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VOORWOORD

De voorspellingen van de diverse actoren in de Limburgse bouwsector liegen er 
niet om: de rest van dit jaar en de start van 2022 worden rooskleurig. De storm 
aan faillissementen blijft uit en de investeringen trekken opnieuw aan. Dat is te 
merken aan het aantal afgeleverde bouwvergunningen, dat hoge toppen scheert. 
Bijgevolg zijn de orderboekjes goed gevuld en is er geen reden tot klagen.

Of toch? Het tekort aan gemotiveerde mensen is niet alleen in de bouw een 
levensgroot probleem. Toch manifesteert het zich op alle niveaus van de sector. 
Een oplossing ligt niet direct in het verschiet. Werkgeversorganisatie stellen al-
vast voor om extra buitenlandse mankracht naar hier te halen. Niet zoals vroeger 
omdat de buitenlanders goedkoper zijn, maar gewoon om het werk gedaan te 
krijgen. Aan lonen die evenwaardig, soms zelfs hoger liggen dan bij de Vlaamse 
collega’s.

Dit gezegd zijnde: er zijn in Limburg intussen toch wel heel wat spectacu- 
laire projecten opgezet en tijdig afgewerkt. Corona of niet… In deze editie van  
Limburg Bouwt nemen we u mee langs enkele spraakmakende voorbeelden die 
u vast en zeker zullen inspireren. 

Alvast veel leesplezier.

Ludo, Diana, Chris & Heidi
volg ons op www.limburgbouwt.be
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Voor wij onze tegels aan u voorstellen, vinden wij het vanzelfsprekend 
dat we ze eerst zelf door en door kennen. Wat is de beste tegel voor jouw 
project? 4D staat met diepgaand advies voor iedereen klaar. Van interieur-
architect tot aannemer. Van bouwpromotor tot particulier. Ons tegel-
aanbod selecteren we met zorg en passie bij Europese kwaliteitsleveran-
ciers, zoals Casalgrande, Porcelanosa, Living, Gigacer, en Inalco. Spring 
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Egide meertens

Toewijding, toewijding, toewijding … van idee tot realisatie, daar sta ik bij elk project voor, samen met mijn 15  

medewerkers bij elk project. We kiezen voor een allesomvattende aanpak met een visie waarbij exterieur en  

interieur eenheid vormen. Architectuur is interieur & interieur is architectuur.

Onze projecten steunen op eenvoudige, weldoordachte concepten die voortvloeien uit het unieke van elke 

opdrachtgever en zijn omgeving. Bij het ontwerpen zoeken we bewust naar sobere, eenvoudige ruimtes met 

een hoge belevingswaarde. Een ontwerp moet kunnen beroeren. Het resultaat is een franjeloze en sprekende 

architectuur die inspeelt op de noden van de gebruiker. Zoveel te complexer een omgeving is, des te speci-

fieker kan je een gebouw vormgeven. Zonder tijdens het ontwerpproces de wensen van onze opdrachtgevers 

uit het oog te verliezen, proberen we het project te versterken met onze eigen ervaringen. Tijdens het hele 

ontwerp- en uitvoeringsproces zien wij er op toe dat het beschikbare budget van de opdrachtgever ten allen 

tijden wordt bewaakt. Het project wordt bijgesteld of geoptimaliseerd waar nodig. We werken graag samen 

met ambitieuze opdrachtgevers, ongeacht het budget.

In de aanbesteding- en uitvoeringsfase is bouwmanagement een cruciaal gegeven. Vooraleerst helpen we de 

opdrachtgevers te kiezen voor kwalitatieve aannemers op basis van hun aangereikte offertes volgens opge-

stelde aanbestedingsdocumenten. Aansluitend coördineren we de verschillende aannemingen tijdens de uit-

voeringsfase. Eigenhandig voer ik frequente werfcontroles uit bij de particuliere woningbouw. Hierbij word ik 

bijgestaan door mijn team voor het aanreiken van bijkomende detailtekeningen, het opstellen van een strakke 

maar realistische planning en het vastleggen van afspraken & beslissingen in werfverslagen. Zo kan er op 

elk moment worden bijgestuurd op vlak van belijningen, het respecteren van details en het bouwtechnisch 

aspect. Door onze passie voor architectuur blijven we zelfs na 35 jaar nog gestaag groeien. Met de recente 

uitbreiding van onze praktijk in Riemst & ons satellietkantoor in Oostende begeleiden we opdrachtgevers 

zowel binnen als buiten onze landgrenzen bij hun bouwplannen.

We verkiezen kwaliteit boven modieuze vondsten. Egide Meertens Plus Architecten gaat voluit voor  

vernieuwing, sfeer, beleving, authenticiteit & tijdloze architectuur.

Visie
constructieve

foto Pascal Hermans 



- 66ste editie - 10 -  - 66ste editie - 11 -  

H.Essers neemt intrek in duurzame en toekomstbestendige nieuwe hoofdzetel

GEBOUW MET OOG VOOR MENS EN MILIEU 
KNIPOOGT NAAR GENKSE MIJNVERLEDEN

1
reportage

H.Essers groeit sterk. En dus volgt ook de infrastructuur van de logistieke dienstverlener. Op 19 juli nam het bedrijf zijn nieuwe 

hoofdzetel in gebruik, die plaats biedt aan 185 werknemers. Als grootste werkgever in de provincie blijft H.Essers trouw aan zijn 

Limburgse roots: het nieuwe hoofdkantoor bevindt zich dan ook op vertrouwd terrein, op de bestaande site in Genk Noord. Het 

gebouw zelf, een prachtige nieuwe landmark aan de Limburgse horizon, werd ontwikkeld als toonbeeld van duurzaamheid, met 

onder meer groendaken, passieve koeling en hernieuwbare energie, en is helemaal klaar voor de toekomst. Ook het comfort 

en welzijn van de medewerkers staat centraal, dankzij gezonde ventilatie en een eigentijdse indeling van de werkvloer. Op die 

manier sluit het nieuwe gebouw naadloos aan bij de duurzame strategie van H.Essers en zet het de unieke positie van Limburg 

als logistieke poort naar de rest van Europa kracht bij.
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De werken aan de nieuwe hoofdzetel van H.Essers startten 
al in 2019, maar door de coronacrisis liep de bouw enige ver-
traging op. Nu is het gebouw volledig klaar en in gebruik  
genomen. “Het streefdoel was een optimaal ruimtegebruik”, vertelt  
Salvatore Napolitano, Chief Procurement Officer H.Essers. “Voor 
de bouw hebben we de oude parkeerplaatsen afgebroken. Die 
hebben plaatsgemaakt voor een parkeertoren met groengevel: 
een duurzame oplossing in de hoogte, die minder ruimte in-
neemt.” Het hoofdkantoor biedt 4200 m² oppervlakte, verdeeld 
over 6 verdiepingen, goed voor een totale hoogte van 30 meter. 
Het is gebouwd naar een ontwerp van Iglesias Leenders  
Bylois architecten. “Elke gemaakte keuze in de realisatie van dit 
mooie project weerspiegelt de dynamiek, de ambities en het 
voortdurende streven naar efficiëntie, duurzaamheid en kwaliteit 
van H.Essers”, zegt Elizabet Iglesias, Architect ILB. “Hun wens 
was een uniek gebouw dat de identiteit van het bedrijf en zijn  
geschiedenis zou weerspiegelen en in nauwe dialoog zou gaan 
met de omgeving. Die wens hebben we vertaald in de zwarte 
gevels en de hoge ramen die verwijzen naar het mijnverleden 
van de streek. Daarnaast hebben we de robuustheid en kracht 
van de logistieke sector zoveel mogelijk in het ontwerp verwerkt, 
onder meer met betonnen ribben en een vloer van geslepen 

beton.” Aannemingsbedrijf STRABAG zorgde vervolgens voor 
de uitvoering van de werken. “Het creatieve ontwerp en hoge 
architecturale eisen motiveerden ons om voluit voor dit project 
te gaan”, aldus Kris Delbaere, projectmanager bij STRABAG. 
“De architecturale eisen aan onder andere het zichtbeton en 
de hoge ruimtes op het gelijkvloers en de bovenste verdieping 
vormden een interessante uitdaging. Maar dankzij de construc-
tieve samenwerking tussen alle partijen is dit tot een absoluut 
voorbeeldproject uitgegroeid.” 

Groeiruimte

De nieuwe hoofdzetel is ontworpen met het oog op verdere 
groei. “Momenteel hebben we plaats voor 135 medewerkers. 
Maar dat kunnen we eenvoudig en zonder verbouwingen uit-
breiden tot 185”, weet Salvatore Napolitano, die ook de indeling 
toelicht. “Op de benedenverdieping hebben we een aula met 
ruimte voor 75 personen. Daar kunnen we dus ook groepen ont-
vangen of congressen organiseren. Van de eerste tot de vijfde 
verdieping is er plaats voor de ondersteunende diensten, zoals 
de juridische dienst, Verzekeringen, Finance, HR, Purchasing, 

Engineering en Safety, Sales & Marketing, maar ook de directie. 
Op de zesde verdieping is er een multifunctionele ruimte om bij-
voorbeeld bezoekers te ontvangen. Van daaruit heb je trouwens 
een prachtig uitzicht over de omgeving, met zicht op verschillen-
de historische mijnterrils.”

Futureproof gebouw

H.Essers huist voortaan in een futureproof gebouw met oog 
voor mens en milieu. Salvatore: “We hebben gezorgd voor 
een stimulerende werkomgeving die is aangepast aan nieuwe  
manieren van werken. Zo zijn er voldoende vergaderzalen en 
kleinere ruimtes waar collega’s rustig kunnen werken of tele- 
foneren. In de parkeertoren voorzagen we een ruime fietsenstal-
ling: steeds meer medewerkers komen immers met de fiets, en 
die beweging ondersteunen we graag.”

“Daarnaast focussen we op duurzaamheid. We werken met lo-
kaal opgewekte elektriciteit van onze eigen windmolens en zon-
nepanelen. Dankzij warmtepompen gebruiken we die energie 
optimaal in het gebouw. 

We recupereren regenwater en voorzien heel wat beplanting 
met onze groendaken, waarop we ook bijenkorven plaatsen. En 
we koelen passief, want dankzij zonwering en zonwerend glas 
beperken we de koelvraag van het gebouw.”

Comfortabel binnenklimaat zonder 
energievreters

Daarmee haalt Salvatore een ander belangrijk aspect van he-
dendaagse bedrijfsgebouwen aan. Een aangenaam en gezond  
binnenklimaat is, zeker in deze tijden, essentieel voor het welzijn 
en comfort van werknemers. “Daarom zetten we in op doorge-
dreven ventilatie. 

De norm schrijft een ventilatievoud, ofwel het aantal verversin-
gen van de lucht in de ruimte per uur, van 22 voor. Wij halen 60. 
En met klimaatplafonds zorgen we op energiezuinige wijze voor 
comfortabele verkoeling en verwarming. In combinatie met onze 
passieve koeling door zonwering beperken we zo de nood aan 
onaangename airco’s, die veel energie verbruiken.”
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Technische fiche 
Essers kantoor en restaurant

…
Bouwheer: 

 Essers; Genk
…

Hoofdaannemer:
 ILB architecten; Herk-De-Stad

Hoofdaannemer kantoorgebouw: 
Strabag; Antwerpen

Studiebureau technieken EPB en. 
Veiligheidscoördinatie:

 Raco; Heusden-Zolder
Studiebureau: 
Geotec; Bilzen

Bekisting: 
Cometal; Oudsbergen

Buitenaanleg, groene gevel: 
Gert Kwanten; Pelt

Renovaties en binnenafwerking, vast meubilair: 
Jansen The building Company, Zonhoven

Renovatie en nieuwbouw buitenschrijnwerk: 
Group Ceyssens; Heusden-Zolder

Elektrische installaties: 
El Systems; Zonhoven

Grondwerken: 
Berkmans, Lommel

Schilderwerken: 
M-Painting; Kortessem

Tapijt en linoleum: 
M-Floor; Kortessem

Dakwerken: 
JC dakwerken; Hechtel-Eksel

Los meubilair: 
Pami; Pelt

Industriële klimaattechniek: 
Bovema; Olen

Industriebouw, staalconstructies en industriële 
bekleding: 
Das; Bree

Vloeren Polybeton: 
Jos Eerdekens; Oudsbergen

Parket: 
Jadoul parket; Antwerpen
Verplaatsbare wanden: 

Maars Jansen; Oudsbergen
Glaswanden: 

Inpro; Schoten
Binnendeuren: 

Deuren Plessers; Laakdal
Keuken, Frigo’s: 

Hilux Hillewaert; Knokke-Heist
Verlichting: 

Kreon; Oudsbergen en Orbit; Rupelmonde
Zonwering: 

Gehlen; Sittard

Technische fiche 
Essers Parkeergegbouw
…
Bouwheer: 
 Essers; Genk
…
Hoofdaannemer: 
ASK Romein; Malle
Architect: 
ILB architecten, Herk-de-Stad
Studiebureau stabiliteit: ASK Romein, Malle
Vloeren: gepolierde betonvloeren: Mentens betonvlo-
eren, Oudsbergen
Grondwerken: Berkmans, Lommel
Buitenaanleg / groene gevel: Kwanten, Pelt
Bloembakken groene gevel: Geva metaalwerken, 
Houthalen
Binnendeuren/-schrijnwerk: Peter Bongaerts, Pelt
Verwarmingslint hellingbanen: Dirac, Sint-Piet-
ers-Leeuw
Elektriciteit hoogspanning: Elektro Goorts, Halen
Verlichting: Veko, Wommelgem
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“Met dit nieuwe gebouw wijzen we de weg richting een duurzamere logistiek. Het is een 
aangename en stimulerende omgeving van waaruit onze collega’s H.Essers zullen helpen 
groeien, maar waar ze ook de ruimte vinden om zichzelf te ontplooien.”

