuizen richting de vroegere perenplantage nabij de Alk. 

Patrick Kwanten, Integro  Thomas Vundelinckx, Dethier Stijn Leenders, Democo Denis Delhaise, dbv-architecten
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Het knappe project is het resultaat van een perfecte match 
tussen twee bouwheren en twee aannemers. De vzw Integro 
– goed voor een tiental woonzorgcentra in Limburg – en de ge-
meente Alken aan een kant, plus Bouwbedrijf Dethier en Demo-
co (TV Kouterman) aan de andere kant. “Dankzij een heel open 
communicatie is het een aangename werf geworden”, schetst 
Patrick Kwanten, facilitair directeur bij Integro. “Ondanks dat het 
allemaal via een Europese aanbestedingsprocedure verliep, had-
den we het gevoel om in een bouwteam te werken. Iedereen 
trok aan hetzelfde touw. Er is kwalitatief goed werk geleverd. En 
dat in een wel heel speciaal bouwjaar door corona waardoor we 
maar een drietal maanden vertraging opliepen. Er is niets wat we 
niet opgelost kregen”, bevestigt Thomas Vundelinckx, projectlei-
der bij Bouwbedrijf Dethier.

Gemeenschappelijk deel

Het verhaal van De Kouterman startte zo’n twaalf jaar geleden. 
“Er is een hele zoektocht aan vooraf gegaan wat we zouden 
gaan doen. Cecilia in Terkoest was compleet verouderd en aan 
vervanging toe. Zouden wij blijven in Terkoest? Kiezen voor ver-

vangbouw terwijl het oorspronkelijk gebouw in dienst moest 
blijven? Er doken meerdere problemen op waardoor we uitein-
delijk naar een andere locatie in Alken hebben gezocht en die 
hebben wij ook gevonden”, schetst Patrick Kwanten. De keuze 
viel op een site vlakbij recreatiedomein de Alk. “Vroeger was 
dit een weide vol met perenbomen die in het BPA ingekleurd 
was als een blauwe zone voor algemeen nut. Na een gesprek 
met de gemeente is besloten dat het woonzorgcentrum ook uit 
een gemeenschappelijk deel zou bestaan. Zo komt het diensten-
centrum met een kantoor naar hier, is er een opleidingsruimte 
voorzien, een gezamenlijke polyvalente zaal, bestaat de moge-
lijkheid om hier kooklessen te geven waardoor de verschillende 
ruimtes in het weekend toegankelijk zijn voor het grote publiek. 
Daarnaast zullen wij in onze keuken niet alleen maaltijden voor 
onze andere campussen bereiden, maar bijvoorbeeld ook voor 
scholen in de buurt.”

21 miljoen euro

De eerste steen legden Bouwbedrijf Dethier en Democo in het 
najaar van 2019. Intussen is de Kouterman met een woonop-

pervlakte van 10.543 m² opgeleverd. Het officiële lintjesknippen-
moment is voorzien voor voorjaar 2022. Met het project is een 
bedrag van 21 miljoen euro gemoeid. “Met alles erop en eraan, 
zoals ook het meubilair. Dan hebben wij het over marktconfor-
me prijzen”, klinkt het. De gebouwen vormen op het grondvlak 
een F-figuur. “Het straalt een bepaalde vriendelijkheid uit. De 
vormgeving doorbreekt de grootschaligheid”, beschrijft Denis 
Delhaise van dbv-architecten. “Het is verkapt in kleinere gehelen 
waarbij we gezocht hebben naar lichte materialen en veel belang 
aan licht hebben gehecht. De site heeft zicht op de Vallei van de 
Herk waardoor er heel wat groen in de omgeving aanwezig is, 
net zoals een afgesloten binnentuin voor de bewoners. Een van 
de basisregels was om een zo fris en zo open mogelijk gebouw 
te ontwerpen. Het dagcentrum bevindt zich om praktische rede-
nen op het gelijkvloers. Net zoals de algemene dienst, de keuken 
en de polyvalente ruimte.” 

Pandemienoodplan

Op de verdiepingen bevinden zich de kamers van de bewoners. 
“We werken met zoveel mogelijk kleine woongelegenheden 

waar we telkens een dagzaal voorzien”, weet Patrick Kwanten. 
“Vleugels van dertig kamers delen we op in kleinere leefge-
meenschappen van vijftien kamers. Dat komt het comfort en de 
uitbatingsefficiëntie ten goede. Er is meer plaats voor huiselijk-
heid.” Het coronavirus sloeg ongenadig hard toe in Alken. Dit 
werd niet vergeten bij de bouw van de Kouterman. “Wij kun-
nen alleen maar hopen dat zoiets nooit meer zal gebeuren, maar 
het wzc is voorzien op cohortzorg. Het is perfect mogelijk om 
afdelingen van elkaar af te sluiten. Op die manier ontstaan er 
leefgroepen van een tiental bewoners om een uitbraak te ver-
mijden.”

Traditionele bouw

Voor de Kouterman is gekozen voor een traditionele bouwme-
thode. “Er is voor baksteen en beton gekozen. Duurzaam ma-
teriaal dat zijn efficiëntie heeft bewezen en prijsvriendelijk is”, 
weet Stijn Leenders van Democo. “Het blijft een beproefd en 
onderhoudsvriendelijk systeem. 
Er is gekozen voor een betonstructuur ingevuld met kalkzand-
steen. Daarnaast is er gewerkt met een predallen vloer met 
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Technische fiche 
WZC Kouterman

…
Bouwheer: 

 Gemeente Alken; Alken/ Integro vzw; Pelt
…

Architect: 
DBV Architecten; Hasselt

Hoofdaannemer: 
THV Democo; Hasselt/Dethier; Alken

Studiebureau technieken: 
IKP Engineering; Heusden-Zolder

Ruwbouwonderdelen:
 Wijckmans; Ham

Grondwerk en buitenaanleg: 
Croes; Geetbets

Signalisatie: 
Certeso; Herk-de-Stad 

Ruwbouw onderdelen: 
Walth; Bree

Dakwerken en regenafvoer: 
V & B Dakwerken; Wellen

Schilderwerken: 
Woutim Schildersbedrijf; Peer

Gevelstenen Terca Elignia Arctica:
Wienerberger; Kortrijk

Landmeter: 
Tempels & Jacobs Landmeters-Experten; Hasselt

Vloertegels, wandtegels, terrastegels: 
A. Keulen; Lanaken

Studiebureau stabiliteit: 
Studiebureau Peeters - De Belder; Hasselt

Ingenieur stabiliteit: 
E.S.A.; Sint-Truiden
Rioleringsputten: 

Ecobeton Water Technologies; Sint-Truiden
Werfinrichting: 

Eurorent Verhuurbedrijf; Hasselt
Bouwgereedschappen: 

Pirard; Sint-Truiden
Prefab plinten: 
Axibeton; Bilzen

Brandwerend schilderwerk: 
REI Projects; Dendermonde

Buitenschrijnwerk: 
Schiffeleers Glas; Alken

Gipskarton en verlaagde plafonds: 
Baens Afwerkingsbedrijf; Ophoven

Binnendeuren: 
Cal-O-Matic Distribution- Porta Nova; Hasselt

Dakkoepels: 
Caroplast; Halle-Booienhoven

Soepele vloeren:
Dija - Vloer- en Wandbekleding; Neeroeteren

Schrijnwerk: 
Excellent interieur & schrijnwerkerij; Herk-de-Stad

Ruwbouw toebehoren: 
Hebo; Peer

HVAC/SAN/ELEK: 
Imtech Belgie; Alken

Vast meubilair: 
Vanhout.Pro; Turnhout

Valbeveiliging: 
Safety Solutions; Beverlo
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dan een systeem van betonkernactivering. Doordat er vele buis-
jes in de betonstructuur zitten, heeft de coördinatie heel wat tijd 
en werk gekost. Eveneens in het toepassen van de heel strikte 
brandnormen en het programmeren van alle toegangscontrole zijn 
de nodige uren gekropen. Goed om weten, is dat de flatjes ont-
dubbeld zijn. Een kwestie van akoestiek.”

402 zonnepanelen

De Kouterman is in een groene omgeving gelegen en wil dat 
ook weerspiegelen in het energieverbruik. De verwarming en 
de koeling gebeurt op basis van geothermie. “Dat laat ons toe 
het gebouw op een goede manier te koelen en te verwarmen 
via het principe van betonkernactivering. Wij halen de energie uit 
de bodem. De warmtepompen zullen zorgen voor de gewenste 
temperatuur. Tijdens de warme zomers zullen de vele leidingen in 
de vloeren en het plafond alles afkoelen met de frisse temperatu-
ren uit de bodem. Op piekmomenten is het mogelijk om over te 
schakelen op verwarming via gas”, weet Denis Delhaise. “Om de 
warmtepomp draaiende te houden, is het dak uitgerust met liefst 
402 zonnepanelen”, klinkt het bij IKP Engineering. Daarnaast is er 
aandacht voor energiezuinige verlichting, zijn de luchtgroepen uit-
gerust met een ingebouwde warmtepomp, gebeurt de ventilatie 
via een systeem D en vangt de Kouterman het regenwater op in 
buffertanks om de toilet mee door te spoelen.

Tekst: Geert Houben | Fotografie: Frank Gielen

Ben je een professional? 
Dan is Walth met een ruim aanbod van hout  

uw geschikte partner. En ook de betere  
doe-het-zelver vindt bij ons zeker zijn gading.  

Snelheid, service én deskundig  
advies staan bij ons centraal. 

Ontdek ons uitgebreid assortiment op walth.be

Van plank tot dak 
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Sint-Truiden • Tongeren    walth.be
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Wayfinding en signalisatie

www.certeso.com - info@certeso.com - Industriepark 1003, 3545 Halen

op maat van jouw gebouw

Volledig in jouw huisstijl

Eigen productie signalisatie

Kwalitatieve plaatsingsdienst

Scan me! 

Neem een kijkje op onze 
website voor meer info



- 65ste editie - 30 -  - 65ste editie - 31 -  

WWW.WILLEMEN.BE
WWW.VANDEKREEKE.EU

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

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

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

www.first4led.be   •   info@first4led.be

Knappe innovatie:
Verlichting vist virussen uit de lucht!
Ja, het bestaat! Het bedrijf First4Led, een gevestigde waarde in de 
ontwikkeling van innovatieve verlichting, heeft een paneel op de 
markt gebracht met ingebouwde luchtzuivering, dat bovendien 
virussen als Covid-19 onschadelijk maakt. Een revolutionaire uit-
vinding die noodzakelijk is voor iedereen zich zichzelf, medewer-
kers, klanten en andere bezoekers op een stijlvolle én efficiënte 
manier wil beschermen tegen schadelijke microben, bacteriën en  
virussen.

First4Led is al jarenlang een pionier in de ontwikkeling van  
professionele verlichtingstoepassingen met LED. Diverse producten 
worden met veel enthousiasme wereldwijd gebruikt in kantoren 
en andere bedrijfsgebouwen. Gezien de sterke reputatie op vlak 
van innovatie, werd vanuit de sector naar First4Led gekeken om 
een armatuur te maken dat een oplossing kan bieden aan epide- 
mologische verschijnselen zoals de Covid-19-crisis. 

Unieke oplossing
Terecht, want het Belgische bedrijf is meteen na het uitbreken van 
de pandemie op zoek gegaan naar een doeltreffende remedie. Als 
basis werd geopteerd voor een prototype van een led-paneel 
met geïntegreerde luchtzuivering, dat bevriende Aziatische 
partners al in 2017 hadden ontwikkeld. Samen met hen is 
First4Led erin geslaagd om hier een component met een 
efficiënte anti-viruswerking aan toe te voegen. Het resul-
taat is een hybride verlichting, die zowel licht geeft, als 
de lucht zuivert én schadelijke deeltjes kan neutralise-
ren met UV-C Led. 

Noodzaak is duidelijk
Dat deze oplossing in volle Covid-19-pandemie 
voor een ware revolutie zorgt, hoeft geen betoog. 
De grootste gezondheidscrisis die we ooit ge-
kend hebben, heeft pijnlijk duidelijk gemaakt 
dat onze economie zich geen nieuwe opstoot 
kan permitteren. De voorzorgen die moeten 
genomen worden om corona-varianten en 
andere besmettingshaarden in onze kantoren, 
bedrijfshallen én woningen tegen te gaan, is 
een blijvende bekommernis die noodzakelijke investeringen vergt.

Wees er snel bij!
De vraag naar het gloednieuwe hybride led-paneel is dan ook bij-
zonder groot, en komt vanuit alle uithoeken van de wereld. Vandaar 
dat de productielijnen van dit efficiënt kwaliteitsproduct momenteel 
op volle toeren draaien!

Nog enkele weetjes voor u een bestelling plaatst: Dankzij de stan-
daard-afmetingen van het paneel (600 x 600 mm) is deze nieuwe 
toepassing bijzonder geschikt om bestaande verlichting te vervan-
gen. Het veelzijdige toestel van 4.600 Lumen kan ook eenvoudig met 
een beugel of polyvalent ophangsysteem geïnstalleerd worden.

Voor meer technische details en bestellingen: 
www.first4led.be. 
Uw rechtstreeks aanspreekpunt is productmanager 
John Manderveld: john@first4led.be. 
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“Het grootste project dat we ooit hebben gerealiseerd”

TERHILLS RESORT, EEN GLOEDNIEUWE 
EN FRISGROENE OASE

3
reportage

Eerst een mijnsite, daarna een grindwinningskuil, en uiteindelijk ruimte voor de natuur en voor verblijfsrecreatie in de vorm 

van een groen luxeresort met 250 state-of-the-art vakantiewoningen. Aan de oostelijke zijde van de kenmerkende plas in het  

Nationaal Park Hoge Kempen schittert sinds kort het gloednieuwe Terhills Resort. Een knap staaltje teamwerk van een  

grote groep partnerbedrijven, die elk hun eigen bijdrage leverden aan dit unieke project. We bezoeken de site om alvast in  

vakantiestemming te komen en het bouwverhaal achter deze realisatie te ontdekken.

2. 3. 4. 

Peter Renson, Willemen Infra Mario Timmers, Woutim Filip Vercauteren, MBS Laurens Habets, Van de Kreeke 

4. 

Bart Moors, Tractebel engie Koen Nulens, LRM Bart Jans, Willemen Bouw Patrick Poelmans, Willemen Bouw 
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Gemeenschappelijk deel

Bij binnenkomst in het park maakt het Terhills Resort een scho-
ne, gestroomlijnde indruk. Geen wonder, want zelfs de nieuw 
aangeplante grassprietjes staan hier nog maar enkele maanden 
in de grond. Toch doet die nieuwigheid niet af aan de gezellig-
heid die meteen van de vakantiewoningen afstraalt. En vanuit 
het hoofdgebouw genieten we van het prachtige panoramage-
zicht over het meer, met de twee groene terrils op de achter-
grond en de nieuw aangelegde steigers die boven het water  
lijken te zweven. Af en toe glijdt er een bootje met bezoekers 
door de grachten en onder de bruggetjes. Een beeld dat voor de 
acht aanwezige bouwpartners niet altijd vanzelfsprekend was, 
want zij hebben de site ook in haar meest onontgonnen fase 
gekend.  

Dit park is er dan ook niet zomaar gekomen. “Van 2010 tot 2017 
deed LRM al voorbereidend werk om dit project op touw te zet-
ten”, vertelt Koen Nulens, Head of Real Estate bij LRM. “Het 
was voor ons het grootste project dat we ooit hebben gerea-
liseerd, en dat op meerdere vlakken. Vooral het bouwvolume 
en het planningstraject in samenwerking met de lokale en pro-

vinciale overheden vergden een gigantische onderneming.” En  
dat kwam mede door de vele randvoorwaarden waaraan de  
initiatiefnemers moesten voldoen om hier te mogen bouwen. 
“Het Nationaal Park is natuurgebied, maar ook voormalig indu-
striegebied”, zegt Bart Moors, Project Manager bij Tractebel. 
“Wij hebben daarom meerdere plannen en tekeningen voor 
LRM gemaakt om het concept zo te ontwerpen dat het met al 
die voorwaarden rekening hield én nog verder ging dan dat. Ook 
voor ons was de omvang zeker een uitdaging.” Het dossier, met 
een totaal investeringsbedrag van meer dan 100 miljoen euro, 
werd uiteindelijk in drie loten verdeeld: infrastructuur en grond-
werken, de bouw van de woningen, en de voorziening van faci-
liteiten. 

Proefwoningen

Bart Jans, Projectdirecteur bij Willemen Construct, vertelt dat 
zijn bedrijf niet alleen de binnenafwerking en de technieken 
van de 250 woningen voor zijn rekening nam, maar ook de pro-
jectcoördinatie. “Willemen heeft samen met Machiels Building  
Solutions eerst een pilootproject opgezet om met een aan-

tal proefwoningen de constructiemethodes en plannen uit te  
testen. We hebben immers te maken met veel beperkingen, 
zowel in tijd als in ruimte: binnen een jaar tijd moesten we 250 
cottages neerzetten.” Om die reden paste Willemen Groep 
het Lean-principe toe bij de coördinatie van alle partnerbedrij-
ven. Een ideale oplossing, zo ondervond ook Patrick Poelmans,  
Directeur der Werken bij Willemen Construct. “Normaal gezien 
zorgt alleen al de omvang van zo’n project voor een nood aan 
overleg. Nu was er ook nog sprake van betrokkenheid van bijzon-
der veel partijen, en iedereen heeft zijn eigen inbreng. Met het 
Lean-systeem zorgden we voor orde in de algehele planning en 
kregen we alle neuzen in dezelfde richting.” 

Snelle constructie

“Vanaf het begin hebben we er in ons team de nadruk op  
gelegd dat we het park niet vóór LRM, maar mét LRM zouden 
bouwen”, zegt Laurent Habets, Directeur Wegenbouw bij Van 
de Kreeke. Zijn bedrijf werkte samen met Willemen Infra onder 
andere aan de infrastructuur, de waterhuishouding, de omheinin-
gen en de grondwerken op de site. “Door slim samen te werken 

met ervaren partners en dezelfde visie uit te dragen, kreeg het 
team heel wat klaargespeeld binnen korte tijd.” Daar werd onder 
andere Machiels Building Solutions uit Genk voor ingeschakeld, 
een bedrijf gespecialiseerd in houtskeletbouw. “De woningen 
moesten snel gebouwd worden, dat was een van de belangrijk-
ste voorwaarden”, aldus Filip Vercauteren, General Manager van 
MBS Real Estate. “Er zijn vijf soorten woningen, allemaal prefab 
samengesteld met houtskeletbouw. Zo hebben we alle vakantie-
woningen binnen 10 maanden kunnen neerzetten.” 

Op de werf werden soms wel twee woningen per dag gebouwd. 
Bart Moors: “Dat was ons met conventionele bouwmethodes 
nooit gelukt. Maar naast die snelheid is het ecologische voor-
deel van houtskeletbouw ook heel groot. Die klimaatneutraliteit 
willen we nastreven in het gehele concept.” Peter Renson is 
regiodirecteur bij Willemen Infra en merkte tijdens de projectre-
alisatie dat, omwille van de vele gelijktijdige activiteiten, zowel 
de planning als de logistiek hier niet evident waren. “Wegenis  
aanleggen op locaties waar andere partijen druk in de weer zijn 
met hun aan- en afvoer van materialen is niet gemakkelijk. Maar 
veel overleg en de nodige vindingrijkheid van het werfteam 
maakten dat die moeilijke puzzel toch gelegd kon worden.”  
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Technische fiche 
Terhills Resort

…
Bouwheer: 

 LRM; Hasselt
Uitbating: Center Parcs; Peer

…
Uitwerken ontwerp, studies infrastructuur, 

stabiliteit, technieken:  
Tractebel Engie; Hasselt
Optredende architect: 

architectenbureau Buelens; Antwerpen – Erik Craps, 
Geel – ism Tractebel Engie; Hasselt

Hoofdaannemer hoofdgebouw: 
Willemen Construct; Bilzen  

Hoofdaannemer Cottages: 
MBS; Genk

Hoofdaannemer infra: 
THV Willemen Infra; Bilzen / Van de Kreeke; Beringen

Welfsels: 
Verheyen; Maasmechelen

Schilderwerken:
Woutim total interiors/ paintworks; Peer

Grondverzet: 
Aannemingsbedrijf Aertssen; Stabroek

Daktuin: 
Van Vlierden daktuinen; Pelt

Bouwmaterialen/gevelstenen: 
Wijckmans; Ham

PVC vloerbekleding: 
Dija Vloer- en Wandbekleding ; Maaseik

Buitenschrijnwerk: 
Corswarem ramenconstructie; Tongeren

Gevelstenen zwart Mangaan: 
Vanderzanden Steenfabrieken; Bilzen

Herstelling lakwerk buitenschrijnwerk: 
Jepa; Hasselt

Brandwerende dichting: 
Rei Fire Paintings; Gent  

Lokers en kleedkabines: 
Inter Systems; Genk

Lichtstraten: 
Kingspan Light + Air; Melle

Rook koepels: 
Caroplast; Zoutleeuw

Polybeton: 
Eerdekens Jos; Oudsbergen

Elektriciteitswerken: 
Verbiest ETI; Genk

HVAC: 
Imtech projects; Alken

Sanitair: 
Vandenbriele; Houthalen

Tegels: 
Seegers natuursteen-tegeldesign; Dilsen-Stokkem

Buitenaanleg en riolering: 
Biesmans DPE; Bilzen

Grondkerende wanden:  
De Waal Solid Foundations; Lokeren 

Zonnepark: 
PerPetum Belgium; Sint-Denijs-Westrem

Levenslijnen: 
Safety Solutions; Beringen
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Anderzijds was het voor de medewerkers ook wel een verademing 
om in zo’n mooi natuurgebied te mogen werken. Peter: “Ondanks 
de drukte op de werf straalt deze omgeving toch een zekere rust 
uit. Een schril contrast met veel van onze andere werken, die zich 
vaak afspelen in stedelijk gebied of langs drukke wegen.”

Beleving

Typerend voor het resort zijn de idyllische grachten en landtongen, 
waartussen de huisjes geplaatst zijn. “Al die grachten en waterin-
hammen waren voorheen gewoon een dichtgegroeide werfwei-
de,” vertelt Bart Jans. “We hadden dus heel wat werk aan de 
hervorming van dit gebied, maar onze impact op de natuur moest 
minimaal zijn.” Laurent Habets kan over die taak meepraten: “Je 
stuurt de natuur eerst bij om haar uiteindelijk de vrije loop te laten. 
Door het hele park hebben we grachten aangelegd die worden 
gevoed vanuit de grindplas. En tijdens de uitvoering hebben we 
meermaals de ligging van de paadjes en rijwegen verplaatst om 
zoveel mogelijk bomen te sparen. Als je het resultaat ziet, was 
het de moeite meer dan waard. Van de Kreeke stond mee in voor 
dit lot, wat we ook wel het lot van de beleving noemen.” (lacht) 
En gelijk heeft hij. Want het groen, water, de bootjes en brugge-
tjes bezorgen het park de belevingsfactor waar het om bekend 
zal staan.

Eenheid met de natuur

“LRM heeft ook samen met Center Parcs bewust voor beleving 
gekozen”, zegt Koen Nulens. “En voor eenheid met de natuur en 
een duurzaam ethos. We hadden meer huizen kunnen bouwen 
en het park nog kunnen opschalen, maar we hebben bewust ge-
kozen voor kwaliteitsdoeleinden. De cottages stralen die kwaliteit 
van vloer tot plafond uit. En dezelfde gelaagdheid vind je doorheen 
het hele park, waar we voor zoveel mogelijk elektrisch vervoer 
en zo weinig mogelijk uitstoot zijn gegaan. In de huisjes is alles 
elektrisch, zelfs de kachel. Bovendien wekken we met onze twee 
zonneparken, waarvan er een drijvend op het watergebied ligt, 
groene stroom op voor al onze voorzieningen.”

De ecologische mindset is doorgetrokken naar de houtskelet-
bouw, waarbij circulariteit centraal staat. “Per woning gebrui-
ken we zo’n 20-30 elementen, die in de toekomst indien nodig  
gedemonteerd kunnen worden”, zegt Filip Vercauteren. Die 
bouwmethode was ook voor schilders- en totaalrenovatiebedrijf 
Woutim bijzonder gunstig. “Hierdoor was het werk snel droog en 
hoefden we minder rekening te houden met vocht”, aldus Mario 
Timmers, zaakvoerder. “Dat werkte heel prettig. Maar ik heb dit 
sowieso als een heel prettig project ervaren: het was hier rustig, 
en dat niet alleen vanwege de natuur. Ieder wist zijn taak en de 
werf wemelde niet van de mensen. Er heerste een gevoel van 
vrijheid, ondanks het tempo waarop we werkten.”