Gesmaakte samenwerking op hoog niveau

De nieuwe hoofdzetel op een unieke manier ontdekken? Dat kan niet alleen voor medewerkers 
of klanten, maar ook voor culinaire liefhebbers dankzij een uniek partnership met restaurant  
De Slagmolen. 
Het gerenommeerde sterrenrestaurant De Slagmolen neemt immers voor een poos zijn  
intrek in ons hoofdkantoor. “En dat op de bovenverdieping. Een win-win voor zowel Bert en Giel  
Meewis, die ondertussen hun bestaande uitvalsbasis verbouwen, als voor ons”, aldus  
Salvatore. “Terwijl Bert en Giel hun gasten verwelkomen op een unieke locatie, krijgt de 
opening van ons kantoor op die manier ook een extra feestelijk cachet. En zo krijgt koken 
op hoog niveau voor De Slagmolen nu ook een letterlijke betekenis.” Het restaurant zal op 
2 september de deuren openen en op weekdagen zo’n 40 gasten ontvangen voor de lunch. 
“Een gesmaakte samenwerking mét een prachtig uitzicht, zoveel is zeker”, lacht Salvatore.

Tekst: Essers | Fotografie: H. Essers, Studiovision / Gert Kwanten

Uw gebouw bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom bouwt 
JANSEN BUILDING COMPANY steeds voor de mens in het gebouw. We 
doen dit met maar liefst 360 eigen vakmensen en professionals en met een 
ruime ervaring van bijna 50 jaar. Dit maakt Jansen the Building Company 
tot een top of the bill algemeen aannemer en specialist in binnenafwerking 
en technieken.

Contacteer ons voor een kennismaking op
info@JANSENBUILDING.com
www.JANSENBUILDING.com
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airtech HVAC  •  Siemenslaan 18 3650 Dilsen-stokkem  •  tel. 089 20 83 37
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woondomein Bloesempark Borgloon

WONEN IN EEN STATIG STADSPARK MET 
UITZICHT OP EEN GROENE VALLEI

2
reportage

Aan de rand van het centrum van Borgloon wordt sinds 2018 gebouwd aan woondomein Bloesempark. Dit exclusieve project 

omvat een gerenoveerd herenhuis en drie nieuwe appartementcomplexen, samen goed voor 33 wooneenheden en een handel-

spand. Partners JBK Projectbouw en Buro B Architecten plaatsten de unieke gebouwen in een al even uniek landschap.

Rob Gijsenberg, 
BURO B - architectuur + interieurdesign

Bert Kelchtermans
JBK Projectbouw

Jo Kelchtermans
JBK Projectbouw
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Wie het centrum van Borgloon uitrijdt via de Graethempoort, 
ziet er aan zijn linkerhand een prachtig gerenoveerd herenhuis 
staan in een schaduwrijk stadspark. Maar erachter schuilt nog 
meer, want op dit domein worden drie appartementsgebouwen  
gerealiseerd. De bouw is vergevorderd en van de wooneen- 
heden uit fase 1 staan er nog maar 2 te koop. Een enorm succes, zo  
ervaren ook de broers Jo en Bert Kelchtermans. Als zaakvoer-
ders van JBK Projectbouw stonden zij aan de wieg van dit  
project. “Wij zijn altijd op zoek naar centrale locaties die in het 
oog springen”, vertelt Jo. “Dat vonden we ten eerste al in dit 
monumentale herenhuis, maar zeker ook in het 300 jaar oude 
parkgebied erachter. In samenwerking met Buro B stelden we 
een plan op om hier een architecturale parel van te maken.” 

In ere herstellen

En dat is niet gemakkelijk wanneer het om een bekende en  
beschermde locatie gaat. De partners moesten het herenhuis 
– gebouwd in 1830 – aan de buitenzijde intact laten en binnen 
van vloer tot nok renoveren. “Maar we zijn blij dat het stadsbe-
stuur ons gesteund heeft om onze plannen te realiseren”, zegt 
Rob Gijsenberg, architect bij Buro B. “We hebben dan ook heel  

bewust gekozen om de rust en het parkgevoel hier te waar-
borgen en het herenhuis zorgvuldig in ere te herstellen.” De 
nieuwbouw ligt niet aan de straat, maar verdeeld over het park, 
waardoor het parkgevoel maximaal behouden blijft voor zowel 
de bewoners als de rest van de buurt. Bij het bouwen bleven de 
bestaande eeuwenoude bomen bovendien gespaard. 

Gelijkwaardige verdeling

In hun ontwerp gingen de architecten en bouwheren nog verder 
om maximaal comfort te bieden aan mens en natuur. Partner 
Vanwynsberghe werd betrokken bij de ruwbouw, metsel- en be-
tonwerken. “We hebben ondergronds de parkings met elkaar 
verbonden door middel van tunnels, zodat de site bovengronds 
volledig autovrij blijft”, vertelt Geert Janssen, afgevaardigd  
bestuurder van Vanwynsberghe. “De kelders zijn verder uitge-
rust met alle faciliteiten en comfort.” En daardoor ontstond er 
ook meer ruimte voor tuinarchitectuur. Op het private domein 
van een hectare groot zijn onder andere twee natuurvijvers aan-
gelegd en er werd bij de beplanting nagedacht over privacy en 
wandelgemak. Rob: “We hebben de gebouwen en appartemen-
ten zo geplaatst, dat elk terras uitkijkt op groen en niet op de 

andere woningen. Die strategie past perfect binnen het plan van 
de bouwheren om alle appartementen gelijkwaardig te maken. 
Er is geen enkele woning die meer of minder voordeel biedt ten 
opzichte van de rest.”

Aansluiting bij de buurt

Naast de centrale locatie en prachtige omgeving van woondo-
mein Bloesempark zorgden ook de weldoordachte extra voor-
zieningen er voor de nodige aantrekkingskracht. Dat begon al 
met de uitgebreide aandacht die JBK had voor de bewoners uit 
de buurt. “We weten dat niet iedereen even enthousiast is over 
nieuwbouwprojecten”, legt Jo uit. “Maar bij veel lokale bewo-
ners gaat het om een soort angst voor het onbekende. 
Als bouwbedrijf vinden we daarom graag aansluiting bij de buurt. 
We hebben nog voor de start van het project een infotent op de 
site gezet en de wijkbewoners uitgenodigd voor een hapje en 
een drankje. Zo konden we kennismaken en uitleg geven over 
de mooie opportuniteiten van dit project. 
Het was een groot succes en de mensen waardeerden onze 
aanpak en openheid enorm.”

Grandeur

In elk aspect van het domein schijnt deze respectvolle en 
kwalitatieve aanpak van de partners door. Zo werd in het heren-
huis niet alleen de gevel bewaard, maar ook de antieke haar-
den, deuren en terrazzotegels. Bert: “Die elementen hebben we  
gerestaureerd en vervolgens opnieuw geïnstalleerd. Van de 
oude kroonlijsten hebben we een mal gemaakt, zodat we  
dezelfde lijsten opnieuw konden laten gieten. Ook de inkom-
hal is origineel gebleven.” De zwarte, statige raamkozijnen en 
de bijzonder hoge plafonds geven het huis een ongeëvenaarde 
grandeur. 
Jo: “We hebben even getwijfeld of we niet zelf ons kantoor op 
het gelijksvloers zouden vestigen, maar we kregen al snel de-
zelfde vraag van een notaris. Dat was voor ons ook een prima 
kandidaat.” Op de rest van de site werd duurzaamheid even-
eens hoog in het vaandel gedragen. “We hebben zonnepanelen  
geïnstalleerd en privatief eigen driefasevoedingen voorzien”, 
vertelt Jo. “Hierdoor hebben de eigenaars in de toekomst de 
mogelijkheid om eigen laadstations te plaatsen en zijn ze voor-
zien op technieken die nog ontwikkeld zullen worden, zoals sy-
stemen die op waterstof draaien.”
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Technische fiche 
 Bloesempark

…
Bouwheer: 

 JBK projectbouw; Wellen
…

Architect: 
Buro B architectuur + interieurdesign; Genk

Hoofdaannemer: 
Vanwynsberghe; Oudsbergen

Stabiliteitstudie: 
BTA engineering; Hasselt

Boomchirurg: 
Landboom; Beringen

Verwarming en sanitair: 
Croes-Bellen; Alken

Materialen voor  HVAC: 
CLimatrix; Dilsen-Stokkem

Isolatie en chape: 
Koen Renders; Malle

Keukens: 
Goossens keukens; Pelt

Zonnepanelen: 
Alrasol technics; Wellen

Gevelstenen Classo brons rustiek:
 Wienerberger; Kortrijk

Grondwerken: 
Croes Grondwerken; Geetbets

Prefab terrassen:
 Axi beton Bilzen
Afbraakwerken: 

Baldewijns & Co; Kuringen
Buitenschrijnwerkerij: 

JL DESIGN; wellen
Dakdichtingwerken: 

DMD dakwerken; Nieuwerkerken
Elektriciteit: 

JDE elektriciteitswerken; Wellen
Deuren: 

Dumont deuren; Zonhoven
Leuningen terras, traphal en 

doorvalbeveiliging ramen: 
Jo Huygen; Tongeren

Poorten: 
All-Port; Beringen

Inrit en tuinpaden: 
Jos Eerdekens; Oudsbergen

Parketvloeren: 
Fastré Geert; Genk
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Succesvolle samenwerking

De eerste opleveringen op Woondomein Bloesempark begonnen 
in de zomer van 2020, in 2022 zullen de laatste woningen opgele-
verd worden. Maar al is het domein straks volledig gerealiseerd, 
de samenwerking tussen JBK Projectbouw en Buro B Architec-
ten zal allicht nog even voortduren. “We hebben meerdere geza-
menlijke projecten in de pijplijn”, bevestigt Rob. “Onze bedrijven 
delen immers dezelfde ambities en werken graag samen.” Jo en 
Bert beamen dat. “Het is een gesmaakte samenwerking”, zegt 
Bert. “Beide partijen kijken kritisch mee in de ontwerpfase maar  
weten ook dat elk project daardoor een succes wordt. We worden  
samen gedreven door een passie voor het allerbeste.”

Tekst: Annelies Plugge  | Fotografie: Frank Gielen

Industrieterrein Kolmen 1208 
3570 Alken

T  +32 (0)11 31 40 27   
F  +32 (0)11 59 13 50

info@croes-bellen.be
www.croes-bellen.be

50 
JAAR
ERVARING IN 
INNOVATIE EN 

HVAC TECHNIEKEN

Alrasol Technics BVBA
Smissebroekstraat 63
3830 Wellen

012/458722
info@alrasol.be

www.alrasol.be
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Goossens Keukens NV is uw Belgische specialist in keukeninrichting. Wij ontwerpen, fabriceren en 
plaatsen uw keuken op maat. Bezoek onze luxe showroom met meer dan 60 toonzaalkeukens.

OPENINGSUREN   Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 18.00 u. (april tot sept.) / Maandag, 
Dinsdag, Donderdag 10.00 - 20.00 u. (okt. tot maart) / Woensdag sluitingsdag / Vrijdag 10.00 - 18.00 u   
Zaterdag 10.00 - 17.00 u. / Zondag & Feestdag 13.00 - 17.00 u / Mogelijkheid tot avondafspraak   

info@goossens.be +3211 80 55 10

Volg ons op

Goossens Keukens NV - Astridlaan 276A - 3900 Pelt

www.facebook.com/GoossensKeukens

www.pinterest.com/GoossensKeukensnv

www.instagram.com/GoossensKeukensnv

Maak een afspraak voor een gratis offerte

Scan de QR-code 

Alrasol is al meer dan 20 jaar actief op de 
hernieuwbare energiemarkt.

Voor dit mooie project hebben we drie aparte installaties ge-
plaatst die moeten voorzien in het gezamenlijke verbruik per 
gebouw.
Alrasol zorgt er altijd voor dat zonnepanelen geen esthetische 
afbreuk doen aan de look-and-feel van een bouwproject met 
een dergelijke uitstraling. Door met een lage helling te wer-
ken, zijn de panelen onzichtbaar voor de omgeving en de be-
woners. We hebben ervoor gekozen om op één bouw met 
een oost-westopstelling te werken.  Op deze manier krijg je 
zowel een beter spreiding van de opbrengsten – wat beter is 
in tijden van de digitale meter – als meer vermogen op het dak 
geplaatst.  Op de grotere daken hebben we twee aparte vlak-
ken geplaatst met een zuid-oost- en een zuid-westopstelling. 
In totaal wekken deze installaties 14.000 kWh groene energie 
per jaar op.  www.alrasol.be
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Groendaken spelen belangrijke rol in realisatie van hoogwaardig industrieel
gebouw met een sterke vormentaal en kleine voetafdruk

NIEUWE SOPREMA UITVALSBASIS: EEN PAREL 
VAN ECOLOGISCHE INDUSTRIEBOUW

Vanuit een doorgedreven ecologische insteek een uiterst functioneel productie- en distributiecentrum ontwerpen: die vraag 

kreeg architectenbureau WIL-MA Wastiau voor de nieuwe SOPREMA-uitvalsbasis in Tongeren. Dat resulteerde in een mooi in 

het landschap geïntegreerd, fossielvrij en bijna-energieneutraal industriecomplex, getypeerd door cortenstaal en groendaken.

W. Allen Zimmerman
architectenbureau WIL-MA Wastiau

Roel Hendrickx
Plant Manager Soprema

Kristien Olaerts
Commercieel directeur, Cordeel

3
reportage
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Ambitieus industrieel project

SOPREMA sleepte als eerste 12 van de 50 hectare in de wacht 
waarmee het bedrijventerrein Tongeren-Oost werd uitgebreid, 
met de bedoeling er de productie van hun duurzame XPS-isola-
tiemateriaal en een centraal distributiecentrum te vestigen. Met 
hun ambitieuze plannen om de invulling van het project, in lijn 
met het product dat er zou gefabriceerd worden, circulair en zo 
ecologisch mogelijk op te vatten, gingen ze bij architectenbureau 
WIL-MA Wastiau aankloppen. Algemene bouwonderneming 
Cordeel realiseerde als algemeen aannemer in dit project in een 
design en volledige buildformule. 

Groendaken vormen vijfde gevel

“De integratie van een functioneel logistiek complex in het glooi-
ende landschap vormde een eerste grote uitdaging”, legt W. Al-
len  Zimmerman, hoofdarchitect bij WIL-MA uit. “Conceptueel 
zijn we uitgegaan van de vierkantshoeve, die historisch typisch is 
voor de streek. De daken vormen daarin een bijzonder belangrijk 

element. In het bijzonder de groendaken, een vrij uniek gegeven 
voor een industriegebouw.” Door de lagere ligging van het indu-
strieterrein ten opzichte van de aanpalende autostrade fungeren 
deze als vijfde gevel. Hun vloeiende helling en de combinatie 
met de aardse kleur en het ‘levende’ karakter van het cortenstaal 
waaruit de kantoorgebouwen zijn opgetrokken, maakt de verbin-
ding met het omliggende landschap. De curves in het ontwerp 
onderstrepen tegelijk het SOPREMA-karakter van het gebouw 
met een knipoog naar de slurf van de mammoet in het logo.

Volledig circulair concept

“Er is zeer veel aandacht besteed aan de flow van goederen en 
die van mensen mooi op elkaar afstemmen binnen een volledig 
circulair concept”, legt W. Allen uit. Enerzijds is er de productie-
site, waar gebruikt XPS tot nieuw product gerecycleerd wordt. 
Anderzijds is er het distributiecentrum, met een magazijn van 
waaruit ook andere SOPREMA-producten over Europa verspreid 
worden. “We splitsten de kantoren voor de twee bedrijfstakken. 
Een overdekte passerelle in cortenstaal verbindt beide en vormt 
tegelijk een visuele barrière die de XPS-opslag op het binnen-

plein van buitenaf aan het zicht onttrekt.” “Die passerelle maakt 
het project in dit stadium ook ‘af’, hoewel er eigenlijk nog een 
fase volgt die de ‘vierkantshoeve’ zal vervolledigen”, vult Kris-
tien Olaerts, commercieel directeur van Cordeel, aan.

Isolatie- en waterdichtingsmaterialen 
van SOPREMA

In totaal bestrijken de industriegebouwen 23.000 m2 vloeropper-
vlakte. “Voor de invulling van het ontwerp is waar mogelijk na-
tuurlijk gebruikgemaakt van isolatie- en waterdichtingsmaterialen 
van SOPREMA, zowel in vloeren als in wanden en daken”, zegt 
W. Allen. “Bijzonder fijn is dat SOPREMA zo flexibel meedenkt 
in die productkeuze. Zo kwamen we voor een groot deel van de 
2.600 m2 kantoren tot een ongebruikelijke vloerbedekking: een 
mooie zwarte polyurethaanvloer, gegoten uit vloeibare ALSAN.” 
“De vloer van de 7.500 m2 grote productiehal is, hoe kan het ook 
anders, geïsoleerd met XPS en in de betonnen sandwichpanelen 
voor de wanden hebben we bij ons op de Cordeel-productiesite 
ook XPS-isolatie verwerkt”, zegt Kristien. 

Uiteenlopende dakvormen en -opbouwen

Het zeer complexe ontwerp omvat diverse dakvormen en -op-
bouwen op verschillende ondergronden, zowel steeldeck als be-
ton. Op de gebouwen naast de autostrade gaat het intensieve 
groendak met dikke substraatlaag en dichte beplanting boven de 
kantoorgebouwen over naar een lichter bedekt extensief groen-
dak boven het productiegedeelte. De brandpreventiescheiding 
ertussen is nagenoeg onzichtbaar. Voor de dakbedekking van de 
productiehal en die van het 15.000 m2 grote distributiemagazijn 
is Efyos PIR-dakisolatie en Flagon TPO-dakbedekking gebruikt.  
Zusterbedrijf IBIC stond in voor de afwerking van de groendaken 
en alle beveiligingstechnieken op de daken.  

Zo snel mogelijk het (groen)dak erop

“De zeer strakke timing in combinatie met de hoge afwerkings-
graad vormde voor ons een behoorlijke uitdaging”, geeft Kris-
tien mee. “We zijn in april 2019 begonnen met de vraag om 
in september het productiegedeelte klaar te hebben om er het 
machinepark te installeren. Gelukkig zaten we naar materiaal toe 
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Technische fiche 
Soprema

…
Bouwheer: 

 Soprema; Tongeren
…

Architect: 
Wilma Wastiau; Westerlo

Hoofdaannemer: 
Cordeel; Hoeselt
Studie Bureau: 

Geotec; Bilzen
Grondwerken: 

Croes; Geetbets
Panelen en metaalwerken: 

Cordeel; Temse
Paalfunderingen: 

Dupont; Hasselt
Parketvloer B-Hard: 

Lofra; Kinrooi
Sprinkler: 

Axima; Artselaar
Omheining – poorten Speedgate’s – tourniquets: 

B&G België; Mechelen
Betonverharding: 

Vastmans; Bree
Leuningen: 

Bijnens Metaalwerken; Oudsbergen
Alu ramen: 

CS Raamconstructies; Ravels
Schilderwerken: 

DPM; Genk
Vloer- en tegelwerken: 
Floor Concept; Beringen

Polybeton: 
Geuens; Hasselt

Groendaken en binnentuin: 
IBIC; Aartselaar

Sanitaire cabines: 
Inter-Systems; genk 

Systeemwanden: 
Maarsen Jansen; Oudsbergen

HVAC: 
Rob Air; Genk
Elektriciteit:

Verbiest ETI; Genk
Dakwerken: 

ZDP; Lummen
 

 

“We zijn zeer trots op de rol die we vervulden in 
de uitwerking van dit unieke, complexe project, 
dat zowel bouwkundig als qua technieken best 
een uitdaging bood.” 

Kristien Olaerts, commercieel directeur Cordeel
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aan de bron en konden we vanzelfsprekend op stipte levering re-
kenen. Daarnaast droegen de grondige planning in 3D, het hoge 
prefabgehalte van het gebouw en de uitstekende, vlotte samen-
werking met alle partijen binnen het bouwteam en zeker ook met 
de officiële instanties ertoe bij dat we goed voorbereid op het ter-
rein konden komen.”

Robuust, duurzaam, fossielvrij 
en bijna-energieneutraal

“Op uitdrukkelijke vraag van SOPREMA is het hele project laag-
energetisch en fossielvrij opgevat”, legt Kristien uit. Met behulp 
van warmtepompen en warmterecuperatie uit de procestech-
niek is het gelukt om de kantoorgebouwen energieneutraal en 
het magazijn bijna-energieneutraal (BEN) te houden. Naast hun 
oogstrelende functie, zorgen de groendaken voor buffering en in-
filtratie van het hemelwater. Op de andere daken is de plaatsing 
van zonnepanelen voorzien. “Ook alle ‘second life’-principes zijn 
toegepast”, voegt W. Allen er nog aan toe. “Hoewel specifiek ont-
worpen op vraag van SOPREMA, gaat het om een zeer robuust en 
functioneel gebouw in duurzame materialen, dat op langere ter-
mijn gerust een tweede leven voor een ander bedrijf kan krijgen. 
Tegelijk creëerden we een industriële werkomgeving op mensen-
maat, als het ware een ‘fabriekscampus’, waar het aangenaam 
werken en vertoeven is.” 

Tekst: Soprema | Fotografie: Soprema / Frank Gielen

√  Totaalaanbieder voor de gehele bouwschil
√  Brede expertise in waterdichting & isolatie oplossingen
√  Uitgebreid gamma 100% natuurlijke houtvezelisolatie van PAVATEX
√  Praktijkopleiding in nieuw Club Expert trainingcentrum
√  Roof Consulting: advies & ondersteuning op maat

www.soprema.be I info@soprema.be
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(VER)bouwen doe je met verheyen!  • WWW.VERHEYEN.COM
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KEUKENS  •  interieur  •  bouwmaterialen  • DOE-HET-ZELF • tegelhandel 

Verheyen-ADV-LimburgBouwt-190x126.indd   1Verheyen-ADV-LimburgBouwt-190x126.indd   1 29/09/2021   16:0429/09/2021   16:04

“We creëerden als het ware een ‘fabrieks-
campus’, een werkplek die aangenaam oogt 
en aanvoelt. Ook dat menselijke aspect maakt 
deel uit van een ecologisch concept.” 

W. Allen Zimmerman, hoofdarchitect 
WIL-MA
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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

Hydro Building Systems Belgium NV 
Roosveld 11

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

sapa.ramen@hydro.com 
www.sapa.be

Duurzame aluminium ramen van SAPA… 
Minimalistisch en elegant.
Voor optimaal leefcomfort.
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Voltreffer: lounge van 
stadion KRC Genk 
gerenoveerd door 
Woutim

Woutim was met dit voetbalproject niet aan zijn proefstuk 
toe. Eerder al nam het ervaren schilder- en renovatiebedrijf de  
stadions van RSC Anderlecht en Club Brugge onder handen, 
evenals de Ghelamco Arena in Gent. Stuk voor stuk met een 
knap resultaat, zo wist de opdrachtgever die Woutim ook voor 
het stadion in Genk inschakelde. “Onze kracht ligt bij het per-
sonaliseren en optimaal herindelen van grote ruimtes”, vertelt 
zaakvoerder Mario Timmers van Woutim. “Voor KRC Genk  
hebben we ruim 3.000 m2 aan oppervlakte volledig omgebouwd 
en gerenoveerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaard, en dat 
op drie verdiepingen.”

Uitnodigend gevoel
De wens van de klant was helder: er was nood aan een nieu-
we inrichting van de loungeruimtes en bijbehorende faciliteiten 
en een opfrissing van alle oppervlakken. Voor het ontwerp, de 
studie en de uiteindelijke invulling werd er volledig op Woutim 
vertrouwd. “We hebben gekozen voor een eigentijdse maar 
ook gezellige sfeer”, legt Mario Timmers uit. “Door de grotere  
ruimtes met schermen, planten en meubelplaatsing in kleinere 
zones te verdelen, hebben we een knus en uitnodigend gevoel 
gecreëerd. 

Tegelijkertijd hebben de lounges niet aan overzicht moe-
ten inboeten, want door middel van plafondsverhoging en 

meerdere zones met staanplaatsen is het ruimtelijke gevoel 
bewaard gebleven. Ledstrips geven het interieur een strakke 
look en zorgen voor gezellige verlichting op de juiste plekken. 
Daarnaast hebben we overal het vloertapijt vervangen door  
onderhoudsvriendelijk PVC-laminaat én meegedacht over de ver-
betering van de akoestiek binnen de ruimtes.” 

Snelle oplevering
Zo’n twintig werknemers van Woutim werden van half mei tot 
half augustus ingezet om de totaalrenovatie te realiseren. Een 
snelle oplevering, waar Woutim dan ook om bekendstaat. Mario 
Timmers: “Ook in onze andere projecten ontzorgen we de klant 
graag zo veel mogelijk. Dankzij een vlotte planning en aanpak 
garanderen we zo weinig mogelijk tijdverlies. Kijk bijvoorbeeld 
maar naar onze totaalrenovaties in vakantieparken – binnen en-
kele maanden tijd renoveren we gerust 200 vakantiewoningen, 
en dat meerdere keren per jaar.” 

Projecten zoals Terhills Resort, bijvoorbeeld, een van de meest 
recente vakantieparken waarbij Woutim de interieurvoorziening 
voor zijn rekening nam. Als preferred supplier van onder andere 
Pierre & Vacances en verschillende Europese hotelketens heeft 
Woutim een voortrekkersrol binnen de schilder- en interieur-
sector. “Ik geloof dat onze manier van communiceren en onze 
doortastende aanpak daarbij absoluut het verschil maken.”

Voor iedereen die een voetbalwedstrijd live gaat 

bekijken en de perfecte voetbalsfeer wil ervaren 

is de stadionlounge een onmisbare halte. 

Zo ook bij KRC Genk. Schilder- en interieurbedrijf 

Woutim werd ingeschakeld om hier de lounge- en 

barruimtes grondig te renoveren en het interieur 

naar een hoger niveau te tillen. Zaakvoerder Mario 

Timmers en zijn team maakten er een knappe 

Limburgse thuismatch van.
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Vernieuwend concept
Ook bij de aanpak van stadions staat die heldere com-
municatie voorop. “Transparantie is het codewoord in 
elk van onze projecten, zo ook in de voorbereidingen 
met KRC Genk. Van dag tot dag communiceren we 
over de belangrijkste ontwikkelingen en zijn we heel 
open en eerlijk over de vooruitgang. 
Bovendien nemen we graag initiatief en denken we 
mee over de vele mogelijkheden. Milieuvriendelijk-
heid is bijvoorbeeld een aspect dat we steeds vaker 
verwerken in onze adviezen. Door goed te luiste-
ren naar de wensen van de klant en vervolgens een 
doortastend en vernieuwend concept naar de tafel te 
brengen, zijn we echt in staat om te verrassen.”