Uniek karakter

De andere partners beamen dit van harte. “Ik denk dat we als 
bouwprofessionals ook wel genoten hebben van het unieke karak-
ter van dit project”, vult Peter Renson aan. “We konden hier echt 
ons creatieve ei kwijt, maar werden ook gestimuleerd om proac-
tief vooruit te denken.” Een aanpak die de kwaliteitsstandaard van 
het park alleen maar verhoogde. “Ik vind het ontzettend knap dat 
we samen niet alleen aan alle voorwaarden hebben voldaan, maar 
dat we zelfs vooruitstrevender zijn geweest dan er van ons ge-
vraagd werd”, zegt Patrick Poelmans. “We hebben de eisen ruim 
overtroffen.” 

LRM en Tractebel zijn zich altijd sterk bewust geweest van de 
locatie van het resort. Bart Moors: “Hoewel hier pas in de jaren 

’80-’90 ruimte kwam voor natuurgebied, zien we hoe snel er een 
prachtig ecosysteem is ontstaan. Dit willen we dan ook ten volle 
respecteren.” Koen Nulens: “Buiten alle ecologische maatrege-
len op lokaal niveau, zoals de zonnepanelen, groendaken en de 
aanplanting van veel nieuwe planten en bomen, hebben we ook 
buiten het park heel bewust geïnvesteerd in de natuur. In het 
kader van de boscompenserende maatregelen hebben we een 
overeenkomst gesloten met Natuurpunt om voor 1,26 miljoen 
euro aan bosaanplanting te voorzien in dit gebied én elders in 
Vlaanderen.” 

Treffend resultaat

Terwijl we het project bespreken, worden er nog wat kleine aan-
passingen gedaan aan de gevel van het hoofdgebouw. “Dat was 
Lot 4”, vertelt Bart Moors quasi grappend, “en mogelijk een van 
de grootste uitdagingen. Het gebouw is prachtig, heeft een fan-
tastisch uitzicht over het water, en we genieten allemaal van het 
unieke ontwerp. En tegelijkertijd noemen we dit bij Tractebel ook 
‘het specialleke’, want de realisatie hiervan is toch wel complex 
geweest.” Daar kan Bart Jans over meepraten. “Het zwembad, 

bijvoorbeeld, heeft een aparte vorm en moest met heel veel ron-
dingen worden aangelegd. Dat is voor onze teams dan toch even 
aanpassen. Het resort is allesbehalve standaard, maar dat maakt 
het ook juist zo treffend.”

Een vergelijking die ook geldt voor de algemene supervisie door 
de bouwheren. Koen Nulens: “LRM was niet de enige partij met 
zeggenschap over het concept: ook Center Parcs en de uitbater 
van de aanwezige horeca, Green Valley, waren daarin betrokken. 
Samen ga je in gesprek, maak je keuzes, en communiceer je je 
visie naar de buitenwereld. Hebben we veel geleerd? Ja, ont-
zettend veel. Was het altijd evident? Nee, dat zeker niet. Maar 
ik ben vandaag heel fier op wat we hier hebben neergezet. Wij 
allemaal, denk ik. Kijk maar om je heen: het spreekt voor zich.”

Tekst Annelies Plugge | Fotografie: Frank Gielen
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Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen | Paalsteenstraat 34, 3500 Hasselt | www.willemenconstruct.be

Willemen Construct is hoofdaannemer van diverse types 
van gebouwen: mixed-use projecten, kantoren, residentiële 
en niet-residentiële gebouwen, zowel nieuwbouw als 
renovatie; zowel openbaar als privé. 
Willemen Construct maakt deel uit van de business line 
Bouw van Willemen Groep. 

Droneport, Sint-Truiden ‘t Scheep, Hasselt

PXL, HasseltStedelijk Administratief Centrum, Beringen
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Je kent het wel: dat gevoel van verrassing als 

je aankomt op een vakantiepark en je eigen 

huisje betreedt. Vanwege de voorzieningen 

en gezelligheid, maar vaak ook vanwege het 

sfeervolle interieur. Een van de bedrijven achter 

die mooie afwerkingen is Woutim. We bespreken 

met zaakvoerder Mario Timmers welke rol zijn 

bedrijf speelt binnen deze bijzondere niche.

Woutim verzorgt de 
totaalrenovaties 
van vakantieparken: 
“Het puntje op de i 
van een zorgeloze 
planning”

Woutim is een vaste waarde in de bouwsector. Hoe heeft 
het bedrijf zich door de jaren heen ontwikkeld?
Mario: “Ik sta zelf als tweede generatie aan het roer van ons fa-
miliebedrijf, bijgestaan door mijn zus. Inmiddels zijn we ruim 40 
jaar actief in de sector. Onder de eerste generatie specialiseer-
de onze onderneming zich vooral in schilderwerken en vloerbe-
dekking, maar in de laatste jaren is Woutim uitgegroeid tot een  
expert in totaalrenovatie. Daarbij kijken we verder dan de op-
dracht zelf: we denken proactief mee met de klant en zorgen dat 
het project tot in de details klopt. Die aanpak heeft er mede voor 
gezorgd dat we vandaag heel wat grote projecten op onze naam 
hebben staan.”

Projecten zoals Terhills Resort, bijvoorbeeld. Maar ook an-
dere vakantieparken zijn Woutim niet onbekend.
“Dat klopt. Mede dankzij ons partnerschap met Center Parcs 
hebben we de laatste jaren heel wat mooie projecten helpen 
realiseren in Nederland en België. In 2018 deden we de eer-
ste grootschalige renovatie voor Center Parcs (Park De Haan) 
en sindsdien hebben we al duizenden vakantiewoningen een 
metamorfose gegeven. Denk bijvoorbeeld maar aan Erperheide 
in Peer en Het Heijderbos in Heijen. Binnenkort start Woutim 
bovendien ook met de renovaties van de parken De Vossemeren 
in Lommel en Het Meerdal in Nederlands-Limburg. Ons bedrijf 
staat daarbij steeds in voor de totaalrenovatie van de bunga-

lows – meer dus dan enkel schilderwerk. We starten met de 
ontmanteling, vervolgens moderniseren we het sanitair en de 
badkamers, vernieuwen we de plafonds en vloeren, en uiteinde-
lijk werken we de woningen af, inclusief decoratie. Uiteraard zijn 
onze medewerkers ook voor de afwerking van de gloednieuwe 
woningen op het Terhills Resort ingeschakeld.” 

Wat is daarin jullie onderscheidende kracht als bouwbedrijf?
“We kiezen altijd resoluut voor een eigentijdse en weldoordach-
te aanpak. Het is belangrijk om te beseffen dat we in een niche 
werken waarbij snelheid en kwaliteit voorop staan. Daarom 
bieden wij de klant een versnelde doorlooptermijn aan, waarbij 
er tot 20 woningen per park per week worden gerenoveerd en  
opgeleverd. Een enorme snelheid, die de initieel voorziene werk-
tijd van 18 maanden verkort tot 9 maanden. De parken blijven 
tijdens de renovatie trouwens open. Op deze manier wordt de 
parkoverlast gehalveerd, en de bouwoverlast voor de vakantie-
ganger tot een minimum beperkt. 

Een concept dat aanslaat, zo blijkt. Hoe maken jullie duur-
zaamheid concreet op de werf?
“We hebben altijd een meedenkende houding, waarbij optimali-
satie van concept en budget het speerpunt vormen. Maar onze 
ontzorgende aanpak op financieel-economisch en strategisch 
vlak willen we ook doortrekken naar duurzaamheid. 
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Dat is immers ook een vorm van ontzorgen. We willen 
graag dat er, ook in de toekomst, een mooie wereld 
is waar onze kinderen en kleinkinderen van kunnen 
genieten. Daarom streven we op termijn naar een 
volledig ecologische werking. Een van onze eerste 
stappen is dat we in e-cars en e-scooters hebben 
geïnvesteerd, zodat zowel vakantiegangers als perso-
neelsleden zich milieuvriendelijk kunnen verplaatsen 
over de parkterreinen. Ook denken we proactief na 
over de kindvriendelijkheid van parken en woningen 
en nemen we daarin een adviserende rol op richting 
de klant. 

Zo bezorgen we toeristen niet alleen een kwaliteitsvol 
gerenoveerd vakantiehuis, maar ook een parkbeleving 
die een hedendaagse ideologie uitstraalt. Daarnaast 
zijn we volop bezig met het gebruik van duurzame 
grondstoffen, de verlaging van onze CO2-uitstoot de 
recyclage van lege verfpotten en de ecologische reini-
ging van verfborstels en -rollen.”

Volgen er in de toekomst nog vergelijkbare pro-
jecten?
“Absoluut. Als prefered supplier van onder meer Pier-
re & Vacances en belangrijke Europese hotelketens 
liggen er nog heel wat grootschalige renovaties in het 
verschiet. We hebben Woutim recent een rebranding 
gegeven, waarbij onze werking in twee business units 
werd opgesplitst: Woutim Total Interiors en Woutim 
Paintworks. Beide takken hebben een indrukwekkend 
portfolio opgebouwd. Denk bijvoorbeeld maar aan 
het design en de afwerking van de restaurants in het 
RSCA-stadion van Anderlecht, de Ghelamco Arena in 
Gent, Crowne Plaza Antwerpen, de brandweerkazer-
ne en het gerechtshof in Hasselt, het Indigo Hotel en 
de Crowne Plaza Hotels in Brussel … 

We willen de klant een totaaloplossing bieden met 
een dynamische aanpak, steeds in onderling overleg. 
Vakantie- of sportparken, hotels, kantoorgebouwen, 
ziekenhuizen of ondergrondse parkings, Woutim is 
thuis in alle domeinen én staat steeds garant voor 
kwaliteitswerk binnen de vooropgestelde timing.”

www.woutim.beinfo@woutim.be
+32 (0)11 61 08 08
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KLIMAATROBUUST ONTWERPEN? 
EEN STRAK PLAN!

Kurkdroge bodems en hevige piekbuien met veel water op korte tijd: het wordt stilaan het nieuwe weerbeeld 
in Vlaanderen. Toch kunnen we er ons perfect tegen wapenen, door ruimte te geven aan water. 

Blauwgroenvlaanderen.be   is een praktische inspiratiebron voor ontwerpers van de publieke ruimte, maar ook  
voor particulieren die hun tuin klimaatrobuust willen maken. Je vindt er een waaier aan tips en technieken om 
regenwater te bufferen voor hergebruik of om het te infiltreren in de bodem. Praktijkvoorbeelden tonen aan 
dat het wérkt.

Smart SolutionsCivil Constructions

“Together we build 
smart & sustainable cities”

Haltstraat 50  -  3900 Pelt  -  +32 (0) 11 800 100  -  info@apk.be  -  www.apkgroup.eu
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De gekende naam voor 
Vloeropbouw & Isolatie  

biedt nu nog meer comfort: 

Binnenkort nieuwe showroom in Tongeren!

Vrijheidweg 10 - 3700 Tongeren (Industriezone Tongeren-Oost) - 0800 62 502 - info@isola.be - www.isola.be
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systemen
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energie
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DUURZAAMHEID 
DOOR CIRCULARITEIT

Circulaire strategieën stomen de bouwsector klaar voor de 

toekomst. Door met minder materialen en/of minder produc-

ten aan eenzelfde behoefte te voldoen, ontstaan er CO2-win-

sten in de ontginning, de productie, het transport en de afval-

verwerking. Ook hergebruik speelt een sleutelrol. Bovendien 

garandeert een circulaire bouwsector economische groei, 

werkgelegenheid op lange termijn en een positieve impact 

op het klimaat en het milieu. Tijdens een rondetafelgesprek 

in de BouwArena in Hasselt maakten zeven spelers in het 

veld een stand van zaken op.

“In Vlaanderen is de circulaire ommekeer rond het jaar 2000 in-
gezet”, zegt Yves Liberloo, sales director bij Carmans BT. “Denk 
bijvoorbeeld aan de uitvaardiging van het bodemsanerings-
decreet Vlarebo, dat erop gericht is de bodemverontreiniging  
grondig aan te pakken en de bodemkwaliteit in de toekomst  
veilig te stellen. Ook de wijziging van onze vroegere bedrijfs-
naam Grondreinigingscentrum Limburg in Carmans Blue Tech-
nology kadert in de opmars van de circulaire economie. 

Ons beleid is gebaseerd op het produceren van secundaire 
grondstoffen, gerecycleerd uit afvalstoffen en verontreinigde 
bodems. En dit met maximaal gebruik van hernieuwbare ener-
gie, minimale CO2-voetafdruk en minimale transportafstan-
den, waardoor we een minimale milieu-impact beogen. Deze  
secundaire grondstoffen bezitten een productcertificatielabel.

 

1
dossier

ECOLOGIE EN ECONOMIE HAND IN HAND
Carmans BT uit Lummen is gespecialiseerd in het recycleren en reinigen van alle mogelijke veront-
reinigde gronden en afvalstoff en. “Het gedachtengoed van Blue Economy is onze drijfveer”, zegt 
sales director Yves Liberloo.

DUURZAAMHEID DOOR BLUE ECONOMY
Van een klein familiebedrijf in wegenbouw is Carmans Aannemingen in een halve eeuw uitge-
groeid tot een sterke groep van diverse ondernemingen. Van aannemings- en rioleringswerken, 
een betoncentrale en een aantal mobiele breekinstallaties tot een grondreinigingscentrum met een 
performante Fysico-chemische grondwas-installatie en de eigen productie van stapelbare beton-
blokken. “Met het principe van Blue Economy in het achterhoofd kan Carmans BT oplossingen 
aanbieden die zowel ecologisch als economisch zijn”, vertelt Yves Liberloo.

GERECYCLEERDE SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN MET EEN CERTIFICATIELABEL!
In 2004 zijn wij gestart met een grondreinigingscentrum, waar we verontreinigde gronden en 
afvalstoff en verwerken door ze te reinigen tot een gerecycleerde secundaire grondstof. Eén 
van de reinigingsmethodes die toegepast worden is het “wassen” van de gronden in een zeer 
performante, en recent vernieuwde Fysico-chemische reinigingsinstallatie die tussen de 70 
a 100 ton verontreinigde grond per uur kan reinigen waarbij deze voor een groot gedeelte in 
secundaire grondstoff en wordt omgezet. Deze secundaire grondstoff en zijn voorzien van een 
keuringslabel waardoor zij perfect als alternatief van primaire grondstoff en kunnen gebruikt 
worden. Op die manier creëren wij een gesloten systeem, waarbij we maximaal inzetten op recycla-
ge en hernieuwbare energie in combinatie met een minimale CO2-footprint en minimale transport-
afstanden”, aldus Yves Liberloo. Dat duurzaamheid ook betaalbaar kan zijn, bewijst Carmans BT 
met zijn Blueblocks, stapelbare prefab betonblokken volledig samengesteld uit gerecycleerde 
materialen.

Meer info: www.carmans.be en www.blueblocks.be.

carmans.indd   1carmans.indd   1 29/06/21   13:5529/06/21   13:55
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Ze kunnen worden hergebruikt in toepassingen zoals niet-vorm-
gegeven bouwproducten – stabiliséproducten, magere beton en 
dergelijke – maar beter nog is een toepassing in vormgegeven 
bouwstoffen.”
“Toch is er nog veel werk aan de winkel”, bemerkt Martha  
Vandermaesen, adviseur circulaire economie bij Democo.  
“Initiatieven zoals Vlaanderen Circulair en tal van kennisgroe-
pen tonen weliswaar aan dat de bewustwording en de be-
trokkenheid toenemen. Maar in de praktijk blijkt dat 90 tot 95  
procent van de gebouwen die vandaag worden opgetrokken niet  
herbruikbaar zijn over 50 jaar. Vooral overheden focussen met 
hun bouwprojecten momenteel al op de circulaire economie.  
Private bouwheren tonen ook interesse, maar zijn nog niet mee 
op de kar gesprongen.”

Tijd voor een inhaalbeweging

“In onze bestekken nemen we ook initiatieven om circulair bou-
wen meer ingang te doen vinden”, vertelt Koen Maeghe, af-
delingshoofd bij De Vlaamse Waterweg. “Pilootprojecten geven 
ons inzicht in bijvoorbeeld het scheiden van afvalstromen of het 
hergebruiken van grondstoffen, bevindingen die wij vervolgens 
in andere projecten kunnen toepassen.”

“OVAM ontwikkelt momenteel met haar partners in de sector 
een nieuw beleidsprogramma, dat de transitie naar circulair 
bouwen zal begeleiden tot 2030”, kondigt beleidsmedewerker 
Philippe Van de Velde aan. “We merken dat wij op het vlak 
van recyclage en hergebruik van vooral andere materialen dan 
steenpuin een serieuze inhaalbeweging moeten maken. Er be-
staat nog geen goed uitgebouwd kader voor het hergebruik van 
bouwmaterialen. Er heerst daarom op de markt een gebrek aan 
vertrouwen in de performantie van deze materialen.”

Van recyclage tot upscaling

Martha Vandermaesen: “Grondstoffen hergebruiken of recy-
cleren is niet de doelstelling op zich. Waar het vooral om draait 
is zo weinig mogelijk milieu-impact hebben en over 10 jaar de 
doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs halen om de op-
warming van de aarde te beteugelen.”
“Recycleren maakt deel uit van onze mindset, maar de mogelijk-
heid om te recycleren heeft ons meer doen consumeren”, vindt 
Rosalia Delgado, manager R&D bij Aquafin. “Het hergebruik 
van materialen blijft echter duur en is technologisch niet altijd 
mogelijk. Onze kerntaak is waterzuivering. Maar we leveren ook 
biothermie en biogas om ons steentje bij te dragen aan het beha-
len van de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties.”
Bij Carmans BT gaan ze een stap verder dan gewone recyclage. 
Er wordt namelijk gestreefd naar upscaling.  Yves Liberloo: “Wij 
upscalen secundaire grondstoffen naar vormgegeven bouw- 
stenen, beter bekend in de markt onder de naam Blueblocks. 
Dit zijn stapelbare prefab betonblokken, volledig vervaardigd van 
gerecycleerde materialen en met hernieuwbare energie volgens 
het principe van de Blue Economy. Dit product is kwalitatief min-
stens gelijkwaardig aan en niet duurder dan niet-gerecycleerde 
uitvoeringen. Volgens een gepatenteerd systeem kunnen de 
blokken eveneens gemakkelijk worden omgebouwd tot volwaar-
dige geluidsschermen of schanskorfsystemen.”

Totale levensduur onder de loep

Rik Thys, business development manager bij APK Group, pikt in. 
“Het kostenaspect is vaak een doorslaggevende factor. Bouw-
heren zijn niet altijd bereid of hebben de middelen niet om te in-
vesteren op langere termijn. Wie echter de totale levensduur van 
een gebouw of andere infrastructuur onder de loep neemt en 
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elementen zoals onderhoud en ontmanteling in rekening brengt, 
komt vaak tot de conclusie dat circulair bouwen niet per definitie 
duurder is.”

“In onze wegwerpmaatschappij zijn we nog te weinig bezig 
met het optimaal gebruik van grondstoffen”, oordeelt Marc 
Notermans, algemeen directeur van Bureau Notermans. “Er 
moet ook meer aandacht gaan naar structureel en doordacht 
onderhoud. In Vlaanderen verrichten we sedert vier jaar condi-
tiestaatmetingen van gebouwen, in Nederland doen ze dit al 20 
jaar. Elk onderdeel van een gebouw wordt daarbij gemonitord 
om de technische toestand van het onroerend na te gaan en 
te weten wat de kosten zijn die op termijn moeten worden ge-
budgetteerd om een maximaal gebruiksgenot te hebben tegen 
een minimale kost. Deze aanpak verlengt de levensduur van  
materialen aanzienlijk en zorgt ervoor dat veel minder afval moet 
worden gerecycleerd.”

“In de wegenbouw is circulariteit al goed ingeburgerd”, zegt 
Rik Thys. “In onze afdeling ‘wegenbouw’ hergebruiken wij de 
grond en alle materialen van een te vervangen weg. De kost die 
daar tegenover staat hangt af van de wijze waarop je met het 
verwerkingsproces omgaat. Je kan echter product en afval niet 
los van elkaar zien en moet het hele proces in kaart brengen. 
Op elke werf optimaliseren wij dan ook de afvalstroom, tot en 
met het transport. Dit alles geeft aan hoe duurzaam APK Group 
vandaag te werk gaat.”

Recuperatie van regenwater

“Sinds een jaar meten we het waterverbruik op onze wer-
ven”, stipt Martha Vandermaesen aan. “Grosso modo slorpt 
een werf in totaal 400 tot 500 kuub water op. Deze consump-
tie proberen wij zo veel mogelijk te dekken via gerecupereerd 
water afkomstig van bronbemalingen of regen. Op sites waar 
een bronbemaling moet worden toegepast, voorziet Democo 
een installatie om dit water te bufferen en te hergebruiken. Zo-
wel onze werven zelf als de stadsdiensten gebruiken dit water. 
Waar mogelijk worden er bij aanvang van de werken citernes 
van 80 kuub geplaatst die we aansluiten op de daken zodra deze 
ruwbouwklaar zijn. Op die manier kan regenwater ook tijdens de 
werkzaamheden duurzaam worden benut.”

Rosalia Delgado: “Ik wil het belang van water benadrukken. 
In de jaren ’90 was slechts 30 procent van de woningen aange-
sloten op de riolering, vandaag is dat 85 procent. Aquafin heeft 
intussen een uitgebreide infrastructuur gebouwd en beschikt 
in het Vlaamse Gewest over 37 zuiveringsstations. Wij hebben 
eveneens slimme digitale sturingen ontwikkeld om bijvoorbeeld 
water naar retentiebekkens te leiden.”

“Ons ingenieurs- en expertisebureau is ingeschakeld voor 
een project in Westerlo, waar op een verkaveling van 34 wo-
ningen alle regenwaterputten aan elkaar zijn gekoppeld. Daar-
door ontstaat er pas overloop wanneer alle putten in serie zijn 
volgelopen. Met deze eenvoudige ingreep realiseren we ruim 40  
procent meer hergebruik van water”, legt Marc Notermans uit. 
“Wij houden ons ook veelvuldig bezig met het aaneenschakelen 
van bedrijven. Bijvoorbeeld betoncentrales met relatief weinig 
dakoppervlakte die enorm veel regenwater nodig hebben en  
distributiebedrijven met tienduizenden vierkante meter aan  
daken die weinig of geen regenwater hergebruiken. Water 
wordt in de toekomst een grote uitdaging.”
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Lagere impact op het milieu

“Jaarlijks investeren wij in de Vlaamse waterwegen om deze 
verder op te waarderen en te optimaliseren voor beroepsvaart”, 
zegt Koen Maeghe. “In Limburg gaat het om het vooral om het 
Albertkanaal. Door de bruggen te verhogen tot een doorvaart-
hoogte van 9,10 meter, maken we het mogelijk om binnensche-
pen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. 
Op de voormalige site van Ford Genk bouwen wij dan weer  
nieuwe kaaimuren. De uiteindelijke doelstelling is zowel de file-
problematiek op de snelwegen als de CO2-uitstoot van het weg-
transport te verminderen.”

Yves Liberloo: “We trachten ook maximaal in te zetten op trans-
port over het water om de CO2-voetafdruk van Carmans BT en 
het overal opduikende fileprobleem zo klein mogelijk te houden. 
Wij zien trouwens dat openbare besturen dit hoe langer hoe 
meer steunen door de invoering van een CO2-prestatieladder, 
waardoor een aannemer voordeel heeft wanneer zijn milieu-im-
pact lager ligt.”

Grondstofefficiëntie en -zekerheid

“Circulair bouwen biedt economische voordelen zoals grond-
stofefficiëntie en grondstofzekerheid”, aldus Philippe Van de 
Velde. “We zetten daarnaast in op de levenscyclusanalyse  
en de daaraan verbonden life cycle cost van energetische ver-
beteringen. Die moeten de keuze voor circulaire materialen  
versterken.”

Rik Thys: “Wij richten onze pijlen op duurzaam ondernemen en 
stellen vast dat opdrachtgevers dit erg appreciëren. Openbare 
aanbestedingen leggen hoe langer hoe meer de verplichting op 
om welbepaalde emissienormen te halen. Voor het grote wagen-
park van APK Group lukt dit aardig, maar voor ons gereedschap 
is het minder evident. Elektrische graafmachines bijvoorbeeld 
hebben een aanzienlijk hogere aankoopprijs. 