Partnerschap
In de toekomst mogen er wat Mario Timmers betreft 
nog vaker stadionrenovaties op de planning staan. 
“We nemen deze projecten graag aan en hebben 
inmiddels een mooi portfolio opgebouwd”, zegt hij. 
“Ook internationaal is ons team daarvoor beschik-
baar, net zoals we door heel Europa ingezet worden 
op vakantieparken. Wie benieuwd is naar onze groot-
schalige renovaties, kan ondertussen in het stadion 
in Genk een knappe impressie opdoen.” Dankzij het 
partnership tussen de club en het bedrijf vormen niet 
alleen de bars en lounges een krachtige verwijzing 
naar de diensten van Woutim, maar zul je ook het be-
drijfslogo de komende drie seizoenen op de stadion-
borden zien verschijnen.

www.woutim.beinfo@woutim.be
+32 (0)11 61 08 08
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ISOLA BREIDT HAAR SITE IN TONGEREN UIT 
MET EEN NIEUWE SHOWROOM

Als je de site van Isola in Tongeren passeert, kan je er niet 
naast kijken: jullie gaan uitbreiden. Wat houdt deze uitbrei-
ding precies in? 
Kim Strauven: Sinds een drietal jaren bieden wij onze klanten 
de volledige vloeropbouw aan: vloerisolatie, chape, eventueel 
vloerverwarming en afwerking met tegels en/of parket. We  
noemen dat onze all-in-one floorservice. Een gedeelte van ons 
huidige kantoorgebouw is momenteel ingericht als showroom, 
maar deze ruimte is te klein en voldoet niet aan onze normen, aan 
de manier waarop wij de klanten willen ontvangen en begeleiden 
in het kiezen van hun droomtegel. Vandaar de beslissing om een 
nieuwe showroom te bouwen. 

Jullie zijn jarenlang gekend geweest als isolatiebedrijf. Hoe 
zijn jullie ertoe gekomen om de volledige vloeropbouw aan 
te bieden? 
Kim Strauven: Inderdaad, we zijn reeds meer dan dertig jaar 
specialist in isolatie van gebouwen in al zijn vormen: vloer- 
isolatie, dak- en zolderisolatie, spouwmuurisolatie, kruipkelder- 
isolatie, akoestische isolatie. 
De beslissing om chape aan te bieden was eigenlijk een  
evidente keuze nadat we herhaaldelijk deze vraag kregen van onze  
klanten. De positieve reacties hierop hebben ons ertoe aangezet 
om ook de vloerverwarming aan te bieden, via onze partner BSX. 
De vloerafwerking was een volgende logische stap. Op die  
manier kunnen we garanderen dat alle lagen van de vloeropbouw 
kwalitatief zijn. 

De grootste troef van onze all-in-one floor-
service is het ontzorgen van de klant: 
deze heeft één aanspreekpunt voor de 
verschillende fasen van de vloeropbouw. 
Wij stemmen intern de werken op elkaar 
af, waardoor er tot twee maanden tijd  
gewonnen wordt in het bouwproces. 

Inmiddels hebben jullie BSX overgeno-
men, niet enkel voor de vloerverwar-
ming, maar ook voor de andere diensten 
die het Paalse bedrijf aanbood? 
Kim Strauven: In oktober 2019 hebben 
we BSX, op dat moment actief in HVAC, 
sanitair en zonnepanelen, overgenomen. 
Deze overname kadert in onze missie: 
Create your Comfort. Alle diensten die 
wij aanbieden, zijn erop gericht om het 
wooncomfort te verhogen. Daarnaast zijn 
we heel bewust bezig met de wereld van 
morgen en willen we ervoor zorgen dat 
die comfortverhoging zo weinig mogelijk 
impact heeft op het milieu. 

Op welke manier doen jullie dat? 
Kim Strauven: De basis van minder 
energieverbruik is een goed geïsoleerde  
woning. Naast de gekende isolatiepro-
ducten PUR en EPS, bieden wij ook al 
meer dan 20 jaar ons eigen, circulair en 

ecologisch product Thermogran aan voor de vloerisolatie. We 
streven er continu naar om onze productieprocessen en onze 
producten ecologischer te maken. Op dit moment werken we 
actief aan een andere samenstelling van onze chape. 

Daarnaast bieden we naast de zonnepanelen ook laadstations 
en thuisbatterijen aan binnen onze tak Duurzame Energie. Het 
zwaartepunt van de ontwikkelingen binnen ons bedrijf zal de 
komende jaren in deze afdeling liggen. 
Begin september zijn we gestart met een driejarig traject met 
Voka om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van 
de Verenigde Naties te implementeren binnen onze onderne-
ming. Op die manier willen we ons steentje bijdragen aan een 
betere wereld. 

www.isola.be

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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EXPERIENCE CENTER

 WWW.THEAUDACEXPERIENCE.EU

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

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

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

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

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

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

Beslist het fijnste keukenrecept
voor uw woonprojecten

The Pure Kitchen Line
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Het plafond wordt een dynamisch designobject

Natuurlijk materiaal dat steeds opnieuw kan worden hergebruikt

Architecten zijn steeds op zoek naar een decoratief element dat hen helpt om verlaagde plafonds meer karakter te geven, zodat 
een esthetisch geheel kan worden gecreëerd. Daarnaast bestaat er een wereldwijde beweging die streeft naar de terugkeer naar de 
natuur via het gebruik van meer duurzame en natuurlijke materialen in de architectuur. Dit is een trend die Knauf DANOLINE graag 
tegemoet ziet, vermits gips een natuurlijk materiaal is dat telkens weer kan worden gerecycleerd.

De plafondtegel Rold12 is afgewerkt met gipsstroken in een houtlook waardoor het plafond een derde dimensie krijgt. De stroken 
verlenen het plafond ook een aantrekkelijk, organisch uiterlijk, verbergen de velden van een typisch verlaagd plafond en verlenen 
het plafond een ononderbroken oppervlak. 

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

Bestel gratis uw Rold12-staal

“Bij Arte houden wij ons nau-

welijks met trends bezig, we  

kijken eerder naar wat hot is in 

de mode en welke kleuren popu-

lair zijn in de mode- en meubel-

industrie”, begint design studio 

manager Frederik Decoopman. 

“Vandaag weten wij al voor 50 

procent wat we over twee jaar 

gaan maken. Natuurlijk moeten 

wij de vinger aan de pols hou-

den en opvolgen wat er gebeurt 

met de vormen en texturen in de 

wereld. Denk bijvoorbeeld aan 

hout, steeneffecten en textiel. 

Mensen geven de voorkeur 

aan warme en tastbare mate-

rialen. Zo hebben we onlangs 

een collectie met oesterachtige 

schelpen uit de Stille Zuidzee 

gelanceerd, in de vorm van puzzel- 

achtige muurtegels.” 

1
dossier

Trends in 
interieurinrichting, 
bestaan ze 
überhaupt nog wel? 
Vittorio Simoni van 
Simoni Architecten 
ging bij interieur-
bouwer Deholi 
het debat aan 
met negen 
vakspecialisten.

DE TREND? GÉÉN TRENDS!
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“Vroeger waren er stromingen zoals de Memphisgroep onder 
aanvoering van Ettore Sottsass”, vertelt Pascal Segers, zaak-
voerder van Pas Interieurconcepten. “Nu zijn interieurtrends 
heel divers. Naar mijn gevoel lopen stijlen veel meer parallel 
aan elkaar en kan je daaruit een designvoorkeur distilleren. Wij 
ontwerpen tijdloze interieurs en leggen het accent op variabele 
elementen zoals kleuren en accessoires.” 

“Ik volg de trends absoluut niet en weet ook niet wat de Kleur 
van het Jaar is. Toch worden we er als ontwerpers onbewust 
en haast overal mee geconfronteerd. Net als onze opdrachtge-
vers”, klinkt het bij Channah Mourmans. De architecte-interi-
eurarchitecte van Mourmans Nypels Architecture gaat verder: 
“Neem nu Memphismeubelen. Die verkopen vandaag als zoete 
broodjes, in de jaren 80 kon je ze aan de straatstenen niet kwijt.” 
“De laatste tijd hebben we bij Deholi enorme hoeveelheden no-
telaar verwerkt”, merkt directeur-bestuurder Antal Potocan op. 
“Waarom? Ik kan dat niet benoemen. Het gaat gewoon in één 
keer die richting uit.”

Nieuwe goden en grote Manitoes

“Studenten architectuur en interieurarchitectuur zijn onbewust 
met trends bezig. Ze volgen de sociale media en dwepen met de 
Kanye Wests van deze wereld en andere nieuwe goden”, weet  
Philippe Swartenbroux, docent aan de faculteit Architectuur 
en Kunst van UHasselt en interieurarchitect bij Puls Architecten. 
“Grote Manitoes voornamelijk uit de modewereld bepalen de 
Kleur van het Jaar en allemaal gaan wij voor een stukje mee met 
die trend.” 

“Als audiofabrikant houden we bij de ontwikkeling van onze 
producten rekening met karakter en toepassing, eerder dan met 

trends”, verduidelijkt sales & project manager Nico Tack van 
PVS - Audac. “Wij hechten veel belang aan beleving, daarom 
pakken we ook uit met een experience center. Geluid moet nu 
eenmaal aangenaam zijn. Daarnaast proberen wij onze geluids-
systemen onzichtbaar te maken en volledig te laten opgaan in 
de ruimte. Belangrijk is ook om systemen verder uit te bouwen 
naargelang de verwachtingen van de klant. Zowel technisch als 
esthetisch.”

Gevoelig voor detaillering

“Als interieurarchitecte luister ik vooral naar mijn klant”, geeft 
Christel Goossens aan. “Hij bepaalt eigenlijk de trend. Ik kan 
wel bijsturen, ideeën aanreiken en erop toezien dat de verhou-
dingen kloppen. Maar ik dring mijn visie niet op en geef enkel 
raad. Zolang de basisinrichting uit natuurlijke en neutrale mate-
rialen bestaat, vind ik het best oké. Ik ben wel gevoelig voor 
detaillering. Zo kan je met kleuren sfeer creëren of bijvoorbeeld 
de jaargetijden in huis brengen.” 

“Klanten die onze showroom in Meerssen binnenlopen, hebben 
vaak op voorhand al het internet afgeschuimd naar het parket 
dat hun voorkeur geniet”, constateert Herbert de Vos, verkoper 
bij Topshelf Parket. “Zij tonen ons de zoekresultaten en meteen 
ook wat ze willen. De houten vloer in visgraatmotief of met de 
Hongaarse punt in verschillende kleuren is terug van nooit hele-
maal weggeweest. Deze patronen geven een interieur allure en 
een chique uitstraling.” 

“Tegenwoordig gaat iedereen op het internet op zoek naar de 
stijl die bij hem of haar past”, aldus Marc Vanhees, chief com-
mercial officer bij Democo. “Je speurt online eveneens naar ar-
chitecten die aansluiten bij jouw stijl.”

1. Philippe Swartenbroux
2.  Marc Vanhees
3. Herbert de Vos
4. Vittorio Simoni

5. Channah Mourmans
6. Christel Goossens

5.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Sterk afgezwakt en heel vluchtig

“Mensen worden vandaag ondergedompeld in een zee van 
mogelijkheden, die meer dan ooit bereikbaar zijn”, stipt Pascal 
Segers aan. “Via de informatietechnologie komen er zo veel 
prikkels op je af dat er soms moeilijk een keuze kan worden 
gemaakt. Interieurarchitecten verstaan de kunst om het hemels-
brede aanbod te filteren en af te stemmen op de behoeften van 
de klant en hem zo te begeleiden naar het finale concept.” 

“We worden allemaal beïnvloed door sociale media. Als je bezig 
bent met je interieur ga je elementen opnemen en ze voor een 
deel relateren aan je karakter”, knikt Nico Tack. “In onze sector 
neemt de technologie een prominente plaats in wat veel invloed 
uitoefent op het ontstaan van trends. Door de snelle evolutie 
van de technologie zijn de huidige trends echter sterk afgezwakt 
en heel vluchtig. Maar in mijn ogen bestaan trends nog altijd.” 
“Alles ligt vandaag ook meer dan ooit binnen handbereik. Wie 
instagramt, kan op een gesponsord bericht klikken en nagenoeg 
in één ruk een bestelling plaatsen. Vroeger moest je je naar een 
winkel begeven, nu zijn producten veel makkelijker verkrijgbaar. 
Het marktaanbod is bovendien gigantisch toegenomen”, vindt 
Marc Vanhees.

Klant op zijn wenken bedienen
“Voor de vloer in onze kantoren hadden wij oorspronkelijk onze 
zinnen gezet op massief noten parket. Uiteindelijk hebben de 
Gebroeders Janssen bij ons het Oostenrijkse product B:hard ge-
plaatst. Een houten vloer pur sang en een echt natuurproduct 
met een extreme hardheid, die drie keer hoger ligt dan die van 
eiken. Andere voordelen zijn een torenhoge krasresistentie, in-
drukwekkende slipresistentie en grote brandvertraging. Kortom, 
een langere levensduur en hogere veiligheid voor zowel onze 
bedienden als arbeiders”, omschrijft Antal Potocan. 

“Met meer dan 30 jaar ervaring ben ik een oude rot in het vak”, 
zegt Herbert de Vos. “Ik heb heel wat trends in parket zien 
voorbijkomen. Eiken, merbau, boenen, lakken, verouderde en 
niet-verouderde parketvloeren, noem maar op. Vandaag kunnen 
we quasi alles maken en de klant op zijn wenken bedienen met 
de gewenste kleur en vorm, zodat de vloer 100 procent past bij 
zijn inrichting en stijl.”