We zijn deze wel volop aan het testen en introduceren ook meer 
en meer kleine elektrische werktuigen, die minder impact heb-
ben op geluidsvervuiling, uitstoot, noem maar op. Wat telt is dat 
wij inspelen op elk facet dat een positief effect heeft – hoe klein 
dan ook – op het milieu en het klimaat.”

Tekst Erik Cajot | Fotografie: Frank Gielen

80% van de 
Vlaamse bedrijven 
ligt op minder dan 

10 km van een altijd 
filevrije waterweg. 

Profiteer ervan!

Vlot 
transport 
voor elke 

vracht
containers, bulk, 

palletten …

Als uw betrouwbare partner voor een slim, veelzijdig en welvarend 
waterwegennetwerk gaat De Vlaamse Waterweg nv volle vaart 
vooruit om transport via het water te stimuleren en het vrachtverkeer 
in Vlaanderen vlotter én voordeliger te laten verlopen.

DE WATERSNELWEG:  
ELKE VRACHT WELKOM 

Een 
bruisende, 

dynamische 
sector tot 
uw dienst

Voor meer informatie bel 
naar +32 (0)11 29 84 00 of 
mail info@vlaamsewaterweg.be

Ontdek de troeven van de binnenvaart op
www.vlaamsewaterweg.be
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RENOLIT ALKORPLAN Bright

De COOL ROOF dakbaan 
voor een duurzame toekomst    Duurzame en extra hoge zonnerefl ectie (SRI 115)

   Hoger rendement van zonnepanelen

   Trage vervuiling door unieke beschermlaag

   Extreem lange levensduur

  Helpt tegen de strijd tegen het hitte-eilande� ect

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop 
Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België 
T B +32 (0)55 33 98 24 - T Ndl +32 (0)55 33 98 31 
F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

Benieuwd naar andere realisaties?

Verschil in behoefte aan airconditioning:
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STORTKLARE BETON 
STABILISÉ
CONTAINERVERHUUR
BETONPOMPEN 
TRANSPORT
OVERSLAG- EN GRONDWERKEN

     

Kanaalweg 110        3980 Tessenderlo
Winterbeeklaan 23   3600 Genk
011 23 91 20  

info@b-mixbeton.be
www.b-mixbeton.be

Snelle én persoonlijke service
Voor particulieren én professionelen

“Taking care” van gebouwen, 
eindgebruikers en het milieu

Als onderdeel van de groep VINCI Energies,  
is VINCI Facilities een belangrijke speler op 
het gebied van Facility Management en Multi  
Technisch beheer.

Het onderhoud van de technische installaties van 
zwembaden voor een periode van 20 tot 30 jaar 
vergt een zeer specifieke aanpak. We zorgen dan 
ook voor een “totale ontzorging” van de klant. 

Hierbij wordt er een langetermijnplanning  
opgesteld om alle mogelijke kosten over 
die periode in kaart te brengen om zo de  
uitval van de technische installaties te vermijden 
en deze in optimale conditie te houden.  

www.vinci-facilities.be

Cegelec beschikt over heel wat ervaring 
en knowhow in HVAC, elektriciteit 
en sanitair. In nauwe samenwerking 
met onze klanten optimaliseren we 
elke installatie, rekening houdend met  
aspecten zoals energieverbruik, onder-
houdskosten en betrouwbaarheid.

www.cegelec.be

Creatieve en kwalitatieve 
oplossingen voor gebouwen

Cegelec, een merk van VINCI Energies, is  
gespecialiseerd in advies, ontwerp, engineer-
ing, installatie en onderhoud voor tertiaire- en  
industriële gebouwen en infrastructuur- 
projecten. 

Door creatieve en kwalitatieve oplossingen 
aan te bieden, komen we samen tot energie- 
efficiëntere installaties. 
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4.000 M2 BOUW-, WATER- 
EN SPORTPRET

3
reportage

Lago Sint-Truiden Bloesembad

Drijven in het eerste zoutbad van Limburg, tot rust komen in de hamam, naar beneden zoeven van de glijbaan of gewoon baan-

tjes trekken. Het kan sinds kort allemaal in het subtropisch zwembad LAGO Sint-Truiden Bloesembad. Ga het vooral zelf een keer 

uitproberen, maar neem eerst nog een duik in het bouwproces dat eraan voorafging.

Bert Thijs, LAGO Bloesembad Bertie De Gauquier, dbv architecten
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Een grootse feestelijke opening was dan wel niet mogelijk in 
deze tijden, aan plonspret ontbreekt het ‘m niet als we een  
bezoek brengen aan het gloednieuwe zwemparadijs in Sint- 
Truiden. “Toch is het wat een vreemd gevoel: we hebben zo 
hard uitgekeken naar de opening, en kunnen niet voluit gaan”, al-
dus Bert Thijs, centrummanager van de site. “Al wil ik zeker niet 
klagen: de beperkte opstart geeft ons de kans om wat routine 
te krijgen in onze werking. Zo zijn we zeker goed voorbereid als 
de echte drukte terug mag losbarsten. Daar kijken we naar uit!”

Hilde Vautmans, schepen van toerisme voor de stad Sint- 
Truiden: “Het nieuwe sportpark is een absolute troef voor onze 
stad en voor élke Truienaar. Het is een van de belangrijkste  
financiële investeringen van de voorbije jaren. De inbreng van-
uit de stad bedraagt jaarlijks 1,8 miljoen euro voor de bouw en 
exploitatie. Dat betekent dat elke Truienaar en elke sportclub 
gebruik kan maken van alle faciliteiten en dit aan voordelige  
tarieven. Bovendien zorgen we voor een vaste tewerkstelling van 
meer dan veertig mensen. Een bezoek aan LAGO Sint-Truiden  
Bloesembad is puur plezier maken maar ook genieten!”

Bertie De Gauquier, architect bij dbv architecten licht de histo-
riek van het project graag toe, te beginnen bij de ontwerpwed-
strijd: “In het programma werd gevraagd om een design&build- 
concept, inclusief finance, maintenance en operations. Het hele 
plaatje dus. Niet evident, maar het leidt wel tot het resultaat dat 
je hier vandaag ziet: een erg professioneel uitgebaat complex. 
De opwaardering van dit sportpark vormde, samen met een 
zo breed mogelijk sportaanbod, het uitgangspunt. Tegelijkertijd 
streefden we een maximale duurzaamheid na.”

Park en sport

“Met die gegevens zijn we aan de slag gegaan om een ontwerp 
uit te werken. Dat deden we onder de noemer ‘Bloesembad, 
Cicindriapark, de boomgaard met een kloppend hart’. Ooit was 
deze site een boomgaard met bleekweides, waar de Cicindria, 
blauwe levensader van Sint-Truiden door stroomde. Bij ons ont-
werp wilden we opnieuw een parkgevoel creëren, ondanks de 
omvang van het project en de uiteenlopende functies die we er 

moesten onderbrengen: park en sport vormden de rode draad 
van dit project. Dat hebben we naar binnen doorgetrokken. Waar 
je ook bent: als je een blik naar buiten werpt, zie je steeds park 
en sportfaciliteiten.”

“Doorheen het hele complex vind je links naar de ‘boomgaard’, 
zoals in de stalen bogen van de luifel, de materialisatie waar-
bij we zoveel mogelijk voor hout kozen, de zachte natuurtinten, 
bamboestructuren, … Dat vind ik meteen een van de troeven 
van dit project: we hebben een park gecreëerd met een zwem-
bad, niet omgekeerd. Daarbij hebben we nauw samengewerkt 
met landschapsarchitecten om alles mooi op elkaar te laten aan-
sluiten.”

Bert Thijs: “In het midden van dat alles vind je Rest-eau-café, 
een gezellige en ruime brasserie waar je van harte welkom bent, 
ook als je niet komt zwemmen of sporten. Daar hebben we sterk 
op ingezet: iedereen is welkom. Daarom ook de bewuste keuze 
om met een open structuur te werken.”

Wandelen over het groendak

Buiten kwam er een natuurlijke zwemvijver, een groene ligweide 
en is er nog een visvijver. Bertie De Gauquier: “Via de groene, 
natuurlijke kant van de site leiden de vijvers en ligweide je naar 
een gebouw met groendak. Zo ga je verder naar de voorzijde, 
waar ook de sporthal ligt, en je in een meer stedelijke context 
terechtkomt. 

De vroegere sporthal lag centraal op deze site en was aan  
renovatie toe. Terwijl de andere wedstrijdteams besloten om de 
sporthal te renoveren, koos het team van dbv ervoor om ze in-
tegraal te vervangen en zo maximaal te integreren in het hele 
complex. Bert Thijs: “Dankzij het weldoordachte ontwerp van de 
architecten oogt het complex kleiner in omvang dan het is. Die 
integratie in de omgeving vind ik erg knap gedaan. 

Je kunt hier zelfs een wandeling in het groen maken over een 
stukje van het dak.”
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Technische fiche 
Lago Bloesembad en 

sportpark Sint-Truiden
…

Bouwheer: 
 Stad Sint-Truiden

…
Architect: 

S&R Group; Leuven
Uitbater: 

Lago groep; Leuven
Hoofdaannemer:

 THV Vanhout; Bilzen/ ACH Build; Anderlecht
Bouwmaterialen: 

Wijckmans; Kwaadmechelen
Grondwerken en afbraakwerken: 

Croes; Geetbets
Gespoten Pur-Isolatie: 

Isofoam; Turnhout
Akoestische bekleding: 

Afwerkingsbedrijf Coenen; Maaseik
HVAC/elektriciteit/ zonnepanelen/verlichting 

en beheer: Cegelec/Vinci facilities; Brussel
Groenaanleg: 

AKP groenaanleg; Bilzen
Draaideuren: 

Assa Abloy Entrance Systems; Houthalen
Afdichten platdak Alkorplan Bright dakbaan: 

Renolit Belgium; Oudenaarde
Rookkoepels: 

Caroplast; Halle-Booiehoven
Schilderwerken incl. Ardex cementering 

betonwanden: 
Riza Paint; Leopoldsburg

Buitenschrijnwerk: 
Alu Corswaremgroup; Tongeren

Draadafsluiting: 
De Daal Tuindecoratie; Zutendaal

Paalfundering: 
Dupont; Hasselt

Groendaken en zwemvijver: 
Ecoworks; Vilvoorde

Akoestische plafondpleister: 
Icoustic; Antwerpen

Gepolierde betonvloeren: 
Jacobs-Janssens; Meer

Sportvloeren en sportzaal: 
Janssen-Fritsen; Temse

Parket, terrasbeplanking en gevelbekleding: 
Lavrijsen Parket; Mol

Staalstructuren, steeldeck en gevelbekleding: 
Schriers; Peer

Omgevingsaanleg: 
Vangeel; Turnhout

Houten latten gevelbekleding balsportzaal 
en glijbaantoren: 

Van Steenberge; Zottegem
Prefab trappen: 

Vema Beton; Balen
Hockeyveld: 

Sportinfrabouw; Leuven
Dakrandbeveiliging: 

Safety Solutions; Beverlo
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airtech HVAC  •  Siemenslaan 18 3650 Dilsen-stokkem  •  tel. 089 20 83 37
info@airtech.be  •  www.airtech.be
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Bertie De Gauquier: “Op de parking voorzagen we ook nog een 
hypecourt. 
Op gewone momenten vrij te gebruiken als stedelijk basket-
balveld zoals je dat in grootsteden ziet, op drukke momenten 
fungeert het plein als extra parking, een zogenaamde overflow-
parking. Aanvullende accommodaties op het domein zij nog een 
beachvolleyveld, speeltuintje, terras, etc. En als kers op de taart 
legden we de Cicindria voor een groot stuk open en vormt ze 
een blauwe ader op de site. Een zeer ruim programma, met veel 
uitdagingen. Maar dankzij een strikte planning en een nauwe  
samenwerking leidde dat tot een knap eindresultaat.” 

De uitvoering van de werken gebeurde in nauwe synergie  
tussen verschillende aannemers. “We hebben elk onze discipli-
ne, maar hebben al meerdere keren samen aan projecten als 
dit gewerkt. Hoewel ieder project weer eigen uitdagingen kent, 
levert dat toch een voordeel op. Zelf namen we de bouwkundi-
ge werken en de omgevingsaanleg voor onze rekening”, blikt 
Pieter Deweerdt, projectleider voor de TM Vanhout-ACH Bouw 
Sint-Truiden, terug. “Een goede planning en coördinatie van de 
werken was daarbij cruciaal, want het complex moest in 20 
maanden volledig klaar zijn voor gebruik. Als je weet dat we al 
1 maand nodig hadden voor de uitvoering van de palen waarop 
het gebouw omwille van de drassige ondergrond gefundeerd is, 
dat de funderingsplaat 8 verschillende niveaus heeft en dat het 
vullen en conditioneren van de baden anderhalve maand tijd in 
beslag neemt, dan weet je dat dat krap is. Verschillende wer-
ken dienden goed op elkaar afgestemd te worden. Zo moest het 
bestaande sport- en zwemcomplex Sint-Pieter afgebroken wor-
den voor de aanleg van het hockeyveld en de parking, maar dat  
konden we pas doen nadat de zonnepanelen van het dak van het 
oude complex naar het dak van het nieuwe complex verplaatst 
waren. Daarvoor diende het dak van het nieuwe complex natuur-
lijk volledig afgewerkt te zijn. Doordat het bouwterrein lang en 
smal was en het gebouw steeds toegankelijk moest blijven voor 
de afwerking binnen, hebben we de omgevingsaanleg gefaseerd 
moeten uitvoeren, waarbij we van achteren naar voren te werk 
zijn gegaan. Je merkt het, we moesten een behoorlijke puzzel 
leggen. En dan strooiden corona en een zeer natte winter 2019-
2020 met op het einde een echte winterprik nog danig roet in het 
eten. We zijn er dan ook trots op dat we erin geslaagd zijn het 
project zonder al te veel vertraging klaar te krijgen!”

Glijbaan met VR

Hoog tijd voor een verfrissende duik. Maar waar te beginnen? 
Bertie De Gauquier: “Ik stel voor in de kelder (lacht). De zwem-
baden zelf: dat is maar het topje van de ijsberg. Het wordt pas 
echt spectaculair in de kelder waar er duurzame infrastructuur 
werd voorzien om alles in goede banen te leiden: zoals waterbuf-
fers om de temperatuur constant te houden, een systeem voor 
de beweegbare bodem etc.” Bert Thijs: “Maar ook bovengronds 
valt er voldoende te beleven: in een van de zwembaden – sport-
baden, zorgbad, instructiebad – of het wellnessgedeelte met 
zoutwaterbad, sauna, hamam, warme lagune, bandenglijbaan of 
glijbaan met VR waarmee je je in de jungle waant. Bovendien 
hebben we veel aandacht voor de toegankelijkheid van onze  
faciliteiten. Je merkt het, jong en oud vinden hier hun gading. We 
gaan steeds op zoek naar een totaalbeleving voor onze gasten en 
proberen daarbij regelmatig te vernieuwen.” 

Tekst Hilde Neven  |  Fotografie dbv-architecten

CROES staat gekend voor zijn totaal aan-
pak naar de aannemers toe. Dit gaat van 
afbraak en grondwerk tot riolering en bui-
tenaanleg. Neem daarbij nog een strakke 
timing en een sterke gefundeerde relatie 
met de aannemer en dan kom je al snel 
bij Croes terecht. Het Bloesembad en 
sportpark Sint-Truiden is een uniek project 
met een sterk staaltje van nieuwe techno-
logie die ook raakvlakken vertoont met de 
technologie waar wij mee werken. Naast 
het feit dat wij standaard werken met gps 
gestuurde machines hebben wij ook de 
eerste stappen gezet met het opmeten 
van terreinen met drones.. Van de eerste  
spade in de grond tot afbraak oud zwem-
bad en sporthal  zijn wij dan ook terecht 
fier dat we dit project samen hebben  
mogen tot stand brengen.”
www.croesnv.be

Bloesembad  Sint-Truiden

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

VAN BOUWMATERIALEN • 

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets • 
tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70

info@croesbvba.be • www.croesnv.be

nv
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Van ooit verloederde wijk wordt Q4 steeds meer een parel in 

de Venlose binnenstad. Een wijk met opgeknapte oude pan-

den afgewisseld met nieuwbouw die qua omvang en uitstra-

ling prima aansluiten bij het bestaande aanbod. In het blok 

Bastion Lichtenberg komt dat alles samen, mede dankzij een 

sterke mate van bewonersparticipatie.

De wijk Q4 ligt aan de noordelijke kant van de Venlose binnen-
stad, met haar gezicht naar de Maas. Verantwoordelijk wet- 
houder Marij Pollux vertelt dat de wijk dankzij diverse bouw- 
projecten al een veel aantrekkelijker aanzicht heeft gekregen en dat  
huidige bouwprojecten – naast Bastion Lichtenberg is dat Aan de 

Stadsmuur (zie elders in dit magazine, red.) – daar eveneens aan 
bijdragen. “Die projecten zijn een extra impuls voor een wijk die 
groeit en bloeit. Eerder zijn er bijvoorbeeld de woningen aan de 
Perenhof gerealiseerd, en ook Poppodium Grenswerk.”

Betrokken bewoners

Bastion Lichtenberg noemt ze een van de spannendste pro-
jecten. Het is het zuidelijk deel van het blok tussen de Maas- 
kade, Bolwaterstraat, Ginkelstraat en Puteanusstraat, met wat 
ze noemt ‘gespikkeld bezit’. “Een deel van de panden is van de 
gemeente, een deel van particulieren, er zitten huurders maar 
er is eveneens leegstandbeheer. Het is dus een vrij complexe  

Steigers
in de

Bastion Lichtenberg in Venlo

“EXTRA IMPULS VOOR WIJK DIE GROEIT EN BLOEIT”

1. Peter Francot 
Projectleider gemeente Venlo

2. Stella Mennen 
Projectleider gemeente Venlo

3. Marij Pollux 
wethouder Duurzaamheid, 
Cultuur en Evenementen 
gemeente Venlo

4. Joep Geraedts 
Ondernemer gemeente Venlo

1. 

4.3. 

2.
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situatie. Als gemeente hadden we in het verleden een aantal 
plannen voor de wijk, maar die zijn niet doorgegaan. De wijk 
heeft heel betrokken en gepassioneerde bewoners en die heb-
ben zo hun eigen ideeën. Daarom hebben we ze steeds nauwer 
bij de besluitvorming betrokken.”

Drie scenario’s

Voor Bastion Lichtenberg, vertelt ze, leverde dat in eerste instan-
tie drie scenario’s op: volledige sloop, alles laten staan en door-
verkopen of een mengvorm met gedeeltelijke sloop. Dat laatste 
sloot meer aan bij wat de bewoners voor ogen hadden, maar nog 
niet helemaal. Die startten vervolgens het initiatief Truuj Bolwa-
ter (genoemd naar een vroeger Venloos stadsfiguur) en kwamen 
met een alternatief. Pollux noemt het een unieke manier van 
werken. “De bewoners hebben samen met de gemeente een 
plan uitgewerkt. Daarbij worden de woningen aan de Maaskade 
aan de huidige huurders verkocht, met opknapverplichting. Als 
gemeente gaan we de panden aan de Bolwaterstraat bouwkun-
dig opknappen en verkopen. Aan de Ginkelstraat staan enkele 
panden die particulier bezit zijn en enkele gemeentelijk bezit. 
Een deel van die panden wordt gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw.” Bijzonder onderdeel van het project noemt Pollux 
de grote gezamenlijke binnentuin die er achter de panden wordt 

aangelegd. “Daarvoor moet een deel van de bewoners wel een 
stuk van hun eigen tuin opgeven, maar ze krijgen er een fantas-
tische groene plek, midden in de stad voor terug. Die gezamen-
lijke tuin past zonder meer bij deze wijk.”

Van onderaf

Joep Geraedts is eigenaar van enkele panden aan de Ginkel-
straat en een van de betrokkenen bij het huidige project. Hij ver-
telt zijn kant van het verhaal. “Wij hebben een meubelzaak in de 
wijk en in de Ginkelstraat was lange tijd onze opslag. Maar die 
hebben we op enig moment verhuisd waardoor de panden leeg 
kwamen te liggen. Omdat ze niet meer in al te beste staat ver-
keerden, hadden we plannen om ze te slopen en er iets nieuws 
neer te zetten – opknappen was geen optie. Omdat er allerlei 
ontwikkelingen in de wijk waren, hebben we die afgewacht en 
toen bleek dat de gemeente plannen voor Bastion Lichtenberg 
had, hebben we ons daar net als andere bewoners bij aange-
sloten.” Projectleiders Stella Mennen en Peter Francot van de 
gemeente Venlo zijn ook zeer te spreken over de gang van zaken 
en de nauwe betrokkenheid van de bewoners. “Dit project is 
van onderaf opgezet en van daaruit is steeds vooruit gedacht. 
Het eindplaatje is er nu, al zijn er nog wat losse eindjes. Maar 
gezien de goede samenwerking en transparante communicatie 

worden die zonder meer weggewerkt. Zo ligt onder de panden 
aan de Bolwaterstraat een rioolgewelf dat als fundering dient. 
Die gaan we als gemeente bouwkundig nog verbeteren. Verder 
bekijken we of we die oude bebouwing op een of andere manier 
zichtbaar kunnen maken. Ook gaan we de grond voor de geza-
menlijke binnentuin opschonen, verbeteren en voorzien van een 
basisinrichting zodat vanuit die basis de bewoners aan de slag 
kunnen met de gezamenlijke tuin.”

Duurzaamheidsambities

Die tuin, vult Marij Pollux aan, krijgt meerdere functies. “Na-
tuurlijk wordt het een verblijfsplek voor de bewoners, maar er 
kunnen ook activiteiten plaatsvinden. En het wordt een groene 
plek die inspeelt op onze klimaats- en duurzaamheidsambities. 
Zo breken we er diverse kleine gebouwtjes af en vervangen die 
door groen. Zo kan er trek door de wind ontstaan, wat samen 
met dat groen hittestress kan tegengaan. 
Bovendien is er in de toekomst veel minder verharde grond 
waardoor regenwater beter wordt afgevoerd.” Ze merkt op dat 
de gemeente ook de buitenruimte in de Ginkelstraat gaat herin-
richten. Eveneens met veel groen. “Aan de Maaskade wordt 
bovendien nu al gewerkt aan de lage loswal, daar komt een re-
creatieve verblijfsplek.”

Diverse fases

De panden aan die Maaskade blijven behouden en worden ver-
kocht aan de huidige bewoners c.q. gebruikers. Die gaan de 
panden zelf opknappen. Naast bouwkundige ingrepen is er door 
de nieuwe eigenaren tevens een gevelplan bedacht waarbij de 
gevels van de panden, veelal bedrijfsmatig ingevuld, hun vroe-
gere uitstraling terugkrijgen. “Zoals dat elders in Venlo ook op 
diverse plekken is gebeurd”, legt Pollux uit. “Dat doen ze aan de 
hand van beeldmateriaal en gegevens van zo’n eeuw geleden.” 
Ze gaat tot slot nog kort in op de planning van het project. “Dat 
wordt in diverse fases uitgevoerd. Zoals gezegd wordt er aan de 
lage loswal al gewerkt. Daar zijn we over enkele maanden klaar. 
Voor de Ginkelstraat ligt er een voorlopig ontwerp – de nieuwe 
panden worden overigens eengezinswoningen, er wordt niet 
gestapeld. Later dit jaar starten we met de sloopwerkzaamhe-
den daar, zodat er eveneens aan de binnentuin kan worden be-
gonnen. Die wordt in 2022 opgeleverd. De eerste bouwkundige 
werkzaamheden aan de Bolwaterstraat staan eveneens voor dit 
jaar op de agenda. We hebben in totaal vijf jaar voor project Truuj 
Bolwater uitgetrokken en we liggen volledig op schema, mede 
dankzij de goede samenwerking met de betrokken bewoners en 
ondernemers.”

tekst: Jac Bucholz - fotografie: Alf Mertens

Bouwteam 
(ontwikkeling Ginkelstraat)

…
Opdrachtgever: 
Villa Goltzius BV

Architect: 
Kern architecten
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Met Aan de Stadsmuur wordt de nieuwbouw in de Venlose binnenstadwijk Q4 voltooid. Op een prominente plek aan de Maas  

komen 70 koopwoningen en 34 sociale huurwoningen. Het zijn projecten van JPO en woningcorporatie Woonwenz in samenwer-

king met de gemeente Venlo.