Alles kan en alles mag
“In onze sector word je geconfronteerd met de wensen van 
de klant en tegelijk met zijn budget”, merkt Philippe Swar-
tenbroux op. “Als die klant droomt van de iconische John 
Pawson-keuken maar die materialen niet kan betalen, dan reiken 
de creatievelingen in ons vak daar oplossingen voor aan.  Wij 
ontwerpers staan middenin de maatschappij en geven bijvoor-
beeld ook antwoorden op duurzaamheidsvragen. Tegenwoordig 
wordt er vol ingezet op het creëren van een totaalbeeld, beleve-
nis en experience. En daarvoor moet je ‘the extra mile’ gaan.” 

“Het Pinterestplaatje in de architectuur is steeds hetzelfde, al-
leen hebben we het niet door”, oordeelt Channah Mourmans. 
“Beleving vind je niet enkel terug in het materiaal, maar ook in 
hoge mate in het ruimtelijke aspect. Wat me eveneens opvalt: 
klanten die bij ons aankloppen moeten vaak volledig worden be-
geleid in het bouwproces. Ze hebben ook geen uitgesproken 
voorkeur voor een architect en zijn via via in ons bureau terecht-
gekomen.” 
“Vanaf het moment dat je een klant ontvangt, kruip je voor een 
stuk in de huid van een psycholoog. Want je moet bij wijze van 
spreken weten hoe hij van ’s morgens tot ’s avonds leeft om 
een flow in zijn interieur te krijgen. Ik denk dat trends daar op 
inspelen”, meent Christel Goossens. 
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“Alles kan en alles mag vandaag de dag”, besluit Frederik 
Decoopman. “Vroeger had je één tint groen, nu maar liefst 
honderden varianten. Arte is actief in 130 landen. Ons gam-
ma is heel breed en niet gericht op een of meerdere landen. 
Nederland is momenteel een heel lucratieve markt. Hoe dan 
ook, de wereld draait tegenwoordig zo snel waardoor er geen 
echte trends meer zijn.”

Tekst Erik Cajot | Fotografie Alf Mertens

2.

4.
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2. Nico Tack
3. Pascal Segers
4. Frederik Decoopman

info@christel-goossens.be
www.christel-goossens.be
+32 468 04 85 61
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Experience 
       your space

Nieuwe thuis, zelfde huis

Jouw woning is heel bijzonder: je hebt erin geleefd, gevierd en 

genoten. Maar misschien ben je klaar voor een nieuw hoofdstuk?

Zijn de kinderen het huis uit, of komt er net een nieuw kindje bij? 

Of misschien is het gewoon tijd voor wat meer comfort in huis?

Met een slimme totaalrenovatie of totaalinrichting hoef je niet  

op zoek naar een nieuwe woning voor jouw nieuwe hoofdstuk. 

Onze renovatie-experten bekijken hoe we met jouw huidige 

woning je dromen voor de toekomst kunnen vervullen.

deholi-totaalrenovaties.be The Value Builders
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SCHOLEN EN SPORTACCOMODATIES  |  PYLONEN  |  KNIP- EN PLOOIWERKEN

Centrum zuid 3219
3530 Houthalen
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dilien@dilien.com
www.dilien.com
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GLOEDNIEUWE, STATE-OF-THE-ART SITE 
VOOR STAF CARS IN PELT: 
“DIT IS UNIEK IN BELGIË”

Op de site van een voormalige hekwerkfabrikant in Pelt, vlakbij de afrit van de Noord-Zuidverbinding, nam personenvervoers-

bedrijf Staf Cars zonet een gloednieuwe werkhal in gebruik. Het pand van 10.000 m2 en de aangrenzende megaparking vormen 

de perfecte vertrek- en aankomstplaats voor de ruim 100 bussen van het bedrijf. We ontmoeten de bouwheer en betrokken 

bouwpartners ter plaatse voor een rondleiding.

Staf Cars bestaat al sinds 1951 en werd opgericht door Gustaaf Cremers, de vader van huidig zaakvoerder Paul Cremers. Het bedrijf 
richt zich op verschillende doelgroepen en verzorgt personenvervoer voor scholen, verenigingen en bedrijven. Daarnaast organiseert Staf 
Cars daguitstappen, meerdaagse reizen door Europa, internationale lijndiensten zoals Flixbus, en meer. “Met ruim 200 mensen in dienst 
op meerdere locaties waren we toe aan één centrale werkplaats waar alle bussen en diensten samenkomen”, vertelt Paul Cremers. 
“Ons oog viel op deze locatie, voorheen van Van Merckstein. De site was al 10 jaar onaangeroerd gebleven, maar wel heel degelijk aan-
gelegd. Bovendien is dit de perfecte locatie, zo vlak naast de Noord-Zuidverbinding. We besloten het bestaande pand te hergebruiken 
en het terrein een goede invulling te geven.”

4
reportage
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Nieuw gebouw in bestaand gebouw

En bij die plannen was de input van Johan Kosten, architect-zaak-
voerder bij Architectenbureel S.R.&T., onmisbaar. “Een van de 
structurele uitdagingen in dit project was het feit dat Staf Cars 
een nieuw gebouw in een bestaand gebouw ging plaatsen”, ver-
telt hij. “Het was daardoor geen kwestie van snel een nieuw 
gebouw op te trekken – de hele constructie moest ín het pand 
worden gebouwd. Ook moesten we nog toestemming krijgen 
van de adviseurs van het Agentschap Verkeer en Wegen, die 
betrokken waren vanwege de centrale locatie.” Met partners 
Jos Lemmens, zaakvoerder van Q-Capital, en Pierre Dilien van 
hoofdaannemer Dilien Metaalwerken rond de tafel werd het  
project uitvoerig besproken. “Er waren ook plannen voor een 
kantoortoren”, zegt Pierre Dilien, “maar door corona staat dat 
deel van het project even on hold. De komende jaren zal het  
kantoor hier wel gebouwd worden, zodat ook de werkplekken op 
de site in Lommel hiernaartoe kunnen verhuizen.” 

High-tech campus

Op de nieuwe site spelen hoogwaardige IT-oplossingen een  

grote rol. “We hechten veel belang aan state-of-the-art ma-
teriaal”, licht Paul Cremers toe. “Het moet een high-tech,  
future-proof campus worden. Zo installeren we later nog soft-
ware waarmee bussen automatisch op eventuele schade  
worden gescand.” Zowel in de ruwbouw als de uitvoering moes-
ten de aannemer en architect daarom flink vooruitdenken. 
Johan Kosten: “Geen evidente oefening, maar gelukkig stonden 
alle neuzen in dezelfde richting.” Jos Lemmens, die de coör-
dinatie tussen de verschillende partners op zich nam, beaamt 
dat. “Je merkte tijdens de bouwfase dat elke partij zijn eigen 
verantwoordelijkheid opnam én analyseerde welke invloed zijn 
werk had op dat van de anderen. Dankzij die aanpak liep alles op 
rolletjes en kon Paul zich blijven focussen op de continuïteit van 
het bedrijf.”

Milieuvriendelijkheid

In de nieuwe werkplaats kunnen de ruim 100 bussen – waarvan 
40 dubbeldekkers en 6 bussen met bedden – gepoetst, omge-
bouwd en onderhouden worden. Buiten staan twee tankstations 
op de eigen site, volledig uitgerust om vier bussen tegelijkertijd 

Paul Cremers,
Staf Cars

te laten tanken. Aan die stations worden de bustoiletten ook 
leeggezogen, wordt de watervoorraad bijgevuld en ondergaan 
zowel de interieurs als exterieurs een poetsbeurt. “Voor de  
carwash gebruikt het bedrijf 100% gerecupereerd regen- 
water”, vertelt Johan Kosten. “Daar zit nog een eigen zuiverings-
installatie tussen, zodat het water van de beste kwaliteit is. Die  
milieuvriendelijkheid trekken we door naar plannen om een  
eigen windmolen en zonnepanelenpark neer te zetten.” 
 

Streven naar perfectie

In de toekomst zal Staf Cars verder nog heel wat andere ont-
wikkelingen implementeren. De hoofdvestiging blijft in Pelt, 
maar er zullen wel meerdere kleine hubs door de Benelux ge-
plaatst worden voor snelle pitstops. Ook wordt er voor optimale  
zuiverheid een extra hal ingericht met sterke verlichting, zodat 
de poetsploegen onder de beste omstandigheden hun werk 
kunnen doen. Paul Cremers: “Ik ben alvast ontzettend trots op 
de kwaliteit van de werkplaats die we hier hebben neergezet. De 
site is zonder twijfel uniek in België en boezemt onze potentiële 
klanten meteen vertrouwen in. Wie de werkplaats bezoekt, ziet 
direct waar we voor staan: professionaliteit en alleen het aller-
beste comfort.” Of het nu gaat om het reeds gerealiseerde pand 
of de nevenprojecten die nog zullen volgen, de bouwpartners 
zijn het eens over de zeer positieve samenwerking. “Perfectie is 
soms moeilijk te bewerkstelligen, maar we streven er allemaal 
naar”, besluit Jos Lemmens. “Met de juiste mankracht, techni-
sche skills en materieel, maar vooral ook met de juiste mindset, 
zijn we heel ver geraakt.”

Tekst Annelies Plugge  |  Fotografie Staf Cars &  Boumediene Belbachir

Technische fiche: Staf Cars
…

Bouwheer: 
 Staf Cars; Pelt

…
Architect: 

Architectenbureel S.R. & T.; Pelt
Hoofdaannemer: 

Dilien metaalwerken; Houthalen-Helchteren
Wateropvang putten: 

Seevens; Hamont-Achel
 Poorten: 

Adk; Kinrooi
Architectonisch beton: 

Architon; Dessel
Hemelwater afvoer: 

Bosmans Theo; Neeroeteren
Dakwerken:

Gebr. Hendrickx; Pelt
Gietvloeren: 

Poly beton Geuens; Hasselt
Gevelbekleding: 

Arcelor mittal; Geel
Buitenschrijnwerk: 

Gijbels glas; Beringen
Vloerelementen: 

Pauli beton; Hoeselt
Aluminium ramen: 
Reynaers alu; Duffel

Beton wanden: 
Schelfhout; Kinrooi

Gepla BV    Business Park Stein 135    6181 MA Elsloo         T. 046 - 4370340    E. info@gepla.nl    W. www.gepla.nl
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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

AD_Ensatec(LimburgBouwt)_190x124mm.indd   1AD_Ensatec(LimburgBouwt)_190x124mm.indd   1 20/06/2021   21:3920/06/2021   21:39

ONTMOET ONS OP LIMBURG LEADS  
20 EN 21 OKTOBER IN MECC MAASTRICHT

Limburg Leads heeft als doel ondernemers te verbinden ten behoeve van een succesvolle euregio. Het businessevent presenteert een 
interactief programma rondom de thema’s Duurzaamheid & Circulariteit, Mobiliteit, Digitalisering en Talent en helpt bij het creëren van 
nieuwe netwerken. Grens- én sectoroverschrijdend.

Limburg Leads biedt een interactief programma bestaande uit o.a.:
• Mainstage met Sander Kleikers en Simone van Trier in gesprek met Limburgse topondernemers en keynote sprekers Merel Westrik,
 Atilay Uslu en Anna Chojnacka
• Masterclass Dome met doorlopend presentaties van gevestigde namen 
• Start-Up Arena waar Nederlandse, Belgische en Duitse start-ups hun idee pitchen aan een breed publiek
• Moneyroom waar innovatieve start-ups hun business idee pitchen aan investeerders en ervaren CEO’s
• Innovatieve matchmaking tool  gericht op het laten ontstaan van nieuwe euregionale netwerken
• Bouw gericht op innovatieve en circulaire bouwconcepten
• MobiliteitsArena over innovatieve, vitale, groene en voordeligere mobiliteit
• Booster: de grootste netwerkborrel van de euregio op woensdagavond 20 oktober

Wij, ENSATEC,  INTELLISOL  en GEPLA (NL) zijn aanwezig en nodigen jouw uit voor een bezoek aan Limburg Leads én aan onze stand.
Zorg dat je erbij bent registreer gratis je bezoek op limburgleads.com

ÉÉN PARTNER VOOR 
AL UW ENERGIETECHNIEKEN!
voor industrie- , kantoor- en woningbouw

zowel nieuwbouw als renovatie

GEOTHERMIE

ZONNEPANELEN

BATTERIJSYSTEMEN

WARMTEPOMPEN

VLOERVERWARMING

AIRCO

ENERGIEZUINIGE ZWEMBADEN

WTW BALANSVENTILATIE

CMARTPORTS

LED-VERLICHTING

LAADPALEN

Er zijn verschillende oplossingen om uw huis of 
bedrijf energiezuinig te bouwen of renoveren. Een 
combinatie van verschillende systemen zorgt voor 
de grootste energiebesparing. En nog meer als de 
systemen perfect op elkaar zijn afgestemd. Intellisol 
kan voor uw persoonlijke situatie een totaalconcept 
ontwikkelen om uw gebouw zo comfortabel en 
duurzaam mogelijk te maken. Contacteer ons zo 
vroeg mogelijk in het bouwproces zodat we met 
alle toepassingen rekening kunnen houden en u zo 
goed mogelijk kunnen adviseren.

INTELLIGENTE TOTAALPROJECTEN

MAAK EEN AFSPRAAK MET INTELLISOL

Maastrichtersteenweg 163, Maaseik (België)
T. +32 89 355 300  I  info@intellisol.be
www.intellisol.be
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Beregeningstechniek

Fonteintechniek

Wolfstraat 68 • B-3570 Alken • Tel.: +32 (0)11 31 55 79 • Fax: +32 (0)11 31 56 54 
info@automaticspraying.be • www.automaticspraying.be
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• RAAMDECORATIE 

• TAPIJTEN 

• VERF EN BEHANG 

• ZONWERING 

• VERLICHTING 

• MEUBILAIR

Hoevenzavellaan 29  
3600 Genk

ww.deroos-interieur.be

De Roos Interieur is al 84 jaar uw interieurzaak in 
Limburg. Wij verzorgen de totaalinrichting voor 

uw woning of kantoor.

studio Lijnen & Partners

MASTERS IN ALUMINIUM CONSTRUCTIONS
VAMA Ramen & Deuren is al vele jaren een actieve en succesvolle 
Schüco- en Reynaers Installer. Een firma die het vertrouwen geniet 
van bouwers én verbouwers, op zoek naar een vakkundig advies, 
praktische expertise en een complete service op het gebied van 

aluminium of PVC ramen en deuren.

specialisten in
ramen &deuren

ONZE TROEVENWAAROM VAMA?

-

, 

 vamaramen.be  info@vamaramen.be

Wanneer u gaat (ver)bouwen  bent u bij VAMA 
ramen & deuren aan het juiste adres. VAMA is 
een begrip in de regio en staat bekend om het 
leveren van kwaliteit. Informeer naar referen-
tieprojecten!

Met ruim 20 jaar aan ervaring, bent u bij Tom en 
Andy in goede handen, VAMA werkt uw project 
zelf uit en plaatst alle ramen en deuren zelf.

Bij VAMA ramen & deuren kan u terecht voor 
nieuwbouw en renovatie werken. Onze ruime 
keuze in aluminium, PVC en hout zijn van 
bewezen topkwaliteit. 

VAMA ramen is al vele jaren een actieve en 
succesvolle REYNAERS INSTALLER, op deze 
manier bent u zeker van een onberispelijke 
plaatsing.

Bij VAMA draait het niet alleen om ramen te 
verkopen, maar om echt alles tot in de puntjes 
met de klant te bespreken om zo, samen tot 
een mooi resultaat te komen.

1 contactpersoon die alle stappen 
samen met de klant uitvoert.

Projectopvolging: voortgang van 
het project, van A-Z met een 
duidelijke terugkoppeling.

Vakkundige montage van uw 
ramen en deuren door erkende 
vakmensen.

Klantenservice: wij luisteren naar 
uw verhaal en staan altijd voor u 
klaar.

Opmeting en studie van de werf 
gebeurt door ons zelf.

Industrieweg 108  |  3620  |  Lanaken (BE)  |  +32(0)89 440 440  |  info@vamaramen.be
www.vamaramen.be

NATUURSTEEN THIJS

Kapittelstraat 16 • K.M.O.- zone spelver • 3740 Bilzen • 0032 89 41 22 39 • natuursteen@w-thijs.be

NatuursteeN thijs
Kapittelstraat 16 - K.M.O.-zone spelver - 3740 BilzeN

tel. 089 41 22 39 - Fax 089 41 74 51
e-mail: natuursteen@w-thijs.be

Sinds 1963

Ons prOgramma:
• Keukenbladen

• Vloeren 

• Tafels

• Badkamerinrichtingen

Met deskundige plaatsing

“nIEUW” ALLE MAATWERK IN “KERAMIEK”

• Trappen

• Schouwen

• Inbouwkachels

• Raamtabletten 
 en dorpels

• Deuromlijstingen

• Gevelbekleding

b.v.b.a.

MARMER•GRANIET•ARDUIN•COMPOSIET

MARMER • GRANIET • ARDUIN • KERAMIEK • COMPOSIET

• keukenbladen
• vloeren
• tafels
• badkamerinrichtingen
• trappen
• schouwen
• inbouwkachels
• raamtabletten en dorpels
• deuromlijstingen
• gevelbekleding

Met deskundige plaatsing

INTERIEUR • RENOVATIE • NIEUWBOUW

BOEKPRESENTATIE 

EN EVENT BIJ 

MARRES ATELIER 

DES AMIS

Rik Felderhof sprak hele wijze woorden inzake genieten en 
verwachtingen en dit in relatie tot uitstelgedrag.

Rik bekend van villa Felderhof is als eerste benoemd tot ere 
lid van een nieuwe club in oprichting van levensgenieters.

Tijdens een zeer geslaagde avond bij Marres Atelier waren 
150 gasten present, zij genoten van een top avond met  
hapjes van Tout à Fait.

Na afloop ontving iedere gast het nieuwe boek “Genieten is 
een kunst, ondernemen niet” uit naam van Armand Vliegen 
gratis.
Interesse in het boek stuur een mail naar armand@armand-
vliegen.nl of ga snel naar boekhandel Dominikanen in Maas-
tricht.

Armand Vliegen

 

Egide Meertens Plus Architecten 
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ARCHITECTUUR ONDERGESCHIKT AAN 
BUITENRUIMTE

In Riemst staat een huis. En niet het eerste het beste. Achter de gesloten straatgevel gaan twee eengezinswoningen en de 

kantoren van Egide Meertens Plus Architecten schuil. Vandaag is met het ontvangstpaviljoen de laatste inbreiding voltooid. Dit 

gebouw vormt de onzichtbare schakel tussen de architectenpraktijk en het idyllische Haspengouwse landschap. “De puzzel is nu 

volledig gelegd”, stelt Egide Meertens.

5
reportage

Egide Meertens Plus Architecten 
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Technische fiche 
architectenbureau

…
Bouwheer: 

 Egide Meertens
…

Bouwmaterialen :
Verheyen Nv; Maasmechelen

Bouwwerken : 
C&L Bouwbedrijf; Maasmechelen

Betonkelder : 
Cuub; Maaseik

Zinkwerk : 
Meurs Kris; Lummen
Buitenschrijnwerk : 

VAMA; Lanaken
Gipskartonwerken : 
Koen Geussens; Bree

Verlichting-Elektriciteit : 
Maes Elektro; Riemst
Bevloering-wanden : 

Natuursteen Wilfried Thijs; Bilzen
Beregening : 

Automatic spraying system; Alken
Binneninrichting : 

De Roos; Genk

 
 
 

“Sterk staaltje aluminium”
Het matzwarte buitenschrijnwerk voor de  

uitbreiding van het architectenkantoor van Egide 
Meertens is een sterk staaltje van 

VAMA Ramen & Deuren. “Wij denken mee met 
onze opdrachtgevers en komen tegemoet aan hun 

noden”, verzekert Andy Massot. “Ons ervaren 
team heeft vakkundig MasterLine 8 HI-profielen 

van Reynaers Aluminium vervaardigd en 
 geplaatst. Ze creëren een strak geheel. Ook de 
meer dan drie meter hoge inkomdeur was een 

kolfje naar onze hand.”
www.vamaramen.be

“Rode marmer uit Iran”
In het nieuwe ontvangstpaviljoen van Egide 

Meertens Plus Architecten siert een rode marmer 
uit Iran het interieur. “Onze vakmannen hebben 

travertino rosso persiano op de vloer verlijmd met 
een visgraatmotief, in stukjes van 30 op 5 centim-
eter”, vertelt Wilfried Thijs van Thijs Natuursteen. 

“Dezelfde marmersoort is ook gebruikt voor de 
trap, de tussenschotten van de boekenkast, de 

wandbekleding in doucheruimte en keuken en het 
hoofdeinde van het bed.”

www.w-thijs.be

“Tuinen van Monet”
De intensieve en extensieve daktuinen bij 
Egide Meertens Plus Architecten zien eruit als 
schilderijen van Monet.
“Tussen de beplanting zijn druppelslangen in lus-
sen ingewerkt op een diepte van 10 centimeter”, 
beschrijft Ronny Philtjens van Automatic Spray-
ing Systems. “Het systeem druppelt om de 30 
centimeter 2,3 liter water per uur dat vervolgens 
uitdeint onder het grondoppervlak. Voor deze 
automatische beregening wordt gebruikgemaakt 
van putwater.”
www.automaticspraying.be
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Het totaalproject van Egide Meertens Plus Architecten is een 
sterk staaltje van hoe landelijke verdichting kan worden vormge-
geven door verbinding via ontbinding. “Oorspronkelijk was het 
perceel ingenomen door de ouderlijke boerderij met stallingen”, 
vertelt Egide Meertens. “20 jaar geleden zijn de stallingen tegen 
de vlakte gegaan en hebben we in het voorgebied de bestaan-
de woning verbouwd tot twee nieuwe woonentiteiten. Een voor 
mijn ouders en een voor mijn vrouw en ik. Door de gestage groei 
van onze architectenpraktijk zagen wij ons genoodzaakt om na 
verloop van tijd uit te breiden en het kantoor onder te brengen 
in een achterliggende nieuwbouw met drie niveaus. Intussen  
tellen we 15 medewerkers en barst onze werkplek uit zijn  
voegen. Bovendien beschikken wij er niet langer over een vol-
waardige ruimte om klanten en bezoekers te ontvangen. 
Daarom is een tweede uitbreiding in de vorm van een ontvangst-
paviljoen gerealiseerd.”

Samenhang door loskoppeling

De rode draad in het totaalproject is een doordachte plaatsing 
van opeenvolgende volumes en tussenruimten. “We hebben 
een samenhang tussen de verschillende gebouwen tot stand 
gebracht door ze los te koppelen”, legt Egide Meertens uit. “De 
bestaande kloostermuur in mergel die vertrekt achter het huis 

en doorloopt tot aan het einde van het perceel, fungeert als de 
bindende lijm tussen de bouwwerken die ook nog eens op elkaar 
zijn uitgelijnd. Heel belangrijk: de architectuur van dit project is 
ondergeschikt aan de buitenruimte en wordt bepaald door het 
landschap. Centraal staan de relatie tussen de binnen- en buiten-
ruimten – open en overdekte patio’s, toegankelijke daktuinen en 
terrassen – en de symbiose van deze buitenruimten en het land-
schap. Achteraf lijkt het alsof de rode draad er altijd al is geweest 
omdat alle ruimten optimaal op elkaar zijn geënt.”

Buitenruimten op de voorgrond

“Door zijn verzonken plaatsing in de helling van het perceel heeft 
het nieuwe ontvangstpaviljoen geen dominante uitstraling, zodat 
de ontworpen binnenruimten optimaal tot hun recht komen”, 
vervolgt Egide Meertens. “Het groendak transformeert het  
paviljoen tot een buitenruimte op zich en leidt de tuin binnen 
in de praktijkruimte. Op de tweede verdieping van het kantoor-
gebouw geeft het dakterras toegang tot een boeiend en weids 
vergezicht op de landelijke omgeving. De met inox beklede 
loopbrug, die door zijn reflecterend effect opgaat in het geheel, 
vormt dan weer de fysieke verbinding tussen de praktijkruimte 
en de intensieve en extensieve daktuinen. Daarnaast faciliteert 
de brug een snelle circulatie via het groendak van het paviljoen 

naar de achterliggende onder het landschap geplaatste garage, 
die in 2007 is geconstrueerd. De groene, gedeeltelijk overdekte 
patio tussen het kantoorgebouw en het ontvangstpaviljoen roept 
associaties op met een luchtige oase en is een aangename plek 
om te vertoeven. Elke buitenruimte heeft haar kwaliteit.”

Verfijnd brutalisme, pure materialen

Zowel de vormgeving als de inrichting van het ontvangstpavil-
joen getuigen van een doorgedreven detaillering en een verfijnd 
brutalisme met pure materialen. Egide Meertens: “Het paviljoen 
is een synthese van de architecturale ervaring die ik tot nu toe 
heb opgedaan, het is exact ontworpen volgens mijn maatsta-
ven. Niet afgelikt, maar brutalistisch. Zo staat het harde beton-
nen plafond met zijn 12 meter overspanning, waarbij de textuur 
van de planken bekisting zichtbaar is gelaten, in contrast met 
het zachtere wengé van de kastenwand. Verder verkoos ik de 
binnenruimte eveneens aan te kleden met rijkere en krachtige 
materialen zoals travertino rosso persiano, een marmer uit Iran. 
Deze natuursteen met kleurschakering is op de vloer verlijmd 
met een visgraatmotief en komt ook terug in de trap, in de  
tussenschotten van de boekenkast, de wandbekleding in de  
verdoken doucheruimte en de keuken en het hoofdeinde van het 
verdoken bed. De meubels gaan op in het interieur. 

Een ‘scheve’ tafel met inlegelementen staat bewust pal even-
wijdig met de kastenwand. In de rechthoekige ruimte zijn de 
schuine lijnen van de tafel consequent doorgetrokken naar de 
kast die naar buiten en het plafond dat naar binnen knikt. De 
specifieke belijning geeft een boeiende speling van het licht.”

Meegroeien in de toekomst

Al bij al had de architect-zaakvoerder een multifunctioneel to-
taalproject voor ogen dat kan meegroeien met een wisselend  
gebruik in de toekomst. “De twee woonentiteiten hebben elk 
een aparte inkom, wat op termijn interessant is voor verhuur. Het 
kantoorgebouw bestaat uit een open structuur en kan eenvoudig 
worden omgevormd tot leefruimte. En het 60 vierkante meter 
grote paviljoen doet in de eerste plaats dienst als ontvangst-
gebouw en eventueel als bijkomende praktijkruimte, maar is  
voorzien van alle comfort om opdrachtgevers verder van huis er 
te laten verblijven en overnachten. Naast een aparte douche- en 
toiletruimte verbergt de kastenwand immers ook een keuken 
en een uitklapbaar bed. Na de finalisering van ons totaalproject 
kunnen we nu dus alle kanten op”, besluit Egide Meertens.

tekst: Erik Cajot - fotografie: Egide Meertens
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“PERFORMANTE 
AUTOMATISERING”

Elektro Maes stond in voor de auto-
matisering van het nieuwe ontvangst- 
paviljoen van Egide Meertens Plus  
Architecten.
“De uitbreiding van het architecten-
kantoor ging gepaard met de installatie 
van een performant automatiserings- 
systeem door onze vakspecialisten”, 
zegt Dirk Maes. “Dit systeem van  
Dobiss Domotics is 100% Belgisch en 
zorgt voor een naadloze integratie en 
sturing van de verlichting, de gordijnen, 
het ventilatiesysteem en de toegangs-
deur.”