Steigers
in de

Aan de Stadsmuur in Venlo, bijzondere plek aan de Maas

“WIE WIL HIER NOU NIET WONEN”

1. Frank van Engelen, Woonwenz
2. Jan Joosten, projectleider gemeente Venlo.
3. Nadja van Es, JPO

4. Tom Dohmen, JPO
5. Cor Lambregts, Woonwenz
6. Stella Mennen, projectleider gemeente Venlo.

7. Marij Pollux, wethouder Duurzaamheid, 
Cultuur en Evenementen gemeente Venlo

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 



- 65ste editie - 70 -  - 65ste editie - 71 -  

Een bezoek aan Q4 is voor directeur Frank van Engelen en 
projectleider Cor Lambregts van Woonwenz al lang niet meer 
vreemd. De woningcorporatie heeft er al diverse projecten ge-
daan; dit is het laatste nieuwbouwproject, geven ze aan. “Het is 
daarnaast tevens de afronding van de Maasboulevard. 
Het is een heel bijzondere plek, met aan de ene kant de Maas en 
aan de andere kant poppodium Grenswerk en de eeuwenoude 
Jacobskapel. Dat bijzondere ga je terugzien in het appartemen-
tencomplex.” Ook voor JPO is de wijk niet onbekend, merken 
directeur Nadja van Es en projectleider Tom Dohmen op. “Ook 
wij waren hier al eerder actief. Op die manier hebben we Woon-
wenz goed leren kennen. Daar is nu deze samenwerking bij het 
project Aan de Stadsmuur uit voortgekomen.”

Aangepast

Het was lange tijd niet helemaal duidelijk wat er met dat laatste 
stuk braakliggende grond in Q4 zou gebeuren, vertelt wethouder 
Marij Pollux. Temeer omdat zich ondergronds een deel van de 
oude stadsmuur van Venlo bevindt. “Daar is lang over nagedacht 
en uiteindelijk zal het de status van gemeentelijk monument krij-
gen – onder de grond blijft de muur op wat kleine, voor de bouw 
noodzakelijke ingrepen na, intact.” Vanwege de stagnatie op de 
woningmarkt rond 2014 konden de eerder uitgewerkte plannen 
voor nieuwbouw niet worden uitgevoerd. 
Toen werd ook nagedacht over alternatieve invulling van die plek, 
met een optie voor een kabelbaanstation – er zou een kabel-
baan over de Maas komen. “Die is komen te vervallen toen de 
plannen voor het Kazernekwartier aan de overzijde wijzigden.”  

Zo zijn volgens Pollux ook de intenties zoals die er ooit voor Q4 
lagen in de loop der jaren aangepast. Projectleiders Jan Joosten 
en Stella Mennen vertellen dat er al bijna 20 jaar volop over Q4 
wordt nagedacht. “In 2008 lag er een wijkontwikkelplan dat we 
vanwege de recessie in 2010 moeten hebben herzien. 
Het eerste idee om er een creatieve wijk van te maken met een 
koppeling van wonen en werken in de nieuwbouw is deels ge-
lukt. Ondanks dat de nieuwbouw geschikt is voor ondernemen 
ligt de nadruk nu veel meer op wonen. Er zijn nu wel atelier-
woningen, maar veel minder dan gepland. De plannen zoals die 
vervolgens zijn ontstaan zijn organisch gegroeid, mede dankzij 
de samenwerking met bewoners en ondernemers. 

Historie

Dat wonen kan wat Aan de Stadmuur betreft in 70 koopwonin-
gen (JPO) en 34 sociale huurwoningen (Woonwenz). De socia-
le huurwoningen krijgen wel een uitstraling die aansluit bij het 
hoge kwaliteitsniveau waar op die plek naar wordt gestreefd, 
zegt Frank van Engelen. Nadja van Es en Tom Dohmen vertel-
len vervolgens dat de onder de grond gelegen oude stadsmuur 
een van de grote uitdagingen van het project is. “Die laten we 
intact, op wat kleine ingrepen na vanwege de fundering van het 
gebouw. We hebben nog bekeken of we er delen van zichtbaar 
konden maken, maar dat bleek niet haalbaar. Wel volgt de rooilijn 
de contouren van de stadsmuur en wordt de feitelijke positie van 
de muur in de keldervloer gevisualiseerd. 
En we kijken nog of we de historie op een andere manier zicht-
baar kunnen maken. Waar we bovendien op moeten letten is dat 

in de toekomst grond- en hemelwater weg blijven van de muur.”

Deelauto’s

In verband met de aanwezigheid van de oude stadsmuur, wordt 
er parkeerruimte op begane grondniveau gerealiseerd. Bij het 
appartementencomplex is overigens onvoldoende mogelijkheid 
om voor iedere woning een parkeerplek aan te leggen, maakt 
Frank van Engelen duidelijk. “Wel voor de bewoners van de 
koopwoningen van JPO. Wij laten er voor de huurders zo’n 15 
deelauto’s plaatsen. Dat is sowieso een duurzame ontwikkeling 
die je steeds vaker ziet maar die nieuw is voor Woonwenz en 
Venlo.” Zoals aangegeven krijgen de woningen een hoogwaardi-
ge architectonische uitstraling die gebaseerd is op de vroegere 
pakhuizen, iets wat ook is terug te zien in de woningen in de 
omgeving. Verder wordt nadrukkelijk naar de duurzaamheid van 
onder meer de materialen en functies gekeken. Er komen warm-
tepompen en op de daken worden zonnepanelen geplaatst. Het 
project krijgt dan ook het predicaat energieneutraal. Marij Pollux: 
“Als gemeente trekken we dat door bij het inrichten van de bui-
tenruimte waar onder meer veel groen wordt geplaatst, iets wat 
in de rest van de wijk ook alle aandacht heeft.”

Omgeving

In juni levert de gemeente Venlo de grond bouwrijp op, nog dit 
jaar beginnen vervolgens ook de bouwwerkzaamheden. Met 

de omgeving is en wordt daar intensief over gecommuniceerd, 
mede om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. In 2023 
moet de bouw klaar zijn. Ambitieus, erkennen de aanwezigen, 
maar zonder meer haalbaar omdat de diverse partijen elkaar goed 
kennen, geven ze aan. Over een ander ding zijn ze het eveneens 
eens. “Dit is een van de oudste locaties van Venlo, een plek 
met veel historie, een bijzondere plek dus, aan de Maas. Jaren 
geleden had de wijk een wat minder goede reputatie, maar dat 
is veranderd. Werd er toen wel eens gezegd: wie wil daar nou 
wonen, daar is het nu, wie wil er nou niet wonen. De nieuwe 
bewoners gaan zich hier zeker thuis voelen.”

tekst: Jac Bucholz - Fotografie: Alf Mertens

Bouwinfo
…

Opdrachtgever: 
JPO

Architect: 
Echo Architectuur te Eindhoven

Aannemer: 
JBP te Landgraaf

Constructie: 
Palte te Heerlen
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Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

Duall bouwt vandaag dé HVAC installaties van de toekomst.

Freonvrije binneninstallatie
Wij werken het concept uit en ontwerpen de uitvoeringsplannen.

Meer informatie
SCAN QR code

www.duall.biz/hoe-het-gebruik-van-koelgassen-minimaliseren
of surf naar

Milieuvriendelijk

Eenvoudige installatie

Makkelijker in onderhoud

Verwarmen én koelen

Heulentakstraat 14 | 3650 Dilsen-Stokkem +32 89 79 03 50 info@climatrix.be

Vloerverwarming

Klimaatwanden

Klimaatplafonds

Meer info? surf naar www.climatrix.beMontage door eigen vakmannen

R O B  A I R
AIRCONDITIONING �  VENTILATIE  � WARMTEPOMP �  ALGEMENE   TECHNIEKEN

�

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. 

Hotels Industry

Retail HealthFood retail

Office & Building

Ontdek wat onze expertise voor u kan betekenen op 

www.climagroup.be

Een HVAC-oplossing voor élke ruimte

Dé specialist in koeling en HVAC.
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OP WEG NAAR EEN KLIMAATNEUTRALE 
TOEKOMST

Tegen 2050 willen we in Vlaanderen zo weinig mogelijk fos-

siele brandstoffen gebruiken om onze woningen te verwar-

men. Vanuit dit perspectief organiseerde Limburg Bouwt 

een rondetafelgesprek over het gebruik van energie in de 

toekomst.

Voor aardgasaansluitingen betekent de ban op fossiele brand-
stoffen dat vanaf 2021 een aardgasdistributiebeheerder geen 
aardgasaansluiting meer mag voorzien bij nieuwe grote appar-
tementsgebouwen, die 25 of meer gebouweenheden omvat-
ten. Bij appartementencomplexen met die omvang wordt het  
immers rendabel geacht om over te schakelen op een collec-
tieve opwekking met hernieuwbare energie. Idem dito voor  
nieuwe grote verkavelingen en grote groepswoningbouw- 
projecten, waarbij de som van het aantal woningen en  

niet-residentiële gebouwen minstens gelijk is aan 25 en/of de 
te bebouwen grond een oppervlakte heeft van ten minste 1  
hectare. Het is de bedoeling om in nieuwe grote projecten enkel 
nog hernieuwbare individuele of collectieve energiesystemen 
en collectieve warmtekrachtkoppeling te plaatsen. Weet ook dat 
we vanaf 1 januari 2022 al spreken van grote appartementsge-
bouwen als het gaat over 15 of meer gebouweenheden en van 
grote verkavelingen en grote groepswoningbouwprojecten in 
geval van 15 of meer woningen en niet-residentiële gebouwen.

“Een bouwheer die vandaag nog voor fossiele brandstof kiest, 
maakt in mijn ogen een foute keuze”, vindt Jochen Kerkhofs, 
architect-zaakvoerder bij PCp Architects. “Als ontwerper denk ik 
dat het energetische aspect al in het voorontwerp aan bod moet 
komen. Samen met SOM Project hebben wij in 2013 een eer-
ste BEN-project gerealiseerd. Ons architectenbureau wou daarin 
een voortrekkersrol spelen omdat we veel belang hechten aan 
een klimaatneutrale toekomst.”

2
dossier

BMW - VAN DEN BROECK

Een team van 20 ervaren ingenieurs. Gespecialiseerd in
ontwerp en opvolging van sanitaire installaties, HVAC- en
elektrotechnieken. 

Daarnaast ook actief in EPB, ventilatieverslaggeving en
dynamische simulaties.
Planmatig gespecialiseerd in full-BIM*. 

STUDIEBUREAU ENERGIETECHNIEKEN

www.aeplus.be - info@aeplus.be
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Restenergie uit de industrie

Het klimaatakkoord van Parijs is zonder enige twijfel ambitieus. 
Dit verdrag stipuleert voor de landen van de Europese Unie een 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 
met 80 tot 95 procent ten opzichte van 1990. “Dit einddoel lijkt 
misschien heel ver weg, maar wij moeten nu al nadenken waar 
we op termijn naartoe gaan en hoe wij daar geraken”, zegt Wim 
Diliën, zaakvoerder van studiebureau AE+. “Speerpunten zijn 
onder andere het hergebruik van restenergie uit de industrie, de 
energiebalans in woningen en waterstof als energiedrager.”

Kim Vaessen, in charge bij Climatrix: “Op het vlak van koeling 
moet je ook het wooncomfort in kaart brengen en ervoor zor-
gen dat je bouwschil heel goed wordt aangepakt.” Davy Breuls, 
bestuurder van Ensatec pikt in: “Zowat de helft van de totale 
CO2-uitstoot is afkomstig uit de industrie. We trachten zaakvoer-
ders maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen, wat 
blijkt uit onze slogan ‘We care about your energy’. Ik loop vooral 
warm voor batterijopslag in de industrie, daar kijk ik reikhalzend 
naar uit.” 

Gaswandketel of warmtepomp?

“Met SOM Project zijn wij vooral actief in residentiële ontwikke-
lingen”, vertelt gedelegeerd bestuurder Danny Somers. “Van-
daag installeren we nog altijd de gaswandketel, waarmee je in 
combinatie met zonnepanelen een E30-peil kan behalen. Toch 
stellen wij ons veel vragen over de toekomst. Een belangrijke 
factor is het prijskaartje. Een particuliere koper kiest bij voorkeur 
voor een relatief goedkope gaswandketel en is niet in een-twee-
drie te vinden voor een elektriciteitsverslindende warmtepomp. 
We merken ook dat mensen erg terughoudend zijn tegenover 
collectieve systemen omdat zij ervan uitgaan dat ze daarbij ook 

deels de rekening van anderen betalen. Nieuwe technieken zijn 
nog altijd vrij duur in vergelijking met traditionele. Als de kosten 
van nieuwe systemen alsmaar toenemen, kunnen wij ze niet blij-
ven doorrekenen aan de eindklant.”

De kostprijs van de installatie

Johan Timmermans, consulting sales manager bij Daikin: “Als 
fabrikant draag je de verantwoordelijkheid om de juiste producten 
op de markt te brengen. Maar we moeten ook het vizier durven 
richten op de overheid. Want de hele saga rond de zonnepanelen 
en de digitale meter had mogelijk kunnen vermeden worden. Dit 
debacle komt de warmtepomp absoluut niet ten goede, terwijl 
een warmtepomp bijzonder efficiënt is. Het is onze taak om ge-
bouwen te creëren waarin elke gebruiker zijn rendement haalt, 
maar de eindklant moet niet altijd de factuur betalen.”
“De locatie en het ontwerp van een gebouw bepalen voor een 
groot deel de kostprijs van de installatie”, weet Lieven Verpoor-
ten, commercieel manager bij Duall. “Als je met een warmte-
pomp werkt, hou je het warmtetransport in het gebouw best 
zo kort mogelijk. Bij een van onze projecten bleek overigens 
uit de berekeningen dat op die locatie een gaswarmtepomp 
qua CO2-uitstoot en energie-efficiëntie beter scoorde dan een  
gewone warmtepomp.” Johan Timmermans vult aan: “Een 
bijkomend probleem waarmee de warmtepomp worstelt is 
de kostprijs van elektriciteit. Die is in ons land het hoogst van 
Europa. Neem alle taksen weg en je zit een stuk lager dan het  
gastarief.”

Subsidies stimuleren energiebesparing

Hans Nastasi, bestuurder van Ensatec: “Wat in de industrie op-
valt is dat veel bedrijfsleiders zich niet bewust zijn van kwalitatie-
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2. Johan Timmermans
3. Hans Nastasi
4. Davy Breuls
5. Steven Verjans
6. Kim Vaessen
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1. Geert Leclère
2. Lieven Verpoorten
3. Danny Somers
4. Wim Diliën
5. Jochen Kerkhofs 
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ve en innovatieve oplossingen op het gebied van energiebespa-
ring, tot je ze aankaart. Elektriciteit bijvoorbeeld is een kost die 
maandelijks zonder veel vragen wordt betaald. Onze doelstelling 
is het energieverbruik, de onderhoudskost en bijgevolg ook de 
energiefactuur van een bedrijf drastisch te doen dalen. We zijn 
op de goede weg, maar er is nog veel werk aan de winkel.” 
Collega Davy Breuls knikt: “Ensatec is voornamelijk actief in de 
renovatie van industriële gebouwen. Een grote tegemoetkoming 
zijn subsidies. De overheid stimuleert energiebesparende tech-
nieken met premies die kunnen oplopen tot 25 procent van de 
investering, waardoor de terugverdientijd aanzienlijk wordt inge-
kort. Onder meer in relighting-projecten zorgen subsidies ervoor 
dat de klant sneller toehapt.”

“Een groot succes zijn formules waarbij je voor een forfaitair 
bedrag maandelijks een bepaald aantal kilowattuur energie kan 
leasen”, stipt Wim Diliën aan. “Ook goed om te weten: de 
goedkoopste batterij is en blijft de elektrische boiler, die je kan 
opladen met gratis energie via zonnepanelen.”

Constructieve samenwerkingen

“Wij staan als partner in innovatieve verwarmings- en koelings-
systemen voor grote uitdagingen”, licht Kim Vaessen toe. “Be-
langrijk is dat wetgeving, concept, ontwerp, comfort, energiebe-
sparing en duurzaamheid op één lijn zitten. In onze sector is het 
bewustzijn sterk aanwezig, maar we moeten met zijn allen ook 
zo groot mogelijke prestaties leveren om samenwerkingen aan 
te gaan waarmee goede resultaten worden behaald.”

Jochen Kerkhofs: “Samenwerking start idealiter in het vooront-
werp. Als je dan al rekening houdt met de voorziene technieken 
en erin slaagt ze keurig te integreren in het gebouw, dan ben je 
goed bezig. Woningen en appartementen worden steeds com-
pacter en bergingen zijn geëvolueerd naar een technisch lokaal.”

“Op bedrijfssites gaan wij altijd ter plaatse om de structuur in 
kaart te brengen”, meldt Dana Dingenen, business develop-
ment manager bij elektrotechnisch installatiebedrijf Maris. “Een 
optimale samenwerking, communicatie en kennisoverdracht 
tussen alle betrokken partijen worden alsmaar belangrijker om 

een project tot een goed eind te brengen.”
Danny Somers: “Wij werken in bouwteams samen met de ar-
chitect, hoofdaannemer, stabiliteitsingenieur en EPB-verslagge-
ver. Voortaan rekenen we daar ook een studiebureau bij om klaar 
te zijn voor de toekomst.”

Goed geconcipieerd binnenklimaat

“Wij moeten per project conceptueel bekijken wat de opties zijn. 
Nagaan wat rendabel is en wat niet, vandaag en morgen”, raadt 
Wim Diliën aan. “De kostprijs van technieken is in 10 jaar tijd 
gestegen van 20.000 naar 35.000 euro per eenheid. Hoe kan je 
tegenwoordig wonen nog betaalbaar houden?”

Steven Verjans, sales driver bij Climatrix: “Inderdaad. Wat telt 
is: conceptmatig denken en vooraf met de klant aftoetsen welk 
totaalplaatje hij voor ogen heeft. Niet enkel en alleen qua esthe-
tiek, maar ook op het vlak van het binnenklimaat. De leefbaarheid 
en het gemak zijn het allerbelangrijkste.”

“Een leefbaar buitenklimaat start met een goed geconcipieerd 
binnenklimaat”, besluit Geert Leclère, sales engineer HVAC bij 
Vandenbriele. “De wensen van de klant zijn prioritair want hij 
moet uiteindelijk de rekening betalen. De total cost of ownership 
is een belangrijk argument. Je kan mensen over de streep ha-
len door ze inzicht te geven in de terugverdientijd. Er moet  
bovendien een evenwicht zijn tussen de normeringen en de 
voorschriften enerzijds, en wat we als installateur kunnen aan-
bieden anderzijds. Coördinatie is cruciaal. ”

Tekst: Erik Cajot I Fotografie: Alf Mertens

Onverwacht.

www.daikin.be

Daikin Stylish.  
Wanneer innovatie en creativiteit samenkomen

Het Daikin Stylish wandmodel combineert design en geavanceerde technologieën om 
een optimaal comfort te bieden. Deze stijlvolle en discrete binnenunit is verkrijgbaar in 4 
kleuren en past perfect bij alle interieurstijlen. Deze lucht-lucht warmtepomp heeft een 
diepte van slechts 189 mm en is daardoor het smalste wandmodel op de markt. 

Dankzij zijn innovatieve eigenschappen biedt de Daikin Stylish het beste op gebied 
van comfort, energie-efficiëntie (tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus) en 
betrouwbaarheid.

Beschikbaar in 4 kleuren
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•  RELIGHTINGPROJECTEN

•  ENERGIEAUDITS 

•  ENERGIEMONITORING

•  LEASE OF AANKOOP

Wij  helpen jouw bedri j f  van A tot  Z om 
maatschappel i jk  verantwoord te ondernemen en 
op dr ie cruciale vlakken winst te boeken. 
Onze energiebesparende oplossingen zorgen voor 
een f inancieel  voordeel ,  ze verhogen het comfort , 
welzi jn en productiviteit   van je medewerkers. 
Bovendien ver lagen ze je CO2-uitstoot waardoor 
je  mil ieuvriendel i jker  werkt ,  bi jdraagt tot  de 
2030-doelstel l ingen van Europa én klanten en 
werknemers kunt aantrekken met een posit ief 
imago. 

ensatec.beWE CARE ABOUT OUR FUTURE

Thor Park 8300 | 3600 Genk 
T: +32 89 39 59 80

info@ensatec.be
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Badkamers • Verwarming • Airconditioning 

Ventilatie • Haarden • Waterbehandeling

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

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.

Totaaloplossingen in 
verwarming, ventilatie, 
koeling en sanitair

Breng een bezoek aan onze uitgebreide toonzaal of bekijk ons 
volledige aanbod op: www.erroheating.be

ELEKTROTECHNIEK
Ontwerp, installatie en onderhoud 
van elektrotechnische installaties:

l Retailprojecten 

l Zorgsector

l Industriebouw

l Utiliteitsbouw

l Overheidsgebouwen

BEVEILIGING
Totaalbeveiliging voor uw bedrijf, 
kantoor, retail en industrie:

l Branddetectie 

l Inbraakbeveiliging

l Camerabewaking  

l Toegangscontrole

l Automatisatie

ENERGIEKE PROFESSIONALS

Lochtemanweg 122, 3550 Heusden-Zolder
Tel.: +32 11 43 22 40         info@maris.tech

www.maris.tech
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Nabij het ‘witte stadje’ Thorn wordt momenteel volop ge-

bouwd aan een vakantie-resort van topniveau: Maasresidence 

Thorn. In het water- en natuurrijke Maasplassengebied worden 

in fases circa 270 vakantievilla’s en 60 havenappartementen ge-

realiseerd. Verder komen er een jachthaven, dagstrand en een 

groot scala aan indoor voorzieningen.

Ieder toeristisch project in en rond de gemeente Maasgouw 
noemt wethouder Johan Lalieu (Toerisme en recreatie) een stuk-
je van de puzzel. “En die puzzel wordt steeds completer.” Hij 
geeft aan bijzonder blij te zijn met het project Maasresidence 
Thorn. “Het is weer een flinke impuls voor de onze ambities 

als toeristisch-recreatieve gemeente. We hebben als gemeen-
te goede afspraken met de betrokken partijen kunnen maken. 
Onder meer over de borging van het toeristische en duurzame 
karakter. Dat laatste zie je onder meer terug in het gasloze karak-
ter en materialen, maar ook in het streven naar een hoog kwali-
teitsniveau.”

Financiële draagkracht

Die betrokken partijen zijn onder meer Grouwels Vastgoed,  
Arcus Zuid Projectontwikkeling en aannemer Van Wijnen Sittard. 
Architect van het project is Jan Hendriks en de verhuur en ex-
ploitatie is in handen van Resortnet. Guy Habets, directeur van  

Steigers
in de

Maasresidence Thorn: weer een stukje van de toeristische puzzel
voor Maasgouw

“WE HEBBEN GOUD IN HANDEN” 

Karel Lanser 
 Resortnet

Johan Lalieu / Wethouder 
Toerisme en Recreatie 
gemeente Maasgouw

Guy Habets 
Arcus Zuid

Jan Hendriks 
Architect

Frank Pisters 
van Wijnen Sittard
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Arcus Zuid, vertelt dat het bedrijf eerder was betrokken bij de 
realisatie van een vakantiepark in Roggel, Buitenhof de Leis-
tert. “We kwamen toen in contact met Grouwels. Die hadden 
al plannen voor deze locatie, maar konden niet leven met het 
toenmalige bestemmingsplan; dat was te beperkend.” Nadat 
het bestemmingsplan was gewijzigd, zegt hij, werden de moge-
lijkheden veel breder. “Er konden binnen dat plan huizen tot zo’n 
1.100 m3 meter worden gerealiseerd en voor maximaal 20 per-
sonen.” Een groot voordeel van project Maasresidence Thorn 
noemt hij de financiële draagkracht van Grouwels Vastgoed. 
“We zijn in augustus vorig jaar begonnen met de bouw van de 
eerste fase, 89 woningen, zonder dat die al verkocht waren, op 
eigen risico dus.” In totaal worden er in diverse fases circa 270 
grondgebonden woningen en 60 appartementen – verdeeld over 
drie complexen – gerealiseerd. “We hebben toestemming voor 
300 woningen maar zijn daar uit kwaliteitsoogpunt onder geble-
ven. Het totale project is zeer ruim van opzet met kavels eigen 
grond van gemiddeldongeveer 700 m2. De woningen en appar-
tementen moeten vooral als investering worden gezien, waarbij 
kopers er ook zelf van kunnen genieten – afspraak is dat ze zeker 
180 dagen worden verhuurd.”

Verschillende thema’s

De woningen zijn niet alleen verschillend in omvang, maar even-
eens wat de architectuur betreft. Er is gekozen voor drie ver-

schillende stijlen. Architect Jan Hendriks geeft uitleg. “Al vroeg 
in het traject lag er een beeldkwaliteitsplan waarbij de witte wo-
ningen van Thorn, de Kasteelhoeve de Grote Hegge in Thorn en 
de architectuur die je in de Maasdorpen hier veel ziet als inspi-
ratiebron zouden dienen. De woningen moesten verder luxe en 
kwaliteit uitstralen, iets wat onder meer terugkomt in het met-
selwerk, de afwerking en het onderhoudsvriendelijke karakter.” 
Hendriks nam die uitgangspunten als basis en ontwierp wonin-
gen van diverse groottes, voor 4 tot 20 personen, in een mix van 
drie architectuurstijlen. Guy Habets merkt op dat er in het park 
is gekozen voor verschillende thema’s. “Je hebt het thema kids, 
met onder meer een afzonderlijke speeltuin, het thema buiten-
leven; daar zijn de woningen voorzien van grote overkappingen 
en buitenkeukens, het thema luxe, en het thema water, waarbij 
de woningen direct aan het Grote Hegge Meer gelegen zijn. We 
mikken op uiteenlopende doelgroepen, zowel in de verkoop als 
de verhuur – iedereen is welkom.”

Eeuwigheid

Hij vertelt dan dat Arcus Zuid bij dit project voor het eerst binnen 
een bouwteam werkt. “Dat zagen we eerder niet zitten, maar 
het bevalt prima.” Hij wijst onder meer op de belangrijke rol van 
de aannemer, Van Wijnen Sittard. Namens dat bedrijf is Frank 
Pisters projectleider. Hij beaamt het belang van vroeg bij een pro-
ject worden betrokken. “We hebben door onze kennis en erva-

ring over allerlei zaken kunnen meedenken. Zo hebben we mee-
gedacht over de indeling, de materialisatie, duurzaamheid, maar 
ook over de praktische zaken tijdens de uitvoering. Voorbeelden 
hiervan zijn de prefab dakkapellen en schoorstenen. Deze wor-
den vooraf geprefabriceerd en kant-en-klaar op de bouw aange-
leverd. Ook is er gekeken naar het duurzaamheidsaspect, op 
allerlei manieren. Allereerst worden alle gebouwen traditioneel 
en dus als het ware voor de eeuwigheid gebouwd, ze moeten bij 
wijze van spreken 200 jaar kunnen blijven staan. Maar ze zijn ook 
zeer energiezuinig en milieuvriendelijk. De woningen zijn aard-
gasvrij, optimaal geïsoleerd en voorzien van een warmtepomp, 
die verwarmt maar ook kan koelen.” In dat voortraject werd, 
zegt hij, mede vanwege de bijzondere omstandigheden op aller-
lei ontwikkelingen geanticipeerd. “Denk aan stijgende materiaal-
prijzen en de krapte op de arbeidsmarkt. Daar hebben we tijdens 
de voorbereiding al over nagedacht en tijdig op geanticipeerd, 
om een soepel proces tijdens de uitvoering te verwezenlijken.”

Onderscheidende aspecten

De eerste fase van het project, zo is de verwachting, zal in april 
2022 zijn afgerond, in 2025 staat de definitieve oplevering ge-
pland. Maar de eerste gasten komen dus al over een klein jaar. 
Karel Lanser van Resortnet heeft er alle vertrouwen in dat Maas-
residence Thorn al ver voor die tijd in trek zal zijn. “Omdat het 
concept heel goed doordacht is, Het is een prachtig project met 

veel potentie. Neem de interieurs. Daar is heel veel aandacht 
aan besteed; de gast moet zich dan ook binnen enkele seconden 
thuis voelen. Ook het horecaconcept is tot in de details zorg-
vuldig uitgewerkt. Wij zijn een groep gedreven specialisten die 
er van overtuigd is dat de best mogelijke hospitality experience 
voor elke gast voorop moet staan. We hebben alles in eigen be-
heer om tot boekingen te komen, van een eigen IT-afdeling tot 
een eigen operationeel center waar de gasten te woord wor-
den gestaan. Een van de vele onderscheidende aspecten hier 
is dat de gast iedere dag kan arriveren, niet op een vaste dag 
in de week zoals nog vaak gebruikelijk is.” Guy Habets noemt 
vervolgens de aantrekkelijke ligging van Maasresidence Thorn, 
dicht bij Duitsland en België, midden in een water- en natuurrijk 
gebied en nabij Roermond met onder meer het Outlet Center.

Tot slot het woord aan wethouder Lalieu. Die eerder in het ge-
sprek Maasresidence Thorn één van de toeristisch-recreatieve 
puzzelstukjes noemde. “We hebben hier goud in handen, er zijn 
dan ook diverse ontwikkelingen. Zoals de Nautische Boulevard 
in Wessem, het onestop servicecentrum voor de pleziervaart en 
de uitnodigende fiets- en wandelverbindingen naar België. Deze 
en andere projecten dragen er zonder meer aan bij dat steeds 
meer mensen een bezoek aan deze regio willen brengen.”

tekst: Jac Bucholz -  fotografie: Alf Mertens

Bouwinfo
…

Aannemer : 
van Wijnen sittard

Architect : 
Architectenbureau Jan Hendriks

Infra:
 Bloem Infra

Afbouwwerkzaamheden : 
Plabos
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“TOTAAL CONCEPT”

Als bouwpartner van Van Wijnen Sittard 
BV zijn wij er trots op dat we bij Maas-
residence Thorn de afbouwwerkzaam-
heden met betrekking tot wanden en 
plafonds mogen realiseren. Het is een 
zeer leuk, gevarieërd project van diverse 
vakantiewoningen.

Ondanks onze 45 jarige ervaring  is ook 
dit project weer een uitdaging en wer-
ken we aan een mooi eindresultaat met 
onze bouwpartners.

 www.plabos.nl

St. Antoniusstraat 10, 6097 ND Panheel, Postbus 5049, 6097 ZG Heel 
+31 (0)475 - 572 140   +31(0)6 - 29 05 39 02 
www.bloeminfra.nl

BLOEM INFRA uit het nabij gele-
gen Panheel is verheugd deel uit te ma-
ken van het bouwteam Maasresidence 
Thorn dat dit schitterende plan realiseert. 
Het plan zat al van af 2015 in de pijplijn en 
heeft in 2020 een versnelling gekregen. 
Zodanig dat de aanleg van de diverse 
fases achter elkaar uitgevoerd kunnen 
worden. 
Bloem Infra verzorgt de Infra van het park 
in opdracht van Arcus Zuid,   het grond-
werk en bestratingen van de woningen 
voor Wijnen Bouw Sittard en voor Maas-
veste-Berbenbouw uit St. Odiliënberg het 
grondwerk voor het centrale voorzien- 
ingengebouw en zwembad. Al onze 
overeenkomsten zijn vooral gebaseerd 
op één sleutelwoord: Samenwerken.
www.bloeminfra.nl

VISSERS STAAL is een jong en 
dynamisch familiebedrijf met hoofdkan-
toor in het Nederlands-Limburgse Land-
graaf. De sterkte van het bedrijf is dat 
het hele proces, door eigen vakmensen 
gebeurt. Ieder project is maatwerk. Af-
hankelijk van de benodigde esthetische 
en bouwtechnische vereisten, worden 
de meest geschikte details uitgewerkt. 
Visser Staal maakt onder andere gebruik 
van roestvast staal, aluminium, corten-
staal en thermisch verzinkt staal. Visser 
Staal onderscheidt zich bovendien door 
de soms gedurfde staalconstructies. Ex-
centrieke ontwerpen die in het oog sprin-
gen: dat is een kolfje naar de hand van 
het familiebedrijf uit Landgraaf. Vandaar 
dat architecten en bouwheren die graag 
‘iets speciaals’ willen, vaak de weg naar 
Visser Staal inslaan… 

 www.visserstaal.nl

Maasresidence Thorn

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

Stenen Brug 15A •  6372 AP Landgraaf
+31 45-5333004  • +31 45 5333720

www.visserstaal.nl •  info@visserstaal.nl
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Er wordt volop gebouwd in de gemeente Echt-Susteren, kleinschalig en omvangrijker. Daarbij is aandacht voor economische 

versterking, maar ook sociaal-maatschappelijke aspecten en vooral het realiseren van nieuwe woningen. “Tien jaar geleden 

spraken we nog van krimp, nu zien we de bevolking groeien.”

Steigers
in de

Echt-Susteren 

“UITEENLOPENDE PROJECTEN, MAAR WONEN 
HEEFT PRIORITEIT”

1. Romano Bruining / Povše en Timmermans Architecten
2. Peter Pustjens / Wethouder gebiedsontwikkeling 
 gemeente Echt-Susteren
3. Geert Frische / Wethouder Economische zaken gemeente Echt-Susteren

4. Bas Hoedemakers / Povše en Timmermans Architecten
5. Geert Timmermans / Povše en Timmermans Architecten
6. Hugo Zontrop / Accountmanager bedrijven gemeente Echt-Susteren
7. Stijn Hoogenhout / Mulleners Vastgoed

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 
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Aangeschoven zijn bij de pittoreske Roosterhoeve de wet-
houders Peter Pustjens (o.a. gebiedsontwikkeling Sus-
teren) en Geert Frische (Economische Zaken), manager 
vastgoed ontwikkeling Stijn Hoogenhout van Mulleners Vast-
goed en de architecten Geert Timmermans, Romano Brui-
ning en Bas Hoedemakers van architectenbureau Povše & 
Timmermans. Beide wethouders vertellen over een aantal  
actuele projecten in de gemeente Echt-Susteren waarna Stijn 
Hoogenhout en de architecten ingaan op hun projecten. 

Indikken
In de afgelopen jaren, zo vertellen Pustjens en Frische, is er  
onder andere veel geïnvesteerd in de bedrijventerreinen. Dat 
resulteerde onder meer in de komst van grote distributiecentra 
zoals eerder van Action en meer recent van Dokvast. Omdat 
grote kavels schaars worden, is er op bedrijventerrein De Berk 
een uitbreiding van 20 hectare voorzien. De ligging aan de A2 en 
de komst van de A73 heeft de gemeente veel gebracht, geven 
ze aan. “We gaan dat gebied tussen A2 en de kernen nu ook 
opwaarderen. Zo is er onder meer een hotel gepland met 88 
kamers, een casinoconcept en horeca inclusief rooftopbar met 
uitzicht op het zuiden.” Ook de infrastructuur wordt opgeknapt 
geven ze aan. Met daarnaast uiteraard aandacht voor de kernen. 
Zo wijst Geert Frische op het winkelcentrum van de grootste 
kern, Echt, “Daar is relatief veel leegstand. Reden voor ons om 
het winkelgebied te gaan indikken en op de plek waar winkels 
verdwijnen, woningen te realiseren. Verder gaat Zuyderland een 
nieuw verpleeghuis bouwen.”

Gebiedsvisies

Waar er in het verleden voor iedere kern zogenaamde dop’s of-
tewel dorpsontwikkelingsplannen werden opgesteld, daar werkt 
Echt-Susteren tegenwoordig met gebiedsvisies, maakt Peter 
Pustjens duidelijk. Zoals nu voor de kernen Susteren, Nieuw-
stadt en Roosteren. “Daarin is aandacht voor projecten van 
uiteenlopende aard, zoals met betrekking tot infrastructuur en 
welzijn, maar wonen heeft momenteel prioriteit. Moet je je voor-
stellen dat we nog maar tien jaar geleden spraken van krimp. 
Nu groeit de bevolking weer. Waar dat aan ligt? Meer eenouder-
gezinnen, ouderen die langer thuis blijven wonen, maar, gezien 
de economische ontwikkelingen ook de komst van bijvoorbeeld 
arbeidsmigranten.” Beide wethouders wijzen op de diverse  
projecten die al zijn gerealiseerd en projecten die op stapel staan. 
“Die benaderen we vanuit een hands on-visie. 
Echt-Susteren heeft een praktisch ingestelde gemeenteraad en 
wij zijn vooral een doe-college.” Pustjens: “We zijn er voor de 
mensen, hebben oog voor de leefbaarheid. Daarom schakelen 
we ook geen externe partijen in om die visies op te stellen, dat 
doen we zelf, in goede samenspraak met bijvoorbeeld ontwikke-
laars en aannemers.”

Projectleider

Stijn Hoogenhout van Mulleners Vastgoed onderschrijft die 
woorden. “Op de woningmarkt is momenteel een grote vraag. 
Dat betekent kansen grijpen zodra ze zich voordoen. Om  

Project Witham / Nieuwstad

projecten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zitten we al in 
een vroeg stadium met een architect en aannemer om tafel. En 
ja, ook met gemeenten. Die zien de noodzaak eveneens en stel-
len dan een projectleider aan om een proces in goede banen 
te leiden.” Op de vraag hoe divers de vraag naar woningen is 
antwoordt Hoogenhout: “Heel divers. We zijn actief door heel 
Limburg en bouwen voor uiteenlopende doelgroepen. In gro-
te kernen, maar bijvoorbeeld ook in dorpen waar een tijdlang  
weinig is gebeurd op het vlak van woningbouw.” Een van de 
projecten van Mulleners in Echt-Susteren is project Juliana aan 
de Julianastraat in Echt. Het betreft de bouw van 24 apparte-
menten, verdeeld over 2 complexen.

Projecten

Het ontwerp werd gemaakt door architectenbureau Povše & 
Timmermans, dat daarnaast onder meer is betrokken bij een  
woningbouwproject in Nieuwstadt. De architecten Timmer-
mans, Bruining en Hoedemakers geven uitleg over beide pro-
jecten. “In Nieuwstadt betreft het 19 grondgebonden woningen 
en twee vrije kavels. Het betreft woningen met een heel eigen 
karakter, gelegen in een open, groene setting. Daar is de archi-
tectuur op afgestemd. Er komen drie types woningen van twee 
lagen met bij sommige woningen de mogelijkheid een extra laag 
toe te voegen.” Over het project Julianastraat vertellen ze. “Ook 
hier betreft het een open, parkachtig gebied, naast een school. 
De appartementengebouwen komen op een plint te staan. In 
het ene complex komen 10, in het andere 14 appartementen 

waarvan de bovenste penthouses worden. Het worden wonin-
gen in het hogere segment, wat terug te zien is in de fraaie, 
stijlvolle architectuur.”

Aan het eind van het gesprek benadrukken alle aanwezige partij-
en nogmaals het belang van goede samenwerking. “Er ligt een 
hele opgave, woningen, maar ook andere thema’s. Door samen 
op te trekken en de lijnen kort te houden verbeter je de commu-
nicatie en zorg je dat die projecten zo vlot als maar kan van de 
grond komen.”

tekst: Jac Bucholz - fotografie: Alf Mertens 
Artist Impressies: Povše & Timmermans Architecten.

 Project Juliana / Echt
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Jansen Cleanrooms
proud partner of ET Patfinder

Design & Build projects Jansen Cleanrooms begeleidt jouw project 'turnkey': vanaf 
design tot en met validatie. Samen kiezen we de juiste 
materialen en elementen (wand, vloer- en plafondsystemen, 
draai- en schuifdeuren, doorgeefkasten, ramen...) en passende 
luchtbehandeling in functie van jouw zorg- of productieproces. 

Bij Jansen Cleanrooms nemen we zowel het bouwkundige 
aspect als de technieken van het cleanroomproject voor onze 
rekening, inspelend op het vooraf bepaalde technische ontwerp 
dat in samenspraak met jou als klant wordt besproken.

Meer info?
www.JANSENCLEANROOMS.com  
of cleanrooms@jansenbuilding.com

© Alf Mertens fotografie

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

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

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

powered by

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

F-Cyber Comfort 190 x 126.indd   1F-Cyber Comfort 190 x 126.indd   1 14/06/2021   08:31:4314/06/2021   08:31:43
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De Zuid-Limburgse bodem is zeer geschikt voor het plaatsen van de Einstein Telescope, de installatie waarmee zwaartekracht-

golven kunnen worden gemeten. Samen met Sardinië is de regio Maastricht momenteel de belangrijkste kandidaat voor de 

komst van dit prestigieuze project. De bouw van een schaalmodel, ET Pathfinder, is al bezig op de Maastrichtse campus.

Met de Einstein Telescope kan met behulp van zwaartekrachtgolven terug gegaan worden in de tijd. Geen honderdduizenden of  
miljoenen maar zelfs miljarden jaren, terug naar de oerknal. Met de ondergrondse installatie kan onderzoek worden gedaan naar het 
ontstaan en de ontwikkeling van ons heelal. Dankzij de stabiliteit van de ondergrond is het Zuid-Limburgse grensgebied nabij Maastricht 
zeer geschikt om de Einstein Telescope onder te brengen. Mocht het project werkelijk aan deze regio worden toegewezen, dan is dat 
een impuls van jewelste. Voor de regio en voor de Universiteit Maastricht. Het zal wetenschappers uit de hele wereld trekken en veel 
aandacht genereren.

Steigers
in de

Maastricht hoopt op Einstein Telescope

BOUW ET PATHFINDER MIJLPAAL VOOR UNIVERSITEIT

Ralph Herben 
Vastgoed ontwikkelaar Universiteit 
Maastricht

Paul Kuijer 
Wetenschapper / Projectleider

Stefan Hild 
Prof. Experimental Physics

Tom Bonnemayer 
Architect
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Bestaand gebouw

Met de komst van de ET Pathfinder heeft Universiteit Maastricht 
wat dat betreft al een eerste succes binnen. Professor Experi-
mental Physics Stefan Hild, kartrekker van het project, weten-
schapper en projectleider Paul Kuijer, Ralph Herben, vastgoed-
ontwikkelaar namens de UM en architect Tom Bonnemayers 
van Architecten aan de Maas vertellen over de komst van de 
installatie en de wijze waarop een bestaand gebouw wordt aan-
gepast om de ET Pathfinder te herbergen. De testfaciliteit voor 
de Einstein Telescope, vertelt Ralph Herben, wordt gehuisvest in 
het universiteitsgebouw aan het Duboisdomein 30 in Maastricht. 
“Dat was ooit het gebouw van Dagblad de Limburger. Die heb-
ben er een jaar of drie in gezeten, daarna lag het een aantal jaren 
leeg. Als UM hebben wij het daarna eerst gehuurd en vanwege 
de komst van de ET Pathfinder is besloten het te kopen.”

Zwaartekrachtsgolf

Alvorens in te gaan op hoe dat gebouw geschikt wordt gemaakt 
voor zijn nieuwe functie vertelt Stefan Hild over het wat en hoe 
van de Einstein Telescope. “Daar wordt al zo’n 20 jaar onder-
zoek naar gedaan. In 2010 lag er een eerste blueprint, in 2015 
was de eerste directe observatie van een zwaartekrachtsgolf. 
Daarbij is niet alleen de apparatuur belangrijk maar ook de om-
geving waarin die apparatuur wordt geplaatst.” Hij legt uit dat de 
Einstein Telescope een diepgekoelde driehoekige ondergrondse 
laserdetector met zijden van tien kilometer is. Onderdeel van de 
apparatuur zijn diepgevroren, gevoelige spiegels. De Einstein 

Telescope kan – om een metafoor te gebruiken – meten wan-
neer er een regeldruppel in het IJsselmeer valt. Wil de detector 
optimaal kunnen functioneren, dan moet er sprake zijn van een 
stabiele omgeving. “Dat is het geval in Zuid-Limburg, daar is de 
ondergrond bijzonder rustig. Maar ook op Sardinië.” De ET Pa-
thfinder moet volgens Hild helpen om de Euregio optimaal te 
positioneren als mogelijke kandidaat voor de bouw en exploitatie 
van de Einstein Telescope. “Maar deze testfaciliteit zal sowieso 
uitgroeien tot een waardevolle infrastructuur voor verder onder-
zoek naar zwaartekrachtsgolven en de technologie om die vast 
te leggen.”

Trillingsarm

Volgens Paul Kuijer is de ET Pathfinder dan ook zonder meer 
een aanwinst voor de regio en Universiteit Maastricht. ““De 
universiteit is pas recent gestart met onderzoek naar zwaarte-
krachtsgolven. Internationale wetenschappers zullen hier aan de 
slag gaan en daarnaast wordt er een nieuwe groep studenten 
getrokken.” Hij vertelt dan over hoe het voormalige Dagblad de 
Limburger-gebouw, nu pand DUB30, momenteel geschikt wordt 
gemaakt voor zijn nieuwe functie. “Daartoe wordt de voormalige 
transporthal van het pand omgevormd tot een smetvrije clean 
room met een trillingsarme vloer.” Architect Tom Bonnemayers 
vult aan dat bij dit project de uitdaging niet zozeer in het archi-
tectonische aspect lag, maar in het trillingsarm krijgen van de 
vloer. “Het gebouw bestaat uit drie delen: een waar de kantoren 
waren, de drukkerij en de papieropslag en expeditie. Dat laatste 
deel bleek het meest geschikt voor de nieuwe functie. Daarvoor 

is de tussenwand eruit gesloopt. Dat gold ook voor de vloer; die 
leek al heel stabiel maar was dat onvoldoende. Vervolgens zijn er 
extra funderingspalen aangebracht waarop een nieuwe, zware 
betonnen vloer is gelegd. Tussen de vloer en de wanden is een 
1,5 meter brede dilatatiestrook aangebracht zodat er een doos-
in-doos-constructie is ontstaan. Dat is nu afgerond. Nu worden 
er allerlei maatregelen genomen om ook nog maar de geringste 
beweging, verstoring eruit te filteren.”

Jonge technologie

Daar is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, 
zegt Paul Kuijer. Van de vorm van de ET Pathfinder tot allerlei 
andere maatregelen. Zo wordt de clean room ISO klasse 8. In 
die clean room wordt onder meer een vacuümtoren geplaatst. 
Er worden cryogene spiegels geplaatst die voorzien zijn van me-
chanische veren met het oog op de stabilisatie van de lasers.” 
Hij merkt op dat er veel nog jonge technologie is gebruikt en dat 
voor de voorbereidingen van dit project een speciaal team van 
wetenschappers is samengesteld. “Vandaar ook de opmerking 
dat de UM met dit project een grote stap in de wereld van de 
natuurkunde heeft gezet.”

Als alles volgens planning verloopt, kan de ET Pathfinder in de 
loop van volgend jaar in gebruik worden genomen. Dan wordt 
ook ergens de beslissing genomen waar de Einstein Telescope 
wordt gebouwd. Wat als dat Sardinië wordt? Stefan Hild glim-
lacht: “Dat hopen we niet; dit is een ideale locatie. Maar mocht 
dat het geval zijn, dan gaan wij sowieso gewoon door hier. We 

testen en passen de technologie toe voor de Einstein Telescope. 
Ingebruikname daarvan verwachten we in 2035. Daarna blijven 
we nieuwe technologieën ontwikkelen voor de ET, ongeacht 
waar die uiteindelijk wordt gebouwd. Wij zullen die technologie 
hier om de pakweg vijf jaar upgraden. Dus ja, we hopen op de 
komst van de Einstein Telescope maar dat we nu de ET Path-
finder hier bouwen is al een mijlpaal voor universiteit en regio.”

tekst: Jac Bucholz - fotografie: Alf Mertens 

Bouwteam 
…

Architect : 
 Architecten aan de Maas

Fundering: 
BAM Bouw en Techniek

Aannemer: 
Heijmans Utiliteit

Cleanroom: 
Jansen Building

Klimaat / regeltechniek: 
Klimatro



- 65ste editie - 100 -  - 65ste editie - 101 -  

“ONTZORGEN”

‘Dat is wat we graag willen bereiken. 
Ontzorgen van de (uiteindelijke) op-
drachtgever in de meet en regeltech-
niek’. Samen met Wil van der Kruys, is 
John Kuijpers directeur van Klimatro en 
beheren ze vestigingen in Meerssen en 
Maarheeze. Met een vast personeel-
bestand van 30 werknemers kunnen 
ze voorzien in montage, engineering, 
panelenbouw en ombouw, software en 
inbedrijfstelling als ook beheer en mo-
nitoring van de meet en regeltechniek. 
Dit voor zowel projecten in de regio als 
ook landelijk, van bedrijfsgebouw tot 
zorginstelling en van wooncomplex tot 
ziekenhuis.

www.klimatro.nl

ET Pathfinder

INFRA

BOUW

TECHNIEKEN

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

WWW.STADSBADER.COM

NIEUWE LABORATORIA VOOR 
UNIVERSITEIT MAASTRICHT

“Wij realiseren dit project vanuit een integrale benadering”

In een deel van het gebouw waar ook de ET Pathfinder on-

derdak krijgt, komen tevens laboratoria voor praktijkonderzoe-

ken van studenten van de Universiteit Maastricht. De bouw-

werkzaamheden worden volledig gerealiseerd door Heijmans  

Utiliteit. “We hebben alle benodigde disciplines in eigen huis.”