Facebook: Elektro Maes

“KWALITATIEVE 
GYPROCWERKEN”

Afwerking Geussens is synoniem aan 
gyprocwerken met oog voor detail. En 
daar heeft architect Egide Meertens wel 
oren naar.
“In het nieuwe ontvangstpaviljoen van 
Egide Meertens Plus Architecten heb 
ik verlaagde gyprocplafonds geplaatst 
met een ingewerkte gordijnrail en led-
verlichting”, geeft Koen Geussens 
aan. “Verder ben ik gespecialiseerd in 
gyprocwanden, systeem- of tegelpla-
fonds, omkastingen en het isoleren 
van daken. Kwaliteit is gewaarborgd!” 
 
                                www.afwerking-geussens.be

“TOT IN DE KLEINSTE 
DETAILS”

De realisatie van de laatste inbreiding 
van het totaalproject van Egide Meer-
tens Plus Architecten was in de goede 
handen van bouwbedrijf C&L.
“Als onafhankelijk aannemer werken 
we vaak voor architecten”, zegt zaak-
voerder Jean Conings. “Wij staan op-
drachtgevers niet alleen bij met raad 
en daad, maar willen ook perfect werk 
afleveren, tot in de kleinste details.  
Bouwheren kunnen een beroep doen 
op ons voor ruwbouw, renovatie, appar-
tementen en villa’s.”

www.bouwbedrijfcenl.be

Egide Meertens Plus Architecten 

Gyproc wanden en plafonds - systeemplafonds - omkastingen

Peerderbaan 99 - 3960 Bree
0498 119 375

www.afwerking-geussens.be

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.
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GEZELLIG STADSCENTRUM 
VERRIJST UIT ZIJN AS

In het verleden trokken heel wat jongeren die zich wilden settelen, weg uit As. In Genk of zelfs in Hasselt was meer te beleven. 

Vandaag zijn de redenen om de thuishaven te verlaten veel minder prominent. Een bouwkundig masterplan dat het hele cen-

trum een ander gezicht geeft, werpt zelfs na de eerste fase zijn vruchten af. “We gaan leven in de brouwerij brengen, en dat trekt 

bewoners aan van heinde en ver”, zegt burgemeester Tom Seurs.

“Het probleem is dat As geen echt centrum heeft, waar  
wonen, winkelen, diensten, horeca en events samenkomen en 
voor een gezellige sfeer zorgen”, zegt burgemeester Tom Seurs.  
“Vandaar dat al meer dan 10 jaar geleden een masterplan werd 
opgemaakt om enkele ingrijpende wijzigingen door te voeren. 
Dit weliswaar onder de voorwaarde om een rustige leefgemeen-
te te blijven.”

Met Group GL werd een private partner aangesteld om de  
invulling van dit masterplan te concretiseren. “Het project is  
uitgesmeerd over 3 fases”, zegt Bjorn Lenaers van Group GL. 
“De eerste, met 18 appartementen en een dienstenzone, waar-
onder de bibliotheek, is al in gebruik genomen. De tweede, 
met 45 appartementen en 870 m2 retailzone, is momenteel in  
aanvraag. De bedoeling is om hier in 2022 mee te starten. 

Zo komen we stap voor stap tot de realisatie van een nieuw 
centrum waarin de inwoners van As en de bezoekers zich 200% 
thuis voelen.”

“Het is inderdaad de bedoeling om onze gemeente extra leven 
in te blazen door ontmoetingen te stimuleren”, bevestigt de  
burgemeester. “Mensen verbinden, dat is de missie. 
Een nieuw dorpsplein, waar de wekelijkse markt, de kermis en 
events moeten plaatsvinden, staat nog op de planning. Maar we 
willen alles op zijn tijd realiseren. Ingrijpende veranderingen heb-
ben tijd nodig om ingeburgerd te geraken. 

Je kunt niet van de ene dag op de andere te drastische wijzigin-
gen doorvoeren. Inspraak van de bevolking is nodig om draag-
vlak te krijgen voor een project van deze omvang. Vaak is het 

zelfs pas na de realisatie dat mensen de meerwaarde van een nieuwe ingreep inzien. We gaan dus zeker niet te hard van stapel lopen.”

Bouwpartner Group GL volgt die redenering. “De ervaring leert dat stadkernvernieuwing een geleidelijk proces is”, weet Bjorn Lenaers. 
“Neem nu bijvoorbeeld de creatie van extra winkelruimte. Als je dat te drastisch doet, ontstaat er elders leegstand en ontevredenheid bij 
de lokale handel. Beter is om stap voor stap nieuwe opportuniteiten te creëren voor starters en zelfstandigen die willen herlokaliseren. 
En die beweging vul je best aan met woongelegenheid in het centrum, zodat er na de openingsuren van de winkels, ook nog beweging 
is. Het komt er dus op aan om de ruimtelijke ontwikkeling op een natuurlijke manier door te voeren.”

Gelijktijdig met de projecten van de privé-ontwikkelaar, krijgt ook het openbaar domein een nieuwe functie. “Voor de aanleg van een 
nieuw gemeentelijk plein en de opwaardering van de omliggende straten ligt een plan klaar waar we nog voor het jaareinde een ver-
gunning voor hopen te krijgen”, aldus Tom Seurs. “Want laat ons duidelijk zijn: om tot een mooi resultaat te komen, moeten privé en 
overheid hand in hand gaan. Als gemeentebestuur houdt dat maatregelen in zoals het aankopen van gronden en gebouwen om het 
masterplan te kunnen realiseren. 
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Hoogwaardig design
Zuidwest georiënteerde 
terrassen van 15 à 20 m²

vanaf 165.200 €*
Koninginnelaan, 
Maasmechelen

(*prijzen exclusief kosten)

www.navalle.be

Info en verkoop: 013 220 300 | sabien.vinck@group-gl.be | www.group-gl.be

Maak kennis met Navalle in Maasmechelen, 19 nieuwbouwappartementen om modern en 
comfortabel te wonen. Dankzij de hoogstaande afwerking die Group GL voorziet, droom je 
weg op een plekje dat helemaal van jou is! 

Voel je koning(in) te rijk in Navalle

Reeds 50% verkocht
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Dat is niet altijd evident, bijvoorbeeld als je moet onteigenen. 
Maar het algemeen belang primeert. En dan moet je als ge-
meentebestuur je verantwoordelijkheid durven nemen, want 
anders zijn zo’n projecten ten dode opgeschreven.
Je kunt niet tegen de privé zeggen: ‘Doe uw ding en trek uwe 
plan ermee’. Nee, het is door samen te werken dat je snelheid 
kunt maken en in functie van het algemeen belang, tot een me-
morabel eindresultaat kunt komen. Dat ondervinden we in As 
iedere dag. De toekomstige generaties zullen ons dankbaar 
zijn…”

tekst Kurt Meers - Fotografie studio PSG 
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Architectuur Depot 

VAN BOEK TOT 
ONTMOETINGSPLEK

6
reportage

De bibliotheek anno 2021 is veel meer dan een plaats om boeken te ontlenen. Bij Architectuur Depot hebben ze dat goed begre-

pen. Het creatieve architectenteam kreeg dan ook de opdracht om het interieur van zowel de bieb van As als die van Opglabbeek 

te ontwerpen. Het eindresultaat? Twee conceptueel sterk ingerichte bibliotheken met een aantal eyecatchers zoals een boeken-

plafond en op maat gemaakte boekenrekmeubels. Beide bibs evolueren zo naar een ontmoetingsplek voor jong en oud.
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Lichthuis met warme kamer

In juni zwaaiden de deuren van Het Lichthuis open, de gloed-
nieuwe bibliotheek van As. Die is nu al een echt trefpunt. Het 
was immers een vereiste van de gemeente dat de toegang tot 
het gebouw laagdrempelig zou zijn. “Daarom kom je er niet 
meteen de boeken, maar wel een ontmoetingsruimte tegen”, 
schetst Dieter Van Loon, architect-bestuurder bij Architectuur 
Depot. “Deze ruimte heet de Warme Kamer en is gebaseerd op 
een dorpscafé. 

De inrichting bestaat uit een houten vloer, donker bistro-achtig 
meubilair, koffiemachine, vakken met kranten en tijdschriften, 
veel planten en een langgerekte lichtgroen betegelde toog die 
tegelijk fungeert als balie.” 

Vooral kinderen treden in de bibliotheek op het voorplan. Naast 
een voorleeshoek met zitkussentjes en een grastapijt dat van 
de vloer doorloopt over de muur tot op het plafond, is er een 
poppenkast en een spelotheek. De bibliotheek biedt verder on-
derdak aan de lokale heemkundekring, die er beschikt over een 
eigen werk- en tentoonstellingsplek.”

Zones voor elke leeftijd

In de nieuwe bib van Opglabbeek, een deelgemeente van Ouds-
bergen, ligt sinds de opening in september de nadruk op sociaal 
contact en het beleven van cultuur, waarbij het boek centraal 
staat. “Onze architecten hebben een belevingsruimte ontwor-
pen met het boek als decoratiemiddel”, legt Dieter Van Loon uit. 
“Voor elke leeftijd is een andere zone gecreëerd. 
Van een gezellige zetel om de krant te lezen tot een studeermeu-
bel voor studenten. In de inpandige patio met een aangelegde 
mostuin kan je zelfs buiten op een stukje terras zitten. Ook in 
deze bibliotheek krijgen kinderen alle aandacht. 
Zij kunnen achteraan in de ruimte vertoeven in een voorlees-
hoek, een cocon waar ook een poppenkast staat opgesteld. Een 
tekening van illustrator Frank Daenen siert er de muren en het 
plafond.”

Zitjes in boekenrekken

Bibliotheken worden doorgaans ingericht met standaard meu-
bilair. Een typisch voorbeeld zijn boekenrekken. Architectuur 

Depot is daar creatief mee omgegaan en heeft ze niet lineair ach-
ter elkaar geplaatst, maar er hoeken mee gevormd. “Dat levert 
niet alleen ruimte op voor zithoekjes en hoekjes om te verpozen, 
het schept ook een bepaalde sfeer én je kan de hoeken the-
matisch aankleden,” argumenteert Dieter Van Loon. Het nadeel 
was dan weer dat een standaard rekkensysteem geen hoekop-
lossing heeft. “We hebben dit in As opgevangen met een maat-
werkmeubel van multiplex berkenfineer. In Opglabbeek doen 
deze hoekoplossingen dienst als zitmeubels, waarin je letterlijk 
in het rek kan plaatsnemen om een boek te lezen.”

Samenspel van kleuren

Elke bibliotheek is onlosmakelijk verbonden met boeken.  
Dieter Van Loon: “In de multifunctionele ruimte van de bieb in 
Opglabbeek prijkt een blauwe boekenhemel aan het plafond. 
Een akoestische blikvanger!” In As komen de boeken op een 
andere manier in de picture. “De buitengevel bestaat er groten-
deels uit ramen. Vermits de boekenrekken voor de vensters zijn 
geplaatst, is dat geen sinecure. Want daardoor is niet de rug, 
maar wel de weinig esthetische papierkant van de boeken naar 

buiten gericht. Als oplossing hebben wij plexiglazen boekensteu-
nen in verschillende tinten laten vervaardigen die een samenspel 
van kleuren creëren. Schijnt de zon binnen dan brengt dit het-
zelfde effect teweeg als bij glasramen. ’s Avonds en ’s nachts 
wanneer het groene waaklicht in de bibliotheek brandt, straalt dit 
licht weer door het plexiglas naar buiten.”

Sterke aantrekkingskracht

De twee nieuwe bibliotheken hebben elk in hun gemeente een 
bevoorrechte ligging gekregen. “In Opglabbeek pal naast het 
gemeentehuis aan het driehoekige Dorpsplein, in As midden 
in het centrum in de schaduw van de kerk. Deze zichtlocaties  
oefenen een sterke aantrekkingskracht uit op de inwoners”,  
eindigt Dieter Van Loon.

tekst Erik Cajot - Fotografie  Karolien Coenen
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“TROTSE BOUWPART-
NER BIBLIOTHEEK AS”.

Sinds 3 generaties staan wij garant voor 
kwalitatief werk en een uitstekende ser-
vice.  
Zo installeren we  technieken voor lucht-
behandeling, verwarming en sanitair in 
KMO’s,scholen, rusthuizen, serviceflat-
sen gebouwen van lokale besturen.
Dit kan gaan van condenserende gas 
–of stookolieinstallaties, tot WKK’s en 
warmtepompen. 
We begeleiden uw project op de beste 
manier van het uitwerken van de offerte 
tot het uitvoeren van de werken. Onze 
onderhoudstechniekers zorgen voor 
een goede dienst na-verkoop en onder-
houd van uw installatie.

www.campsbv.be

verwarming l sanitair l ventilatie

Bilbliotheek As & Oudsbergen

Truibroek 19, 3945 Ham  •  011 34 28 58

www.campsbv.be

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

PLATTE DAKEN EN AFDICHTINGSSYSTEMEN

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

STAFCARS LOMMEL
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WINPROF NV - Slingerweg 5 • B-3600 GENK (Belgium) • Tel. + 32 (0)89 32 20 40 • Fax +32 (0)89 32 20 49 • info@winprof.be • www.winprof.be

Het profi el
voor professionele

omkadering WINPROF,
uw super betrouwbare partner 
voor het beste buitenschrijn-
werk.