Het voormalige Dagblad de Limburger-gebouw, nu pand DUB30, 
waarin naast Facility Management, ook de ET Pathfinder (zie ar-
tikel elders, red.) wordt ondergebracht, bestaat uit drie delen. 
Het derde deel krijgt een laboratoriumfunctie. Die transforma-
tie wordt momenteel uitgevoerd door Heijmans. Dat gebeurt 
in bouwteam, vertelt projectmanager Timo Beugels. “We zijn 
geselecteerd omdat we dit project vanuit een integrale benade-
ring kunnen uitvoeren waardoor er veel sneller/efficienter gere-
aliseerd kan worden: zowel bouwkundig, infrastructuur als de 
W-installaties en E-installaties. We doen dat allemaal met eigen 
mensen, wat zorgt voor een efficiënte afstemming en communi-
catie waardoor de kwaliteit beter word geborgd. 

Onderwijsgebouw

Heijmans, zo geeft Beugels aan, werd al vroeg, april/mei 2020, 
bij het project betrokken. Het bedrijf was onder meer medever-
antwoordelijk voor de vertaling van een voorlopig ontwerp (VO) 
naar een definitief ontwerp (DO) vervolgens TO en uiteindelijk 
een UO. “De voorbereiding was relatief gezien zeer kort waarbij 
we rond de bouwvakantie van 2020 van vorig jaar met de bouw-
kundige sloop begonnen voor dat het technisch ontwerp was 
afgerond. Alles wat niet constructief was, is toen eruit gehaald.” 
Na het afronden van het technisch ontwerp is in september ook 
gestart met de constructieve sloop waarbij een tijdelijke schoor 
aan de buitenzijde van het pand is geplaatst om de stabiliteit 
van de gebouwen te waarborgen. Eind oktober 2020, werd met 

de nieuwe constructie begonnen. “In die constructie zat een 
eerste uitdaging. Het was oorspronkelijk een bedrijfspand, voor  
Dagblad de Limburger, dat nu verandert in een onderwijsge-
bouw met laboratoria. Dat betekent onder meer veel meer dag-
lichttoetreding en extra verdiepingsvloeren. Om dat te bereiken 
is de noordgevel eruit gesloopt en vernieuwd en inpandig een 
groot atrium gecreëerd”

Tijdig opleveren

Het gebouw krijgt nu vier lagen, waar het voorheen alleen  
begane grond en een eerste verdieping had. Onverwachte  
zaken zijn er bij de bouwwerkzaamheden nog niet aan het licht 
gekomen, merkt Beugels op, mede door het gehele BIM-traject: 
het bestaande pand is geheel 3D ingemeten voor het nieuwe 
ontwerp. “Architecten aan de Maas is bij dit project betrokken 
nadat het ook het oorspronkelijke gebouw ontworpen had, dus 
die weten wat we kunnen tegenkomen.” Na de constructie, 
vervolgt hij, ligt de focus op de techniek. “Er komen laboratoria 
met onder andere veel zuurkasten. We bouwen vaker laboratoria 
en weten dus wat er wordt verwacht.” Belangrijkste uitdaging 
momenteel is tijdig, in augustus, te kunnen opleveren, maakt 
Beugels tot slot duidelijk. “De laboratoria worden aan het begin 
van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. Dus er ligt een 
harde deadline. Maar omdat we alles in eigen hand uitvoeren 
waarbij we met opdrachtgever en adviseurs open en transparant 
samenwerken, verlopen de werkzaamheden naar wens en lig-
gen we op schema.

www.heijmans.nl
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Steigers
in de

Benny Spreeuwers, woonevolutie/Oudsbergen

OUDSBERGEN IN DE STEIGERS

Benny Spreeuwers staat wekelijks gepassioneerd voor de 

klas. Hij is onderwijzer van opleiding. In Opglabbeek kent men  

hem als ‘meester Benny’ maar vooral toch als ‘burgemeester 

Benny’.

In 1983 werd Benny de jongste schepen van Limburg en sinds 

1995 werd hij de fiere burgemeester van Opglabbeek. Wat  

Benny uniek maakt, is dat hij 7 op 7, 24 op 24 bereikbaar is 

voor zijn inwoners. Ook gaat hij wekelijks op pad voor huis-

bezoeken. Hij vindt het belangrijk om naar de mensen te luis-

teren, gewoon een babbeltje te slaan of vragen te beantwoor-

den. Graag is hij op de hoogte van alles wat er leeft in zijn 

gemeente. 

In de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen is Benny sinds 2019 

schepen van Burgerlijke stand en bevolking, Evenementen, 

feesten en plechtigheden, Industrie en lokale economie en 

Begraafplaatsen. Einde dit jaar gaat hij ook in de politiek met 

pensioen. Met Spreeuwers blikken we terug op wonen in een 

kleinere gemeente.

Woonexplosie in Opglabbeek

“Het centrum van Opglabbeek heeft een totale metamorfose 
ondergaan” zegt Benny Spreeuwers overtuigend. “Als je dat 
vergelijkt met 40 jaar geleden herken je de gemeente niet meer. 
Er zijn appartementsblokken, woningen maar ook winkels bijge-
komen. Het centrum is afgebouwd en heeft een mooie wand ge-
kregen. Niet meer te vergelijken met de postkaarten van toen”.

“Tien jaar geleden hebben we eens een stand van zaken op-
gemaakt van het aantal beschikbare bouwkavels” gaat Benny 
verder. “Dat waren er toen zo’n achthonderd. De meeste van 
die bouwgronden zijn al generaties lang in handen van enkele 
families. Ook bij de kinderen en kleinkinderen die niet meer in 
Oudsbergen wonen. De laatste jaren zijn er dan ook veel van 
verkocht en dat heeft een grote bouwgolf veroorzaakt. Hoeveel 
kavels er nu nog vrij zijn weet ik niet, maar het zullen er een pak 
minder zijn”.

Ruimte, groen en rust
 
In de dorpskernen zijn er de voorbije jaren heel wat grote appar-
tementsblokken bijgekomen. Het gaat om honderden woongele-
genheden. Er is ook veel vraag naar wonen in de gemeente. Ook 
van actieve mensen die werken in Hasselt of Genk maar liever in 
Opglabbeek komen wonen.
“Mensen zijn op zoek naar rust en die vind je niet in de grote 
steden. Daarom komen ze naar hier. Er is een goede omsluiting,  
je vindt er alle basisbehoeften in de buurt, er is nog ruimte, groen  

en rust en ook niet onbelangrijk, je kan hier nog betaalbaar wo-
nen al beginnen de prijzen ook wel te stijgen”.
Een bakker, slager en de bank vind je nog in Opglabbeek maar 
voor een groot aanbod van schoenen, kleren en andere moet je 
naar de shoppinggebieden. Maar wat betreft sociale en cultu-
rele activiteiten moet je de gemeente niet uit. Er is een rijkelijk 
verenigingsleven en er gebeuren het hele jaar door activiteiten, 
tenminste als er geen corona is. Ook al zijn we na de fusie van 
Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek de grootste gemeente van 
Limburg geworden, toch proberen we overal de eigenheid van 
iedere deelgemeente te behouden. Dat is ook een verschil met 
de grote steden.

Restaurant Modest

Momenteel zit Benny zelf ook in een bouwfase. Op de Weg naar 
Opoeteren is zijn zoon Sander een gloednieuw restaurant aan 
het bouwen. Sander is al jaren een veel gevraagde kok en werk-
te bij ondermeer Hertog Jan. Nu gaat hij zijn eigen restaurant 
‘Modest’ openen. Het klinkt een beetje vreemd maar Modest 
verwijst naar de burgemeester van Samson & Gert, die eige-
lijk Modest heet. Die bijnaam kreeg Sander tijdens zijn opleiding 
op de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Ze waren daar toen 
allemaal fan van Samson & Gert. Omdat zijn vader toen ook bur-
gemeester was kreeg hij als bijnaam Modest en zo noemen ze 
hem nog steeds.
Als de bouwwerken goed verlopen gaat restaurant Modest open 
in november.



- 65ste editie - 104 -  - 65ste editie - 105 -  

Technische dienst Dienst Oudsbergen-Opglabbeek

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Gemeente Oudsbergen
Architect: ESSA Diest
Hoofdaannemer: 
Bouw & Interieur Gebr Janssen Oudsbergen
Interieurafwerking: 
TOKA  construct Dilsen

Project 1: Nieuwe technische dienst Opglabbeek

Dit is het eerste echte gezamenlijk dossier van Oudsbergen. 
Toen de fusiegesprekken bezig waren, was men in Opglabbeek al 
bezig met plannen voor de bouw van een nieuwe technische dienst. 
Omdat men in Meeuwen-Gruitrode ook te klein zat hebben we be-
slist om die plannen stil te leggen en één grote nieuwbouw te reali-
seren voor de nieuwe fusiegemeente.
Doel was één technische dienst waar alles gecentraliseerd werd en 
heel functioneel moest zijn. Een grote meerwaarde voor Oudsber-
gen is, en dat is een primeur, dat er ook een snel interventievoer-
tuig en een ambulancewagen komt staan. Een samenwerking met 
de brandweerzone Oost-Limburg, omdat we vaststelden dat vooral 
overdag er op sommige plaatsen zoals Louwel en Opglabbeek, maar 
ook in Opoeteren, langere aanrijtijden zijn. Dat zal in de toekomst 
veel sneller gaan

Op het industrieterrein van Opglabbeek wordt in september de 
nieuwbouw van de technische dienst van de gemeente Oudsber-
gen in gebruik genomen. Dit complex aan de Nijverheidslaan ver-
vangt de oude locaties in Meeuwen en Opglabbeek. De eerste is tot 
op de draad versleten, de tweede is te klein en heeft geen ruimte 
om uit te breiden. Het nieuwe 3400 vierkante meter grote gebouw 
is opgetrokken door Bouw & Interieur Gebroeders Janssen. Naast 
magazijnruimte zijn er onder meer moderne ateliers, overdekte stel-
plaatsen, een sanitair blok en kleed- en wasruimten voorzien. Op de 
site van bijna 2,5 hectare staan duurzaamheid en rationeel energie-
verbruik centraal. Er komen laadpalen voor elektrische voertuigen 
en opslagtanks van in totaal 90.000 liter die het regenwater opvan-
gen om dit te hergebruiken. Niet enkel de medewerkers van de 
technische dienst vinden in de nieuwe vestiging onderdak, ook het 
Agentschap voor Natuur en Bos huurt er een kantoor- en loodsruim-
te. Verder stalt de brandweer Oost-Limburg op het terrein een snel 
interventievoertuig. Door de gunstige ligging in de industriezone is 
deze brandweerwagen snel ter plaatse in Louwel en een gedeel-
te van Opglabbeek, dat voorheen minder vlot bereikbaar was voor 
de hulpdiensten. De totale kostprijs van de nieuwbouw bedraagt 
3.799.171,58 euro exclusief btw.
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BOUW & INTERIEUR

GEBR. JANSSEN bvba
OUDSBERGEN

• algemene bouwprojecten privaat & openbaar 
• restauratie werken  •  interieur
• metaalbouw  •  totaalprojecten

Industrieweg - Noord 1165
3660 Oudsbergen
tel 089  85 69 04
yvette@bouwjanssen.be

www.bouwjanssen.be

adv. Carlo Janssen.indd   1 26/02/19   09:56

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling
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Weg naar Meeuwen 34 
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS
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Particulier & 
Projectontwikkeling
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Project 2: Restauratie Commanderij Gruitrode

Met dit dossier ben ik al bezig sinds 2001, al vanaf de eerste dag 
dat ik schepen van ruimtelijke ordening was in Meeuwen-Gruit-
rode. Toen waren er al plannen om met dat kasteel iets te doen. 
Omdat het in een natuurgebied ligt werd er in die tijd een BPA 
opgesteld. En die studie is nog steeds bruikbaar, zeker wat be-
treft vergunningen.

Jarenlang zijn er vele publieke en private voorstellingen gedaan, 
maar die zijn allemaal tot niets uitgedraaid. Daarom hebben we 
beslist om het als gemeente zelf in handen te nemen. We kre-
gen het kasteel als schenking in eigendom van een Nederlands 
kinderloos echtpaar. Kort daarna hebben we de hoeve kunnen 
kopen van de andere Nederlandse eigenaar.

We zijn dan meteen begonnen met een masterplan, en zijn tot 
de slotsom gekomen dat we het cultuurcentrum van Gruitrode 
gaan onderbrengen in het kasteel. De huidige site van cultuur-
punt zal worden afgebroken zodat het centrum van Gruitrode 
kan uitbreiden met woongelegenheden.

De Commanderij Gruitrode wordt dus een grote culturele site, 
met veel groen, horeca en waar ook kan vergaderd worden. 
Het wordt een extra toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge 
Kempen. De plannen zijn nu in een vergevorderd stadium, en we 
hopen dat Limburg en Vlaanderen mee op de kar springen om er 
een topsite van te maken.

Commanderij
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Sporthal

WWW.PCP-ARCHITECTS.BE
Residentie Uilenspiegel - Hasselt

Project 3: Nieuwe sporthal Opglabbeek

De sporthal van Opglabbeek is tot op de draad versleten. Hij dateert 
van de jaren ’70 en is echt niet meer van deze tijd. We hebben daar-
om beslist om een nieuwe te bouwen die voldoet aan de eisen van 
vandaag. Er is uitgebreid overleg geweest met de verenigingen over 
wat hun verlangens waren. De sporthal wordt een stuk verder naar 
achteren gebouwd. Daardoor komt er plaats vrij om het centrum 
van Opglabbeek nog wat uit te breiden met nieuwe woonmogelijk-
heden. De bedoeling is om ook de open ruimte rond de sporthal 
optimaal te gebruiken. 

Project 4: Nieuwe rusthuis Opglabbeek

Het heeft een tijd geduurd maar eindelijk kan het private rusthuis, 
Sint Barbara uitbreiden. Met de coronacrisis is het duidelijk gewor-
den dat het rusthuis absoluut niet meer voldoet aan de normen van 
vandaag. We zijn dus blij dat er een concreet plan is nu alle eigen-
dommen zijn verworven. We zijn met de buurt in overleg gegaan en 
voor de zomer zou de omgevingsaanvraag ingediend worden. Als de 
bouw klaar is zal ook de zone daarrond verder ingevuld worden met 
extra woonruimte en groen.

De specialist in Gyproc
Toka Construct is dé specialist bij uitstek voor alles wat te 
maken heeft met Gyproc. Van plafonds en wanden tot 
inbouwhaarden, kasten en zelfs liftschachten die volledig op 
maat worden gemaakt. Wij gaan geen uitdaging uit de weg.

Kruisvenlaan 65
3650 Lanklaar

0471 794 119
info@toka-construct.be

Waar zijn we nu bezig? De BIB in Oudsbergen!

Offi cieel erkend als 
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Bibliotheek

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Gemeente Oudsbergen
Architect:  
Architectuur Depot Eisden
Interieur inrichting: 
Bouw & Interieur Gebr Janssen Oudsbergen
Interieur afwerking: 
Toka Construct Dilsen

Project 5: Nieuwe bibliotheek Opglabbeek 

De nieuwe bibliotheek van Opglabbeek is zo goed als klaar. De oude 
was helemaal versleten en moeilijk toegankelijk dus dat wordt een 
hele verbetering met dit totaal nieuw gebouw. Ze ligt pal aan het 
plein, tegenover het gemeentehuis van Opglabbeek.
In september zal ze opengaan.

De bibliotheek van Opglabbeek krijgt een nieuwe vestiging. Ze verhuist 
begin september van het Troempeelke naar het nieuwbouwcomplex 
– ingericht door Bouw & Interieur Gebroeders Janssen – op de hoek 
van de Kimpenstraat en de Gildenstraat, naast het gemeentehuis. Het 
ontwerp voor de inrichting van de nieuwe bibliotheek is getekend door 
Architectuur Depot. “De gemeente had een ruimte voor ogen waar-
in veel meer gebeurt dan enkel het ontlenen van boeken. Dat vertaalt 
zich in het plan”, schetst architect-bestuurder Dieter Van Loon. “Ons 
architectenteam heeft de bibliotheek van nu geïnterpreteerd als een 
multifunctionele ontmoetingsplaats en een ruimte met verblijfsplekken. 
Dit merk je onder meer aan de sfeervolle zitplekken, voorleeshoek en 
gamecorner. We hebben gekozen voor een combinatie van standaard 
bibliotheekmeubilair en maatwerkmeubilair. Ledlijnen zorgen voor de 
algemene verlichting, ledspots voor de aanlichting.” Toka Construct 
stond in voor de wanden en de plafonds. “Onze vakmannen hebben 
vooral gewerkt met gyproc beplating”, zegt Sonja Strijckers. “Er is ook 
een tegelplafond geplaatst, net als geperforeerde panelen die een goe-
de akoestiek garanderen. Het eindresultaat mag gezien worden!”

Project 6: fietsplan

Het allerbelangrijkste is misschien wel ons fietsplan. Onze gemeen-
te bestaat uit 8 kerkdorpen en we willen dat iedereen veilig van het 
ene dorp naar het andere kan fietsen. Daarom zijn we op maar liefst 
8 plaatsen bezig met het aanleggen van fietspaden.
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Residentie Heidebergh:  n ieuwe invul l ing van de oude Cash&Fresh-site (Weg naar Zwartberg,  Opglabbeek)
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Project 7: Residentie Heidebergh

Aan de Weg naar Zwartberg komt ook een mooi project met 15 
appartementen, 2 woningen en 2 handelsruimten. Een project van 
bouwbedrijf Haex. Het is een echte aanwinst voor de gemeente 
want de site was heel erg onderkomen. Er komt ook een doorgang 
naar de achterliggende straat. Het project wordt zeker een opwaar-
dering van de Weg naar Zwartberg..

In het centrum van Opglabbeek brengt Residentie Heidebergh een 
heuse heropwaardering teweeg. Dit stijlvolle nieuwbouwproject langs 
de Weg naar Zwartberg bevindt zich momenteel in de ruwbouwfase 
en omvat 15 appartementen, 2 woningen en 2 riante handelsruimten.  
“De locatie staat bekend als de site van de voormalige Cash & Fresh-su-
permarkt, aan de uitvalswegen richting Genk en in de directe nabijheid 
van meerdere horecazaken, warenhuizen, banken en het bedrijven-
terrein. Kortom, dit is het kloppend hart van Opglabbeek”, beschrijft 
Peter Boonen van Bremco. Deze ontwikkelaar van binnenstedelijke 
residentiële appartementsbouw is voor de realisatie van Residentie  
Heidebergh in zee gegaan met bouwonderneming Haex. “Intussen 
zijn beide woningen en 70 procent van de appartementen verkocht, 
op een van de twee handelsruimten heeft een geïnteresseerde koper 
een optie”, weet Peter Boonen. “De prijzen van de resterende woon-
eenheden variëren van 223.471 tot 318.538 euro. In ruil krijg je een 
bewoonbare oppervlakte van 82,43 tot 115,25 vierkante meter. De han-
delsruimten zijn respectievelijk 400 en 700 vierkante meter groot. Wij 
werken met het concept van kopersbegeleiding, waarbij een coördina-
tor je bijstaat in het maken van allerlei keuzes. Denk aan het kiezen van 
de vloeren, het materiaal voor de keuken, de look van de badkamer, 
noem maar op.”

Residentie Heidebergh

Technische fiche
…

Bouwheer: 
Bremco + Haex

Architect: 
Bijnens – Kellens; Bilzen

Hoofdaannemer: 
Bouwbedrijf Haex; Oudsbergen

Keukens: 
GEKA; Oudsbergen
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Jaraco

Technische fiche 
…
Bouwheer: 
Jaraco; Oudsbergen
Architect: 
YK architecten; Maaseik
Hoofdaannemer: 
Vanwynsberghe + Jaraco; Oudsbergen

Project 8: Sociale woningen (Ons Dak) 

Op de hoek van de Leemakkerstraat en Breekiezel bouwt Ons 
Dak 21 sociale appartementen maar ook met aandacht voor 
woonvoorzieningen voor de senioren van Oudsbergen.

Project 9: KMO zone Meeuwen, site Janssen 
bouw

We zijn ook bezig met de laatste uitbreiding van de KMO zone in 
Meeuwen. Voor ons belangrijk omdat we op deze manier weer 
enkele bedrijven kunnen herlocaliseren en samenbrengen. Ide-
aal voor kleinere firma’s, die begonnen zijn in hun eigen garage 
en nood hebben aan meer ruimte. Het zijn prachtige KMO’s die 
daardoor definitief verankerd zijn in onze gemeente. Op de voor-
liggende zone gaat ook de firma Janssen verder uitbreiden. 

Belangrijk ook is de uitbreiding van Scania Parts Logistic op het 
industrieterrein in Opglabbeek. Hier staat de wereldhoofdzetel 
van de groep wat betreft de onderdelen van Scania. Met meer 
dan 1.000 werknemers zijn ze één van belangrijkste werkgevers 
in de streek. Scania wil dat tegen 2030 de helft van al hun ver-
kochte vrachtwagen elektrisch zijn. Dat betekent natuurlijk ook 
dat er  heel wat nieuwe onderdelen bijkomen en die zullen alle-
maal via Oudsbergen lopen.

Project 10: Uitbreiding Jaraco

Bouwonderneming Jaraco is in volle expansie. Op de eigen site 
aan de Bedrijfsstraat in Oudsbergen verrijst sinds begin dit jaar 
een gloednieuw kantoorgebouw, goed voor twee verdiepingen 
van elk 480 vierkante meter. Bestuurder Geert Janssen kijkt al 
uit naar de ingebruikname in oktober. “Tijdens het voortraject 
zijn de contouren uitgetekend van de maximale bebouwbare 
oppervlakte op ons perceel, dat nu volledig wordt volgebouwd. 
Naast de nieuwe kantoren breiden we ook het staalatelier van 
zusterbedrijf Jamec uit met 1300 vierkante meter.” Qua materi-
alisatie is het kantoorgebouw traditioneel vormgegeven. Geert 
Janssen: “We hebben onder meer gekozen voor een verlijmde 
gevelsteen met een betonlook en breedvloerplaten. 

Beide zijn verwijzingen naar ruwbouwaannemer Vanwyns-
berghe, gespecialiseerd in metselwerken, die we eind 2019 heb-
ben overgenomen en wiens medewerkers eveneens onderdak 
krijgen in het nieuwe gebouw.” Jeroen Knapen, zaakvoerder van 
YK Architecten, pikt in. “De architectuur van het pand is opgevat 
als één langgerekt gebouw, visueel opgedeeld in drie blokken met 
gesloten voorgevels die zuidelijk georiënteerd zijn. Bi-colour me-
talic Eclectic-panelen sieren de buitengevel van de nieuwe pro-
ductiehal, lichtlijnen versterken het haakse effect in het donker.”
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Project 12: Restaurant Modest

Opglabbeek is eind dit jaar een gloednieuw restaurant rijker. Aan de Weg naar Opoeteren 117 verrijst een strak en modern gebouw, dat 
wordt opgetrokken door Bouw & Interieur Gebroeders Janssen. “Het kriebelde al langer om een eigen restaurant te openen”, vertelt 
kersverse eigenaar Sander Spreeuwers. Deze jonge, gepassioneerde chef-kok heeft een pak ervaring opgedaan in sterrenrestaurants. 
“Na een tevergeefse zoektocht naar een geschikt bestaand pand ben ik uitgekomen op een perceel bouwgrond van een halve hectare. 
De bouwwerken zijn gestart in november 2020 en het gebouw van in totaal 550 vierkante meter is intussen winddicht.” Een eyecatcher 
is de langwerpige en lichtgrijze verlijmde gevelsteen met een lengte van 60 centimeter. “Deze steen van MBI wordt gecombineerd met 
aluminium gevelbekleding van Alinel en zwarte raamprofielen”, gaat Sander verder. “Het restaurantgedeelte met een 30-tal zitplaatsen 
bevindt zich op het gelijkvloers achteraan het gebouw. Grote glaspartijen aan de zijkanten en de achterkant bieden een volledig uitzicht 
op het terras en de omringende tuin. Ook in het interieur overheersen sobere en stijlvolle grijs- en zwarttinten. De verdieping is inge-
richt als privéwoonst.” Of het project op schema ligt? “Zeker weten! Want de samenwerking met Lino Janssen en zijn team is top!”

Project 11: Residentie Glatbeke

Op de hoek van de Lemmensweg en de Postweg, in de on-
middellijke nabijheid van het gemeentehuis, het postkantoor, 
de Sint-Lambertuskerk en het centrale dorpsplein aan de Kapel-
straat in Opglabbeek wordt residentie Glatbeke opgetrokken. 
“De bouwwerken zijn in mei 2020 gestart”, vertelt Geert Jans-
sen, bestuurder van bouwonderneming Vanwynsberghe. “Het 
gebouw bestaat uit twee delen met elk zes appartementen van 
twee of drie slaapkamers, uitgerust met een privétuin op het 
gelijkvloers of een terras. De wooneenheden zijn zo ingedeeld, 
dat ze de privacy van de aanpalende appartementen optimaal 
garanderen.” Het volledige gebouw is onderkelderd en voorzien 
van autostandplaatsen, kelderbergingen, een fietsenstalling en 
meterlokalen. In het complex zijn ook de meest recente technie-
ken geïnstalleerd. “Zo beschikt elk appartement over een zon-
nepaneelinstallatie, die gekoppeld is aan een eigen elektrische 
installatie. De vloerverwarming wordt op temperatuur gebracht 
met behulp van een milieuvriendelijke warmtepomp”, licht Geert 
Janssen toe. “De architectuur integreert een tijdloos design in 
het ontwerp, een creatie van het team van 2A Architecten uit 
Paal-Beringen.” Een succesverhaal, want alle appartementen en 
autostandplaatsen zijn inmiddels verkocht.

Residentie Glatbeke Restaurant Modest
Technische fiche
…
Bouwheer: 
Limboma project ontwikkeling Hasselt
Architect: 
2 A  architecten;  Paal
Hoofdaannemer: 
Vanwynsberghe NV

Techniche Fiche: 
…

Bouwheer: 
Sander Spreeuwers

Architect : 
Benny Eerdekens Oudsbergen

Hoofdaannemer: 
Bouw & Interieur Gebr Janssen; 

Oudsbergen
Technieken: 

ERRO Heating Oudsbergen 
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Textuur voor meer comfort

ORGANIC & HERAKLITH

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

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.

Xior Student Housing / Arch.bur. a2o-architecten /  © M. Sourbron 

Project 13: Kmo-zone

Na de uitbreiding van de gemeentelijke kmo-zone Klein Heide in Meeuwen-Gruitrode zijn vandaag negen percelen industriegrond in 
ontwikkeling in het verlengde van de Kolisstraat. Maar liefst vijf bedrijfspanden op deze locatie worden opgetrokken door Altez. “Vier 
gebouwen bevinden zich al in de uitvoeringsfase”, geeft bouwconsulent Stefan Coolen aan. “Een eerste bestaat uit twee halfopen 
bebouwingen, waar VV Plastics en JEvens Interieurbouw hun intrek nemen. Beide gebouwen hebben kantoorruimte vooraan en een 
conciërgewoning op de verdieping. Er is gebruikgemaakt van een betonplint en zwarte sandwichpanelen. De voorbouw – kantoor en 
conciërgewoning – wordt nog afgewerkt met een houtbekleding. Het ontwerp is van BURO B architectuur + interieurdesign. Een ander 
project voeren we uit voor afwerkingsbedrijf Ceyssens-Schrooten, in samenwerking met Architectenbureau Jef Beenens. Naast een 
kantoorgebouw met conciërgewoning zijn een productie- en stockagehal voorzien. Tuinaannemer Anton Vandervelden schakelt ons in 
voor het construeren van een opslagloods annex conciërgewoning. En de bouw van de nieuwe vestigingsplaats van betontransportbe-
drijf Bullen staat nog in de steigers. Op dit perceel verrijzen een kantoor met conciërgewoning en een werkruimte met garage.”

Kmo-zone Kolisstraat
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INDUSTRIEBOUW

Ontdek inspirerende projecten
www.altez.eu

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

ontdek ons ruime 
aanbod aan trendy 

tegels en parket.

toonzaal

ervaring
onze vloerspecialisten 
maken samen met jou 

van jouw huis 
een thuis.
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Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

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

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

Wij kénnen onze tegels.

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

Doordacht, berekend en effici-

ent. Vulsteke Bedrijfsgebouwen 

is een familiebedrijf met bijna 40 

jaar ervaring, 2 generaties kennis 

en tientallen eigen bouwexper-

ten met interne studiedienst. 

We bouwen je bedrijfsgebouw 

en denken mee van bij de 

start. Zowel voor bouwheren 

als architecten. Dankzij snelle 

communicatie, een praktische 

ingesteldheid en duurzame 

keuzes creëren we industrie-

bouw met een architecturale en 

budgettaire meerwaarde. Dat 

doen we voor elke sector. 

BEDRIJFSGEBOUWEN MET 
EEN PERSOONLIJKE AANPAK

WWW.VULSTEKE.BE

VULSTEKE, 
ERVAREN PARTNER 
VOOR DOORDACHTE 
BEDRIJFSGEBOUWEN
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DD2

EEN STIJLVOLLE THUISHAVEN VOOR 
NETWERKEND LIMBURG.

5
reportage

Wie in Lommel plots een grote dinosaurus ziet opduiken, is niet terug in de oudheid beland, maar komt daarentegen in een 

gloednieuwe, futuristische omgeving terecht. DD2, zoals het complex heet waar de dino over waakt, is een inspirerende eventlo-

catie met de modernste technische snufjes en praktische voorzieningen. Een knap idee en realisatie van Patric Derdaele (bouw-

onderneming Derdaele+), die hiervoor samenwerkte met onder meer Pascal Segers (Pas Interieur) en Alain Weygers (Weygers 

Interieurbouw).
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“Het idee ontstond 5 jaar geleden”, vertelt Patric Derdaele, 
zaakvoerder van bouwonderneming Derdaele+ en grote bezie-
ler van DD2. “Ik zit al 35 jaar in het vak, en als ik in die tijd iets 
geleerd heb, is het wel dat netwerken van essentieel belang 
is om zaken te doen. Dat werd nog eens bevestigd toen ik 50 
jaar ben geworden en op een groot feest met 900 aanwezigen, 
kon vaststellen hoe de informele contacten tussen Limburgse 
ondernemers leiden tot fijne samenwerkingsverbanden. Dat 
moest meer gebeuren, vond ik. Maar hier in Noord-Limburg was 
er geen ideale locatie voorhanden om bedrijven, serviceclubs of 
plaatselijke organisaties in een unieke setting samen te brengen. 
Het uitblijven van de Noord-Zuidverbinding maakt bovendien dat 
het niet eenvoudig is voor lokale ondernemers om telkens de 
hele provincie te doorkruisen om aan netwerkactiviteiten deel te 
nemen. Vandaar dat ik zelf aan de slag ben gegaan om het idee 
van het business-netwerk-pand DD2 vorm te geven.”

Beleving ten top

Na een investering van zo’n 3 miljoen euro is het resultaat nu 
klaar. “We hebben een all-inconcept gemaakt dat uitblinkt in het 

multifunctionele”, weet Derdaele. “Alles is voorhanden om elk 
bedrijfsevent tot een succes te maken. Van een kleine ontbijtver-
gadering over een stijlvol seminarie tot een groot feest met 800 
gasten: het kan hier allemaal.”

Pascal Segers van Pas Interieur, nota bene een voormalig klas-
genoot van Patric Derdaele, werd aangezocht om het interieur 
vorm te geven. “De opdracht was duidelijk”, aldus Segers. “Bin-
nen het multifunctionele gebouw moest elk apart onderdeel 
een eigen sfeer en beleving uitstralen. Patric heeft kosten noch 
moeite gespaard om mijn ideeën hieromtrent uit te voeren.”

Dubai-style

De grote Main Room op het gelijkvloers is het hart van DD2. “De 
open ruimte laat toe om de invulling te geven die je verkiest”, 
legt Patric Derdaele uit. “Een stijlvol event voor een zittend pu-
bliek, een staande receptie, een interactieve productpresentatie 
of gewoon een dansfeest met een dj, die op een podium boven 
het publiek zweeft… We hebben voor al deze set-ups een pro-
fessionele licht- en geluidsinstallatie om het geheel naar believen 

Technische fiche 
DD2

…
Bouwheer: 

 Derdaele Group; Lommel
Architect: 

D&A architecten; Lommel
Hoofdaannemer : 

Derdaele +  Lommel
Interieur maatwerk : 

Totale projectinrichting Weygers; Hasselt
Interieur coördinatie+ ontwerp: 

PAS interieur; Dilsen
Kantoormeubelen: 

Pami; Pelt

aan te kleden.” Wat hier ook opvalt, zijn de grote tv-schermen. 
“We gaan werken met partnerbedrijven en organisaties, die in 
deze ruimte en doorheen de rest van het gebouw, de gepas-
te visibiliteit krijgen”, aldus Derdaele. “En uiteraard dienen de 
displays ook om een interactieve opstelling te creëren voor de 
huurders die hier een exclusief event organiseren.”

De grote ruimte loopt naadloos over in de lounge, die aanvul-
lend maar ook volledig apart kan gebruikt worden. “Hier was 
de opdracht om een ‘Dubai-style’ te creëren”, vertelt Pascal Se-
gers. “De gebruikte materialen geven cachet aan het geheel. 
Dat wordt nog versterkt door de aangepaste sfeerverlichting in 
deze exclusieve bar. En subtiel hebben we ook het oranje uit het 
logo van Derdaele+ in details verwerkt, zoals de stoffering van 
de fauteuils.” 

Gouden wc’s

Echt stijlvol wordt het op… de toiletten. “Een bijzondere erva-
ring”, verklapt Derdaele. “Dit zal je nog nooit meegemaakt heb-
ben…”. Pascal Segers legt uit: “We hebben gekozen voor heel 

rijkelijke materialen, met name een combinatie van glasmozaïek 
met gouden accenten, en natuursteenelementen. We wilden 
hier een absoluut ‘waauw-effect’ creëren, en dat is, denk ik, 
goed gelukt.” De Japanse toiletten maken de ervaring van een 
uniek toiletbezoek compleet.

Komen we op het tweede niveau, waar meteen een totaal an-
dere sfeer hangt. “Ontspannen en nonchalant, dat zijn de kern-
woorden van deze verdieping”, legt Patric Derdaele uit. “Hier 
komt de ambiance terug van de mancave, een soort Hard Rock 
Café waar gezellige kameraadschap overheerst.” Pascal Segers 
heeft hier gekozen voor materialen als steigerhout en chester-
fields. Of hoge staantafels, waar een volle bak bier in geplaatst 
kan worden. “Ideaal als after-work locatie”, vindt Derdaele. 
“Gamen in de spelletjes-arcade, een potje pool of tafelvoetbal: 
echt leuk om de werkdag af te sluiten.”

Prijzenkast als decoratie

Of te ontspannen na een lange vergaderdag, want verderop op 
deze verdieping zijn er tal van vergaderfaciliteiten. “De plooita-
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fels en ander meubilair laten multifunctionele concepten toe. Tot 
wel 100 mensen kunnen in alle comfort een meeting bijwonen”, 
weet Derdaele. “Ik denk bijvoorbeeld aan de industrieclub, die 
houdt van ontbijtvergaderingen. Wel, dat is hier uiterst geknipt 
voor.” Verderop zijn er ook enkele VIP-lounges, die uitzicht ge-
ven over de grote zaal en gasten in een totaal andere sfeer een 
event kunnen laten beleven.

Als derde en laatste grote zone, is er het kantoorgedeelte. On-
der impuls van coördinator Esther Engels, die instaat voor alle 
praktische regelingen bij DD2, bonkt hier het zakelijke hart van 
het eventcomplex. De stijl is helemaal anders, met wit als over-
heersende tint. “We hebben onder meer de trofeeën van Dylan 
Derdaele en het hele team van Belgium Racing hier in de achter-
wand uitgelicht als decoratie”, vertelt Pascal Segers. “Voor het 
overige is er gekozen voor mooie, kwaliteitsvolle en duurzame 
materialen, zoals de akoestische klimaatplafonds.”

Het vast meubilair werd geleverd door de buren van Pami, terwijl 
het maatwerk en de rest van de afwerking werd verzorgd door 
Weygers Interieurbouw.  “Een mooie opdracht voor ons”, weet 
Alain Weygers, CEO van het bedrijf. “We hebben hier een mooi 
staaltje van ons kunnen getoond. De werf is ook goed verlopen. 
Het is fijn om te werken voor een opdrachtgever die zelf in de 
bouwsector actief is, en kwaliteit hoog in het vaandel draagt.”

Tekst: Kurt Meers | Fotografie: DD2

Gerard Mercatorstraat 24 I 3920 Lommel I info@derdaele.be

Tel. 011 805 500 I www.derdaele.be
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Dilsen-Stokkem   |   +32 89 65 90 53  |   info@pas-interieur.be |   www.pas-interieur.be
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Pas Interieur is een team van interieurarchitecten die 

naast residentiële projecten ook gespecialiseerd is 

in industriële en bedrijfsprojecten. Als totaalpartner 

bieden we steeds een oplossing op maat. 

Bel ons, stuur ons een bericht of vind ons op 

sociale media. Wij sturen u graag ons digitaal 

paspoort met een selectie van onze referenties!

TOTALE  
INRICHTING 
OP MAAT

Ekkelgardenstraat 4 - 3500 Hasselt

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

     MECC MAASTRICHT    
EUREGIONAAL NETWERKEVENEMENT LIMBURG LEADS 

MET IN-EVENT LIMBURG BOUWT beurs. 

Limburg Bouwt grenzeloos in 
bouw en business.
Limburg Leads heeft als doel ondernemers te verbinden ten 
behoeve van een succesvolle euregio. Persoonlijk contact en 
toevallige ontmoetingen zijn hierbij van groot belang. Van de 
honderden reacties uit het behoefteonderzoek geeft 88% aan 
grote tot zeer grote behoefte te hebben om elkaar weer fysiek te 
ontmoeten. De vraag naar een live netwerkevenement is weer 
groot, zodra het weer kan en mag. Daarom is besloten besloten 
om Limburg Leads te verplaatsen naar woensdag 20 en don-
derdag 21 oktober 2021. Wanneer alles weer mogelijk is en de 
economie weer op volle toeren draait.

Ook Limburg Bouwt is aanwezig op Limburg Leads, als hoofd-
onderdeel van het jaarprogramma voor de bouwwereld in Ne-
derlands en Belgisch Limburg. Actuele thema’s en bouwprojec-
ten komen voorbij in aanloop naar dit evenement, waar wij niet 
alleen een ontmoetingsplein realiseren en plek aanbieden voor 
stands, maar ook onze bladpresentatie doen en een thematisch 
panelgesprek verzorgen op het hoofdpodium. Op de dinsdag 
voorafgaand aan het evenement wordt er een sterrendiner geor-
ganiseerd in REBELLE MAASTRICHT.

Voorafgaand aan Limburg Leads organiseren wij bovendien vier 
‘Bouw’ uitzendingen vanuit de MECC studio, waarbij steeds een 
combinatie wordt gemaakt tussen Nederlandse en Belgische  

deelnemers. Deze webinars worden gepresenteerd door Rudi 
Moesen, moderator bij TV Limburg die eveneens het panelge-
sprek tijdens Limburg Leads zal leiden. De uitzendingen worden 
gezamenlijk verspreid via social media, maar ook via WijLimburg 
en Made in Limburg. De panels tijdens deze webinars bestaan 
uit Burgemeesters, wethouders en gedeputeerden, projectont-
wikkelaars, architecten, aannemers, toeleveranciers, opleidingen 
en specialisten. Een aantal van hen zal ook deelnemen aan het 
bouwpanel op het hoofdpodium van Limburg Leads in oktober.
Dit alles draagt enorm bij aan de bekendheid van zowel Limburg 
Bouwt als Limburg Leads: kijkers worden lezers en bezoekers 
en de partijen uit de webinars wordt gevraagd een onbeperkt 
(gratis) aantal bezoekers uit te nodigen.

We streven naar 50 deelnemende bedrijven / partijen, die als een 
“in-event” op het Limburg Bouwt plein gepresenteerd worden 
tijdens Limburg Leads. Bezoekers worden gericht uitgenodigd 
deze bedrijven te bezoeken en door de gezamenlijke en opval-
lende presentatie zijn ze ook makkelijk te vinden en benaderbaar. 
Iedere deelnemer heeft een eigen standruimte.

 Limburg Leads zorgt voor de algemene afhandeling dwz opzet 
deelnameformulier, de facturatie, begeleiding van beursdeelna-
me en de algemene zaken mbt exposanten. Limburg Bouwt be-
geleid de deelnemers mbt de te plaatsen advertentie. Gezamen-
lijk zorgen voor goede invulling en begeleiding van de webinars, 
het panelgesprek en marketinginspanningen.
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Steigers
in de

Burgemeester Sofie Vandeweerd

DILSEN-STOKKEM

Sofie Vandeweerd is sinds januari 2019 burgemeester van  

Dilsen-Stokkem. Ze valt in voor de titelvoerend burgemees-

ter Lydia Peeters die Vlaams minister is van mobiliteit en 

openbare werken. 

Dilsen-Stokkem is een stad met ruim 20.000 inwoners en ligt 

tegen de Nederlandse grens. “We zijn nog altijd een groei- 

gemeente wat het aantal inwoners betreft” zeg een fiere  

burgemeester Vandeweerd. 

“Eén van onze doelstellingen is inzetten op betaalbaar  

wonen voor onze inwoners. Daarom verkoopt de gemeente 

eigen verkavelingen aan een voordeelprijs van €120/m2. Zo 

blijven veel jonge mensen in Dilsen-Stokkem wonen wat erg 

belangrijk is voor onze toekomst.”

Project 1: Terhills Resort

“Als stad Dilsen-Stokkem zijn we uiteraard zeer blij 
met de recente opening van het nieuwe Terhills  
Resort” zegt burgemeester Sofie Vandeweerd. 
“Het is een extra toeristische en economische 
troef. De LRM en Center Parcs hebben hier echt 
een pareltje van gemaakt. Alle cottages zijn vrij-
staand en zijn aan het water gelegen: of aan de 
grote plas tussen de terrils, of aan een bosrivier”.

In totaal werden er 250 cottages gebouwd van 
verschillende groottes (voor 6 tot 12 personen). 
Hiermee zetten we de hoofdtoegangspoort tot 
het Nationaal Park Hoge Kempen definitief op de 
kaart. Ook de activiteiten rond het resort zijn een 
grote troef: zo is er Elaisa Welness, het Terhills Ca-
blepark, Maasmechelen Village, de Euroscoop en 
uiteraard de vele wandel- en fietspaden doorheen 
het Nationaal Park. Een absolute aanrader voor wie 
eens de prachtige omgeving van Dilsen-Stokkem 
wil komen genieten!

Terhills Resort by Centerparcs (toerisme) - privé
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Project 2: De Wissen (toerisme) – openbaar

De stad Dilsen-Stokkem wil het Maascentrum De Wissen uit-
bouwen tot de hoofdtoegangspoort van het grensoverschrijdend 
rivierpark De Maasvallei. Hiervoor wordt De Wissen omgevormd 
tot een hedendaags onthaal- en belevingscentrum, waarbij de 
focus niet enkel ligt op het museumbezoek, maar op een actieve 
en leerrijke ervaring waarbij de relatie met het aanwezige natuur-
gebied en het ruimere rivierpark-landschap centraal staat.
 
Er zal een nieuw paviljoen gebouwd worden aan de voorzijde 
van het huidige gebouw, richting het fietspad op de winterdijk. 
Op de gelijkvloerse etage van dit nieuwe paviljoen voorzien we 
het toeristisch onthaal van Dilsen-Stokkem en op de eerste ver-
dieping een kleine expositieruimte. Bovenop het gebouw komt 
er een open uitkijkplatform dat toegankelijk is via een buitentrap. 
Het gebouw wordt voorzien van een gevelbegroeiing, die gesub-
sidieerd wordt door de Vlaamse Overheid.

 
Vanuit het Maascentrum De Wissen kan men het voormalig 
ontgrindingsgebied Negenoord bezoeken, dat recent werd om-
gevormd tot een prachtig natuurgebied van meer 200 ha. Het 
is één van de opmerkelijke natuurkernen binnen het rivierpark 
Maasvallei dat jaarlijks tienduizenden wandelaars trekt.

Bezoekerscentrum De Wissen

Technische fiche
…

Bouwheer: 
Stad Dilsen-Stokkem

Architect: 
GAFPA Gent

Hoofdaannemer: 
Bouwbedrijf Driesen Pelt

In maart zijn de bouwwerken gestart van het nieuwe bezoekerscentrum De Wissen, aan het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd in 
Dilsen-Stokkem. Naast een toeristisch onthaalcentrum zal de nieuwbouw ook fungeren als een belevingscentrum met uitkijkplatform en 
als een toegangspoort tot het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei. De stad trekt 1,5 miljoen euro uit om dit architecturaal hoog-
standje van 10 bij 5 meter te verwezenlijken. “Het wordt een opvallende betonnen toren met veel glaspartijen en groengevels”, beschrijft 
Tom Evens, projectleider bij bouwbedrijf Driesen. “Eind vorig jaar is het project voor ons in uitvoering gegaan. In nauwe samenwerking 
met architectenbureau Gafpa en de ingenieurs hebben wij eerst alle technieken, binnenschrijnwerk en afwerking ingetekend en op punt 
gesteld. Op basis van 3D-modellen is de onderaannemer van de staalconstructie vervolgens aan de slag gegaan.” Het paviljoen springt in 
het oog door zijn schuine architectuur. De kelder en het gelijkvloers zijn intussen klaar, nu worden de eerste verdieping en de dakverdieping 
opgetrokken. Tom Evens: “Voor Driesen is dit een prestigeproject. Als hoofdaannemer werken wij in een uitstekende verstandhouding 
samen met de stad en de architect.” De officiële opening van het nieuwe bezoekerscentrum is gepland op 1 april 2022.
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Fietsplan
Project 3: Fietsplan (mobiliteit) – openbaar

Dilsen-Stokkem is de eerste gemeente in Limburg met een 
goedgekeurd fietsplan. Het plan werd opgesteld met het oog 
op het verbeteren en beveiligen van de fietsinfrastructuur in 
onze stad en is opgebouwd volgens 5 thema’s: de fietssnelweg 
F75, functionele fietsroutes, het toeristisch fietsroutenetwerk, 
schoolomgevingen en suggesties aan het Vlaams Gewest. 
Tal van partners zoals de scholen, verkeersexperts, de politie en 
de bevolking verleenden hun medewerking en advies.

Fietsmobiliteit is één van de vijf prioritaire acties uit het be-
leidsplan 2020-2025 van de stad. Door sterk in te zetten op dit 
thema, wil het stadsbestuur méér inwoners op de fiets krijgen. 
Dilsen-Stokkem is immers een compacte gemeente, waardoor 
verplaatsingen binnen de gemeente zelf perfect met de fiets 
doenbaar zijn. De verbetering van de fietsinfrastructuur speelt 
hierin uiteraard een belangrijke rol. De stad Dilsen-Stokkem wil 

in de huidige legislatuur voor in totaal 5.000.000 euro aan fietsin-
vesteringen uitvoeren.

Het fietsplan bevat ook een fietskaart, die binnenkort door de 
firma Gentle zal gedrukt en verdeeld worden aan alle inwoners 
van Dilsen-Stokkem.

Technische fiche
…

Uitvoerder: 
stad (voor kleine aanpassingen inzake 

weginfrastructuur en externe aannemers 
(afhankelijk van welk specifiek wegenisproject)

De Valk
Project 4: In De Valk (wonen) – privé (*)

Dit project van Jehoul Bouwonderneming bevindt zich op de 
hoek van de Rijksweg en de Europalaan in het centrum van 
Dilsen. Het is een belangrijk project aangezien dit de ‘poort’ zal 
vormen tot het centrum van Dilsen. De stad verkocht enkele 
jaren geleden deze projectgrond via een wedstrijdprocedure. 
Voorheen stond op deze locatie het oude cultureel centrum van 
Dilsen, dat dus ondertussen afgebroken is en zal vervangen wor-
den door ons nieuwe cultuur- en educatief centrum De Faar. In 
De Valk biedt ruimte voor 30 appartementen in het centrum van 
Dilsen, met zicht op ons mooie kasteelpark Ter Motten.

Technische fiche
…

Bouwheer: 
Jehoul + Bremco

Architect: 
Drieskens & Dubois Hasselt

Ruwbouw: 
Bouwbedrijf Dirkx
Bouwmaterialen: 

Bouwpunt Deckers Elen

UW PARTNERS VOOR 
APPARTEMENTSBOUW

www.bremco.be www.jehoul.be

The Bridge - Lanaken Aubel - Lanaken

Nieuwbouwproject ‘In De Valk’ ligt pal in het centrum van Dil-
sen. De residentie omvat 29 hedendaagse, energiezuinige en 
vooral comfortabele appartementen. De appartementen zijn 
verdeeld over drie kleinschalige gebouwen wat voor voldoen-
de privacy en rust zorgt. “Er is gekozen voor een diversiteit 
aan appartementen met ook kleinere woonoppervlaktes, zodat 
iedereen zijn gading kan vinden”, vertelt Jos Rutten, project-
manager bij Bremco, de ontwikkelaar van binnenstedelijke 
residentiële appartementsbouw. “De drie woonblokken – ge-
bouwd volgens de BEN-norm – vormen een mooi harmonieus 
geheel, waarbij Moeder Natuur centraal staat. Daarom wordt 
er veel aandacht geschonken aan het integreren van groene 
daken en een mooie beplanting rondom de gebouwen. 

Elk gebouw is uniek en biedt een verscheidenheid aan woon-
eenheden. Blok A telt vier appartementen op het gelijkvloers, 
vier op de eerste verdieping en een grote penthouse op de 
tweede verdieping. Blok B heeft ook vier appartementen op 
het gelijkvloers, vijf op de eerste verdieping en twee penthou-
ses op de tweede. 

Tot slot bestaat blok C uit twee gelijkvloerse appartementen, 
vijf op de eerste verdieping en twee penthouses op de boven-
ste verdieping. In blok C is er eveneens een kleine handels-
ruimte voorzien.”
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‘(VER)BOUWEN & 
DOE-HET-ZELVEN 
VAN A TOT Z’

Bouwpunt Deckers is al meer dan 70 
jaar uw partner in bouwmaterialen!
In de loop der jaren groeide het  
bedrijf uit tot een vaste waarde bin-
nen het bouwlandschap. Van een 
allesomvattend assortiment, gaande 
van ruwbouwmaterialen, badkamers/
sanitair, vloeren en interieurafwer-
king tot een ruim assortiment voor 
de afwerking van uw tuin of terras.

www.bouwpuntdeckers.be 

DOE-HET-ZELF & BOUWMARKT

BOUWMATERIALEN

VLOEREN & TEGELS

SCHRIJNWERKERIJ

BADKAMERS & SANITAIR

HOUT & PLAATMATERIAAL

RIJKSWEG 881 · B-3650 ELEN-DILSEN  · TEL. 089/56 75 21                             
FAX. 089/56 47 16 · INFO@BOUWPUNTDECKERS.BE · BOUWPUNTDECKERS.BE

Artist Screen
Project 5: Artist Screen - privé

Artist Screen ging ruim 45 jaar geleden van start als een zeef-
drukkerij. Ondertussen is het bedrijf, gelegen langs de  
Siemenslaan op het bedrijventerrein van Lanklaar, uitgegroeid 
tot een belangrijke creatieve speler, maar intussen zijn er heel 
wat activiteiten bijgekomen. Het bedrijf heeft verschillende afde-
lingen:  De afdeling ontwerpbureau tekent de ideeën en concep-
ten uit voor interieurs, gevelbekleding, binnen- en buiten sign.
Het andere betreft de afdeling van de uitvoering, met aller-
lei print- en freeswerk voor binnen- en buitenreclame, vinyls,  
textiel, interieurs, enzovoort.
Onlangs is er ook een specialisatie bijgekomen betreffende 
akoestische oplossingen.
 

Technische fiche
…

Bouwheer: 
Artist Screen

Architect: 
Architectuurstudio Ina Jaspers; Genk

Hoofdaannemer: 
Jaraco; Oudsbergen

Technieken: 
Yannick Opsteyn; Maasmechelen

Electro: 
Dohm Dilsen-Stokkem

Grondwerken: 
Haru; Genk

Interieurinrichting  + ontwerp: 
Artist Screen; Dilsen-Lanklaar
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airtech HVAC  •  Siemenslaan 18 3650 Dilsen-stokkem  •  tel. 089 20 83 37
info@airtech.be  •  www.airtech.be

VENTILATIE - KLIMATISATIE
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Bedrijfsverzamelgebouw Airtech
project 6 : Bedrijfsverzamelgebouw met 10 units

Het team van Architectuur Depot is door Airtech aangesteld om 
een bestaand bedrijfsgebouw op het regionaal bedrijventerrein 
van Lanklaar op te splitsen in een bedrijfsverzamelgebouw van 10 
entiteiten met een kantoorvleugel. Ingenieur-architecte en partner 
Loranne Colla geeft tekst en uitleg. “Het gaat om de voormalige 
tapijtenfabriek Ralos die nu eigendom is van Airtech. Door zijn lig-
ging op het kruispunt van de Siemenslaan en de Vilvertstraat is het 
gebouw visueel sterk aanwezig in de omgeving. De opzet is om 
de oorspronkelijke productieruimten in het gebouw te verdelen in 
afzonderlijke units, die verhuurd of ter beschikking kunnen worden 
gesteld. Bouwkundig wordt het bedrijfspand grotendeels herleid 
naar het bestaande bouwvolume – een betonstructuur – plus de 
uitbreidingen aan de achterzijde. De bijgebouwen aan de linkerzijde 
van het gebouw worden aangepast of gesloopt. Afhankelijk van de 
aanwezige structuur bedraagt de oppervlakte per unit 800 tot 1000 
vierkante meter. Aan de voorzijde blijft de kantoorzone behouden. 

De kantoren worden opgesplitst in vier zones, verdeeld over twee 
bouwlagen, links en rechts van de centrale inkomhal. Door het cre-
eren van de entiteiten en het openwerken van de gevel ontstaat er 
een meer genuanceerd bouwvolume.”

“Meer concreet gaat we in het gebouw diverse productielijnen 
opstarten”, zegt Jani Kapenekakis, zaakvoerder van Airtech. “Zo 
beginnen we met een lijn voor de productie van rechthoekige en 
ronde gegalvaniseerde luchtkanalen. Op een tweede lijn worden 
luchtkanalen uit PIR gemaakt en een derde is bestemd voor de pro-
ductie van TTS-kanalen.” Airtech brengt hier tevens een schrijnwer-
kerij in onder. “We maken keukens, meubelen en elementen voor 
interieurbouw”, aldus nog de zaakvoerder. “Momenteel kan onze 
productie 85 keukens per maand aan.”

Daarmee houden de plannen van Airtech niet op. “In september 
gaat onze groothandel in HVAC-producten Aero van start. Het is de 
bedoeling om nadien dit concept uit te rollen naar heel België.” Jani 
Kapenekakis kondigt tot slot de ontwikkeling van een gloednieuw 
product aan. “Samen met Map Depot in Maasmechelen hebben 
we een nieuwe brandklep ontworpen. Een totale innovatie in de 
markt. De productie gaan van start in 2022”, besluit de zaakvoerder 
van Airtech.

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Vesite
Architect: 
architectuur Depot; Eisden
Hoofdaannemer: 
Ronny Beuten + PTM Construct
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Incopac - privé
Project 7: Incopac

Incopack is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van 
slagroom in spuitbussen en is gelegen op het industrieterrein 
van Lanklaar, op de hoek van de Siemenslaan en de Vilvertstraat. 
Het bedrijf vestigde zich in Lanklaar in 1988 en kende sindsdien 
een gestage groei waardoor haar capaciteit ondertussen opge-
lopen is tot 20.000 ton op jaarbasis. Ondertussen is het uitge-
groeid tot één van de “vaste waarden” in Dilsen-Stokkem. In 
2020 heeft het bedrijf opnieuw een omgevingsvergunning ver-
kregen voor de uitbreiding van de bestaande productieruimte en 
het magazijn en het herbouwen van de personeelsruimten

Technische fiche
…
Architect:
Incopac Dilsen
Architect: 
architectuur Depot Eisden
Hoofdaannemer: 
Ivo Gijbels Eksel

In aanbesteding
Project 8: De Faar (cultuur en onderwijs) – 
openbaar

De Faar betreft ongetwijfeld het meest ambitieuze bouwpro-
ject van de stad Dilsen-Stokkem van de afgelopen jaren. Het 
gaat om een nieuw cultuur- en educatief centrum dat tegen de 
bestaande bibliotheek wordt gebouw aan het plein Ter Motten, 
midden in het centrum van Dilsen. Het nieuwe gebouw betreft 
de uitbreiding van de bestaande bibliotheek, een nieuwe kunst-
academie, een grote theaterzaal en nieuwe klaslokalen voor de 
Stedelijke Humaniora Dilsen. Het gebouw is tot stand gekomen 
door intensieve samenwerking tussen de verschillende toe-
komstige gebruikers en inspraakrondes met de bevolking. Via 
een architectuurwedstrijd, konden we een beloftevol Limburgs 
architectenbureau aanstellen, die van het nieuwe gebouw een 
pareltje gemaakt hebben. De werken starten einde 2021.
Architect: De Gouden Liniaal Architecten

adv.1/2.indd   1adv.1/2.indd   1 27/11/20   16:4827/11/20   16:48

WANDELEMENTEN 
KWALITATIEF MAATWERK, FLEXIBILITEIT EN CONTINUÏTEIT

Preton bvba
Mijnwerkerslaan 15

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

www.preton.be

Preton.indd   1Preton.indd   1 9/04/21   09:509/04/21   09:50
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Residentie Beaumase
Project 9: Residentie Beaumase Rotem

Beaumase is een uniek, kleinschalig nieuwbouwproject met 14 
appartementen waar moderne, duurzame architectuur en na-
tuur elkaar ontmoeten. Hier woon je comfortabel, met uitzicht 
op groene weides en toch vlakbij het centrum van het gezellige 
Rotem. Je vindt er een ruime keuze aan type appartementen. Je 
kan kiezen voor 2 of 3 slaapkamers, wonen op het gelijkvloers 
met een tuin, op verdieping met een groot terras of penthouse 
met fantastische uitzichten op de omliggende weilanden. Ach-
teraan het gebouw is een gezamenlijk park met petanquebaan 
en picknicktafel voor gezellige momenten buiten. 

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Star Group Uniq Wonen; Hasselt
Architect: 
Drieskens & Dubois; Hasselt
Hoofdaannemer: 
Concept Building; Dilsen
Bouwmaterialen + tegels + Keukens: 
Verheyen NV Maasmechelen

Oase van rust en luxe

Beaumase is een kleinschalig nieuwbouwproject met 14 luxueuze appartementen aan de Burgemeester Henrylaan 18 in Rotem waar 
moderne, duurzame architectuur en natuur elkaar ontmoeten. Hier woon je comfortabel, met uitzicht op groene velden en toch vlakbij het 
centrum. De nieuwbouwappartementen en penthouses openen de deur naar een hoogstaand wooncomfort. Ze bieden de bewoner alles 
wat hij maar kan wensen: een omvangrijke woonruimte inclusief keuken met kookeiland, energiezuinige vloerverwarming, ruime zonnige 
terrassen en een maximale lichtinval. Alle wooneenheden zijn tot in de puntjes afgewerkt volgens de meest kwalitatieve standaarden op 
het gebied van esthetiek en energieverbruik, conform de BEN-norm. In vergelijking met gelijkaardige nieuwbouwprojecten bieden ook de 
twee of drie slaapkamers, de badkamer en de berging een zee van ruimte. De slimme oriëntatie van het leefgedeelte en de enorme alumi-
nium raampartijen vergroten bovendien het gevoel van ruimte. Vanuit ieder appartement is er een weids uitzicht op het omliggende groen, 
met maximum behoud van de privacy. Beaumase is een realisatie van Uniq Wonen, in samenwerking met architectenbureau Drieskens 
& Dubois en algemene bouwonderneming Concept Building & Services.

Concept Building & Services • Siemenslaan 12, 3650 Dilsen-Stokkem • tel. 089 50 47 42
www.conceptbuilding.be

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
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GROEN IS HET NIEUWE ZWART

Groene daken en groengevels bieden mens, natuur en kli-

maat enorm veel voordelen. Ze houden water vast, zuiveren 

de lucht, besparen energie, verkoelen, reduceren geluids-

overlast, zorgen voor biodiversiteit en brengen bloeiende 

kruiden, grassen, andere planten en dieren terug in onze 

verstedelijkte omgeving. Vijf tenoren uit de sector zakten af 

naar de Hasseltse BouwArena om er aan de ronde tafel van 

gedachten te wisselen.

“Je kan niet vroeg genoeg met initiatiefnemers in gesprek gaan 
over daktuinen en groengevels”, begint Sjors Wessels, area  
sales manager Nederland & België bij Sempergreen. “Al vanaf 
de schetsfase moeten wij als professionals meedenken en advi-

seren wat allemaal tot de mogelijkheden behoort en wat niet.” 

Ben Buyvoets, vestigingsleider van boomverzorgingsbedrijf 
Pius Floris treedt zijn tafelgenoot bij: “Vandaag is de bouwheer 
echter nog niet rijp omdat hij niet wordt geïnformeerd, ook  
architectenbureaus tasten vaak in het duister. De bedrijfsleider 
is dan weer inpandig bezig met zijn onderneming. Wat er zich 
buiten afspeelt wordt aanzien als een kostenpost en daar hecht 
hij weinig belang aan. Vanuit de sector moeten we heel dikwijls 
een voorzet geven en oplossingen aandragen. Als groenaan- 
nemer of -leverancier kan je op die manier echt wel meerwaar-
de bieden. Want de bewustwording bij overheden en bedrijven 
neemt gestaag toe.”

Tegelwippen voor meer groen

“In Nederland heb je al tal van bedrijven die mee op de kar zijn 
gesprongen en met een groengevel hun visie willen uitstralen”, 

2
dossier

 www.dolmanslandscapinggroup.com

Als full-service groenpartner in de natuurinclusieve leefomgeving 
spreken wij de taal van ontwikkelaars, architecten en gemeenten. 
We zijn specialisten in klimaatadaptieve oplossingen en hebben 
alle expertises & specialismen om integraal het Groen van morgen 
te ontwikkelen; van initiatief tot en met oplevering én met oog 
voor een hoge belevingswaarde en ecologische inrichting. 
Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Samen beter voor buiten. 

Dé full service 
vergroener van 
de binnenstad

MJ3546

-10%
Promo

Quick•Step® laminaat

(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 

20204001_Verheyen-Adv_Limburg_Bouwt.indd   120204001_Verheyen-Adv_Limburg_Bouwt.indd   1 6/10/2020   09:156/10/2020   09:15
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vervolgt Sjors Wessels. “Steden doen bijvoorbeeld aan tegel-
wippen en roepen de inwoners op hun (tuin)tegels te verruilen 
voor groen. Panden die onverhuurbaar waren, worden aan de 
buitenkant behangen met groene stroken, waardoor er zelfs een 
wachtlijst ontstaat om zo een pand te huren.” 

Marc Timmermans, gedelegeerd bestuurder bij Van Vlierden, 
haakt in. “Een groene gevel is uiteindelijk artificieel omdat deze 
draait op een vorm van hydrocultuur. Het systeem staat of valt 
hoe dan ook met monitoring en onderhoud. Dit gaat gepaard met 
een beetje kennis en techniciteit wat conservatieve ambtenaren 
dan weer afschrikt.” 

“Die drempel moeten wij vanuit de branche wegnemen”, klinkt 
het resoluut bij Mart Hoppenbrouwers, commercieel directeur 
bij Dolmans Landscaping Group. “Dat doe je door uit te leggen 
wat het systeem inhoudt, door vertrouwen te kweken en door 
samen te werken. Daar hebben we met zijn allen baat bij.”

Het ene systeem is het andere niet

Marc Timmermans: “Samen met Sioen en een aantal project-
partners heeft Van Vlierden een nieuw groengevelsysteem ont-
wikkeld dat nu in de markt wordt gezet. Sioen is daarin initiatief-
nemer, wij hebben het ondersteund met plaatsingen. Al bij al 
moet ik vaststellen dat er niet zo heel veel goede gevelsystemen 
bestaan. In het speelveld van dergelijke systemen zijn er die ko-
men en gaan, omdat ze gewoonweg niet voldoen.” 

“De SemperGreenwall is een modulair en hydroponisch gevel-
systeem dat bestaat uit Flexipanels. De voorbegroeide panels 
zijn een beproefd concept en zo ontworpen, dat ze volledig vrij 
naar ontwerp inzetbaar zijn. Daarnaast zorgen de duurzame ma-
terialen in combinatie met een automatisch irrigatiesysteem 

voor een sterke beplanting en biedt het brandveiligheidscerti-
ficaat extra veiligheid. Bovendien is het groene gevelsysteem 
cradle-to-cradle-gecertificeerd”, somt Sjors Wessels op. “Onze  
referentieprojecten wereldwijd tonen aan dat het Flexipanel 
overal groeit en bloeit. Wat wel opvalt is dat in Nederland een 
systeem bij voorkeur duurzaam moet zijn, terwijl in België de 
prijs eerder een doorslaggevende factor is.”

Platte en hellende groendaken

Om de ontwikkeling van groene daken in Nederland te ver-
snellen, startte in 2014 de Green Deal Groene Daken: een sa-
menwerkingsverband van allerlei partijen die baat hebben bij 
meer groene daken, zoals gemeenten, waterschappen, gebou-
weigenaren, verzekeraars, hypotheekverstrekkers en de Rijks-
overheid. Het doel van de Green Deal Groene Daken was om  
nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing te ontwikkelen en 
zodoende de toepassing van groene daken op te schalen. Slim 
ingerichte groene daken zijn multifunctionele daken en ze heb-
ben veel voordelen. Tot 7% besparing op elektriciteit in de  
zomer, tot 3% besparing op gasverbruik in de winter, tot 26% 
lagere kosten voor aanleg en onderhoud, tot 10 dB minder geluid 
van buiten en een verdubbeling van de levensduur van het dak, 
om er enkele te noemen. 

“Een groendak is een natuurproduct”, benadrukt Sjors Wessels. 
“Als het in de basis goed is aangelegd, zijn er ook voorbeelden 
waaraan verder niets meer moet gebeuren. Ze groeien gewoon 
mee in het seizoen en kunnen zichzelf redden. Bij Sempergreen 
adviseren we dat een plat groendak tweemaal per jaar onder-
houd nodig heeft. In maart-april een eerste keer na de winter, in 
september-oktober een tweede keer voor de winter. Voor hel-
lende groendaken raden wij naast het onderhoud ook eens per 
kwartaal een monitoring aan omwille van de schuine opstelling.”

1. 2.

4. 5.

3.

1. Sjors Wessels
2. Mart Hoppenbrouwers
3. Benny Pycke
4. Marc Timmermans
5. Ben Buyvoets 
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Vergroening van de stad

Steden zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. 
Weersextremen leiden tot wateroverlast, hitteproblematiek en 
slechtere luchtkwaliteit. Groene maatregelen, waaronder groen-
daken, spelen een belangrijke rol in klimaatbestendig bouwen. 
De stad van de toekomst is zonder meer een groene stad. 

“De vergroening van de stad is een maatschappelijk doel”, 
vindt Benny Pycke, R&D project manager bij Sioen Industries.  
“Mensen snakken er naar koelte, schaduw, groene plekken,  
fonteinen, noem maar op. Het feit dat de overheid dit nog niet 
volop faciliteert, is een gemiste kans. Een groene stad oogt niet 
alleen esthetisch, ze vangt ook meer fijnstof en CO2 af, zorgt 
voor biodiversiteit en heeft zowel akoestische als thermisch- 
isolerende eigenschappen. Een conventionele gevel kan tot 70 
graden Celsius opwarmen, onze groengevel slechts tot 20 à 30 
graden. Als een gevelsteen overdag niet opwarmt, is er ’s nachts 
ook geen afstraling. Om dit alles aan te tonen en te kwantifice-
ren, doen wij specifiek onderzoek in samenwerking met onder 
meer universiteiten.” 

Een voorbeeld van een concreet project is Cool Towns, een  
samenwerking tussen 14 Europese partners, gericht op het  
tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en 
het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaat-
bestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk 
wordt voorkomen of beperkt. Het project brengt toonaangeven-
de Europese onderzoeks- en academische instellingen, over-
heidsorganisaties en bedrijven met expertise rond klimatologie 
en klimaatadaptatie samen.

Nood aan een wetgevend kader

Marc Timmermans: “De overheid moet weliswaar een een-
duidig natuurinclusief beleid voeren. Maar ze functioneert te 
traag om proactief richtlijnen te kunnen uitvaardigen. Overheden  
ondergaan wat groenaannemers en -producenten aanbieden. 
Daarbovenop is het politieke landschap uiterst gefragmenteerd.” 

“Een wetgevend kader waarin faciliteiten worden verleend om 
sneller groen te creëren is welkom”, knikt Benny Pycke. “De 
voordelen zouden niet enkel beperkt mogen blijven tot de bouw-
heer die de kosten moet dragen, ook de maatschappij mag een 
graantje meepikken. Want de hittestress in de steden is niet het 
probleem van de bouwheer, maar wel van de samenleving. Om 
deze reden alleen al zou een subsidieregeling aangewezen zijn.”

Ben Buyvoets: “Je zou een subsidie kunnen geven voor de aan-
leg van groendaken. Deze premie kan dan over meerdere jaren 
worden uitbetaald, mits het dak bij elke keuring voldoet aan be-
paalde eisen. Op die manier denk je in termen van behoud en 
moet er op lange termijn worden geïnvesteerd.” 

“We strijden allemaal voor dezelfde verduurzaming en zijn ook 
de eerste generatie die nadenkt over wat er hierna met de  

wereld gaat gebeuren. Wij moeten onze krachten bundelen en 
overdragen naar overheden, steden en gemeenten en in ieder 
geval laten zien wat mogelijk is én dat we dat samen kunnen 
bewerkstelligen”, besluit Sjors Wessels.

Tekst: Erik Cajot | Foto: Alf Merten, Dolmans, Van Vlierden
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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.
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Magazine Limburg bouwt kookt 
voor gewaardeerde relaties.

Na maanden van verplichte winterslaap had het magazine 
Limburg bouwt een bijzondere boodschap.
Alle gewaardeerde relaties konden aanschuiven aan tafel 
voor een aantal smakelijke gerechten.
4 datums hadden we voorzien om alle relaties te voorzien 
van al dit lekkers.
Van een gesmaakt resultaat gesproken.

BouwArena

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.

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. 

Kingspan Geïsoleerde Panelen N.V. 
Bouwelven 17  |   2280 Grobbendonk 
T +32 14 23 25 25  |  E: info@kingspanpanels.be
www.kingspanpanels.be

Geïsoleerde Panelen 
België

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

BouwArena haalt sterren naar Hasselt
We konden weer genieten na maanden van 
verplichte winterslaap.

Voor de Sterren BouwLunch op 25 juni haalde 
deze keer de BouwArena onze buren OGST uit Hasselt.
De créme aan Bouwproffessionals konden genieten van 
tongstrelende gerechten, de beste contacten met veel 
sfeer en ambiance als  of het nooit anders was geweest.
Volgens kenners zeer geslaagd.

Proficiat aan chef Sebastien Wygaerts en zijn team
 

AMUSES

VOORGERECHT
Zeebaars in ceviche, rabarber, vlierbloesem, 

tomaat ’Noir de Crimée’, tonnato met zwarte kruiden

HOOFDGERECHT
Kalfslende, Mechelse witte asperges, tuinbonen, 

mousseline met xérès

DESSERT
Aardbei, amandelschuim, ijzerkruid, sablé Breton

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

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

Elignia, Elignia, 
de puurheid de puurheid 
van steenvan steen

www.wienerberger.be
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Een perfecte basis voor een stevig succes
Vaak gekopieerd maar nooit geevenaard 

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

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

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

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