Onze specialiteit is het ‘winpro-
fi leren’ van uw ramen, deuren en 
glasgevels. Onze aanpak steunt 
op 3 pilaren: het professioneel 
plannen, installeren en afwerken 
van uw uniek bouwproject.

Wij werken met Etem-profi elen 
die gekend zijn om hun onklop-
bare prijs en hoge kwaliteit. Een 
keuze voor WINPROF is daarom 
altijd een win-win voor aanne-
mer én bouwheer/projectont-
wikkelaar, met alle garanties op 
kwaliteit voor de eindklant. Een 
probleem? Wij komen graag ter-
plekke om u verder te helpen!

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

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

federale.be
Federale Verzekering – V.U.: Tom 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.

powered by

De verzekeraar die zijn winst met u deelt
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- 66ste editie - 82 -  - 66ste editie - 83 -  

HET BELANG VAN GOEDE AKOESTIEK

Moderne gebouwen zijn vaak voorzien van grote glaspartijen in combinatie met open space, betonnen wanden en tegelvloeren. 
Vaak een lust voor het oog, maar tegelijk ook een last voor het oor. Met functionele oplossingen creëer je een goede akoestiek 
én een unieke beleving.

Veel bedrijven investeren in de esthetiek en de uitstraling van 
hun gebouw, maar staan helaas onvoldoende stil bij de bewezen 
negatieve effecten van geluidsoverlast op het algemeen welzijn 
van het personeel. Geluidsoverlast is tegenwoordig een van de 
meest voorkomende klachten in kantoren.

Te hoog geluidsniveau

Een interieurinrichting met harde materialen en muren brengt 
een slechte akoestiek met zich mee, waardoor het langer duurt 
voordat het geluid in de ruimte uitsterft. De aanwezige mensen 
gaan daarom steeds luider praten om zich verstaanbaar te ma-
ken. Dit staat bekend als het zogenaamde Lombard-effect. Een 
te hoog geluidsniveau leidt tot een situatie waarin medewerkers 
moeite hebben zich te concentreren en sneller vermoeid raken 
omdat zij zich extra moeten inspannen. Met minder productivi-
teit, meer stress en zelfs uitval door ziekte tot gevolg.

Doeltreffende oplossing

Akoestische oplossingen hebben een positieve invloed op mens 
en bedrijf. Samen met Vittorio Simoni (Simoni Architecten) trekt 
Limburg Bouwt naar Dilsen-Lanklaar en steekt er zijn licht op 
bij Artist Screen, dat onder meer geluidsproblemen oplost en 
saaie interieurs omturnt naar een beleving. “Akoestische pane-
len zijn bijzonder doeltreffend”, weet consultant Ward Paumen. 
“In de huidige bouwnormeringen ligt de nadruk vooral op ther-
mische isolatie en energiezuinigheid. Geluidsisolatie – tussen 
twee verschillende ruimten – en zeker geluidsabsorptie – binnen 
een ruimte – worden dus vaak over het hoofd gezien. Weten-
schappelijk onderzoek toont nochtans aan dat ze enerzijds toe-
laten om echo’s, storend omgevingsgeluid en het stressniveau 
op persoonlijk vlak te verminderen. Anderzijds verhogen ze ook 
de productiviteit en de privacy op bedrijfsniveau. Een goede  
geluidsabsorptie kan tot 30 procent productiviteitsverhoging op-
leveren, een investering die zichzelf dus snel terugverdient. Voor 
professionele toepassingen kan een akoestische studie worden 
uitgevoerd die aangeeft wat nodig is qua demping en absorptie 
om in een aangename binnenakoestiek te kunnen werken.”

Spelen met vormgeving

Echter, heel wat bestaande akoestische oplossingen zijn door-
gaans niet mooi qua vorm, structuur of design. Zaakvoerder Ro-
derique Zander knikt: “Bij Artist Screen pakken we de zaken an-
ders aan. Een vlak en effen paneel tegen de muur of het plafond 
plaatsen is dan misschien wel functioneel, maar niet meteen sexy 
of designbevorderend. Wij werken met verschillende formaten 
en allerlei vormen gaande van akoestische lichtbakken, plafond-
panelen, wandpanelen, thermo en akoestische rollen zodat we 
altijd een oplossing op maat en zelfs gepersonaliseerd kunnen 
werken voor kantoren, horecazaken, klaslokalen, sport-hallen, 
ziekenhuizen en zorgcentra. Foam panelen of profielen worden 
frequent in kantoren of in winkelruimtes geplaatst. Onze creatie-
ve vakmensen kunnen bovendien spelen met de vormgeving en 
de panelen personaliseren met prints – zoals logo’s, beelden en 
structuren – en zelfs met geïntegreerde ledverlichting.”

Gerecycleerd en duurzaam

Een andere oplossing voor geluidsproblemen in gebouwen zijn 
PET-panelen voor wanddecoratie, plafonddecoratie en discre-
te meubelbekleding. Ze zijn voor 60 procent vervaardigd van  
gerecycleerde PET-flessen. “Een duurzaam product, eenvou-
dig te verwerken op het gebied van ontwerp en vorm, erg licht 
van gewicht en efficiënt te monteren”, somt Ward Paumen op. 
“De PET-panelen die Artist Screen aanbiedt zijn beschikbaar in 
drie verschillende diktes – 9, 18 en 25 millimeter PET-vilt – en in 
vijf geluidsabsorberende klassen. Bijkomende geluidsabsorptie 
is bovendien mogelijk met behulp van milieuvriendelijk gerecy-
cleerd katoen of jeans.”

Esthetische functionaliteit

“Onze PET-panelen koppelen functionaliteit aan esthetiek en 
creativiteit”, vindt Roderique Zander. “De klant heeft de keu-
ze uit een brede range van 24 verschillende kleuren. Daarnaast 
zijn de decoratiemogelijkheden en het design legio. Denk aan 
effen kleuren maar ook aan uitgesneden patronen, V-cuts en ge-
personaliseerde prints. Alle panelen worden op maat gemaakt.  
Dubbelzijdig decoratieve panelen zijn eveneens uitvoerbaar, 
net als wand- en plafondbekleding, baffles, bureauschermen, 
losstaande panelen en vrije vormen naar een eigen ontwerp of 
een logo. Artist Screen staat in voor zowel het projectontwerp, 
de plaatsing van de wand- en plafondpanelen als het volledig 
uitwerken van esthetische akoestische oplossingen op muren 
en rond meubilair en verlichting. Bedoeling is dat we onze klant 
volledig kunnen ontzorgen op dit niveau. Eén contact voor een 
kwalitatief afgewerkt eindproduct.”

tekst Erik Cajot - Fotografie Slalom & Artist Screen

Slalom

Foam panelen voor plafondbekleding
3D simulatie (in neutrale kleuren) om enkele akoestische toepassingen te tonen. Volledige personalisatie is mogelijk volgens eigen smaak, creativiteit en stijl.

Brede range van kleuren beschikbaar

Ecowall toepassingen
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VAN VLIERDEN
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PROJECT + GROEN

Berghei 10 - 3910 Pelt
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www.vanvlierden.com
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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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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

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

Zwartenhoekstraat 1, 3945 Ham (Kwaadmechelen) 
t 
f

e

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

www.wijckmans.be

Alle werkdagen 
zaterdag

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

OPENINGSUREN:  
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Al in de jaren tachtig lagen er plannen om de gemeentelijke camping van Maastricht te vervangen door een vakantiepark. Door 

allerlei omstandigheden duurde het echter nog jaren voordat die plannen, in aangepaste vorm, konden worden uitgevoerd. 

Ruim zes  jaar geleden startte de bouw van Dormio Resort Maastricht. De laatste bouwfase wordt later dit jaar opgeleverd. 

Steigers
in de

Peter Sloot, 
Ontwikkelcombinatie 
Resort Maastricht

Fred Sijben,
Gemeente Maastricht

Patrick Ubags,
Van Wijnen bouw

Jean Janssen, 
ROgroep

Hayke Zweede,
Architect

Remy Luijten,
Luijten Groentechniek

RECREATIEPARK EN STAD REIKEN 
ELKAAR DE HAND 

Dormio Resort Maastricht
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Architect Hayke Zweede van Zweede Recreatiearchitectuur, 
Patrick Ubags van Van Wijnen Bouw, Jean Janssen van de 
RO Groep, Peter Sloot van Ontwikkelcombinatie Resort Maas-
tricht (ORM) en Fred Sijben van de gemeente Maastricht zijn 
aangeschoven in Restaurant Rantree, gelegen op de achtste  
verdieping van het hotel van Dormio Resort. Een plek met een 
prachtig uitzicht over het park, maar tevens over de binnenstad 
van Maastricht. Een plek ook, daar zijn de aanwezigen het over 
eens, waarin het ambitieniveau van Dormio Resort wordt weer-
spiegeld – het restaurant ontving onlangs een Michelin-ster.

Forse investering

De eerste concrete plannen voor wat uiteindelijk Resort Maas-
tricht is geworden ontstonden zo’n 30 jaar geleden. Een ambitie 
die begon bij de gemeente Maastricht die meer van de camping 
wilde maken, legt Fred Sijben uit. “Die draaide op zich goed. Er 
lag een jeugdboerderij bij en een zwembad. Dat laatste was op 
een gegeven moment toe aan een opknapbeurt. 

Reden voor ons als gemeente om de locatie een impuls te geven 
en de recreatiefunctie te versterken.” Hij vertelt dat de forse in-
vestering die in het opknappen van het zwembad moest worden 
gedaan, uiteindelijk leidde tot een verhuizing naar een andere 
plek in de stad. De camping werd gesloopt en er kwam een golf-
baan en health & racket club maar het vakantiepark kwam niet 
van de grond. 

Opkomend

De RO Groep raakte vervolgens in 2003 betrokken bij het  
project. Jean Janssen: “de grond was aangekocht door pensi-
oenfonds Bouwinvest dat het vakantiepark wilde ontwikkelen. 
Voor Bouwinvest zijn we op zoek gegaan naar een geschikte ex-
ploitant. Dan kom je uit bij bekende namen als Landal, Roompot 
en Center Parcs. Die hadden veel interesse, maar niet tegen de  
gestelde voorwaarden en vastgestelde architectuur.” 
Bouwinvest haakte af waarop RO Groep in gesprek ging met  

Peter Sloot en Dormio, op dat moment een opkomende organi-
satie. Deze drie partijen vormden uiteindelijk Ontwikkelcombina-
tie Resort Maastricht die het vakantiepark realiseert. 

Archetypisch

Er werd vervolgens besloten tot een herziening van de plannen. 
Hayke Zweede werd in 2010 als nieuwe architect aangesteld. 
Zweede: “De plannen die er op dat moment lagen waren ge-
baseerd op een Italiaans dorp. Heel massief, met vooral appar-
tementen en allerlei torentjes. Niet alleen heel onpraktisch, ook 
onbetaalbaar.” De opdrachtgever bekeek de mogelijkheden en 
besloot een andere richting in te slaan: een door Maastricht en 
Limburg geïnspireerd dorp. “Op locatie zag ik heel veel bomen, 
een prachtige kwaliteit van de plek. 

Rondom die bomen trok ik ‘bouwvrije’ cirkels en dat werd het 
uitgangspunt voor het verdere ontwerp. Met kleine straten en 

pleintjes die een specifieke beleving oproepen. Daar zorgen  
de bomen in combinatie met de gevarieerde architectuur en  
gedifferentieerd materiaalgebruik voor. Het zijn heel archety-
pische woningen geworden, robuust en eenvoudig, met een 
straatbeeld dat aansluit bij dat van Maastricht.”

Unieke propositie

De financiële crisis van 2009 zorgde voor enige vertraging, ver-
telt Peter Sloot. “Er brak een onzekere tijd aan. Behalve het unie-
ke karakter hield ook de medewerking die we kregen van de 
gemeente Maastricht het project overeind. Een aantal centrale 
voorzieningen die we op het park hadden gepland, bleken moei-
lijk te financieren. Daar werd een oplossing voor gevonden zodat 
wij ons konden focussen op de bouw van de woningen.” Fred 
Sijben knikt. “Als gemeente zagen we de unieke propositie en 
de aanwinst die het resort voor de stad zou worden.”

Bouwinfo
…

Projectontwikkeling : 
ROgroep

Aannemer: 
Van Wijnen bouw

Architect: 
Zweede architectuur

Grondwerk en Groenaanleg: 
Luijten Groentechniek

E installaties: 
Homij

Staalconstructies: 
Damo constructie

                                  Visser staal
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Uitdagingen

Van Wijnen is sinds 2017 bij de bouwwerkzaamheden – die in 
2015 begonnen – betrokken. Op een traditionele manier, maakt 
directeur Patrick Ubags duidelijk. “Dat betekent echter meer dan 
alleen bouwen zoals het in de stukken staat voorgeschreven. Be-
halve naar de bouwtechnische aspecten kijken we eveneens naar 
het kostenplaatje en de toe te passen materialen. Wat we vooral 
ook doen is proberen te verbinden. Dat is hier vanaf het eerste 
moment goed gelukt, vanaf dag één was de onderlinge relatie 
prima. Ieder project heeft zo zijn uitdagingen, maar als die zich 
voordoen moet je samen naar een oplossing zoeken. Dat is hier 
zeker het geval.” Hij glimlacht als hij opmerkt dat iedere week 
wel een uitdaging met zich meebracht en –brengt. “We hebben 
een heel lastige periode achter de rug. Denk aan het bouwen con-
form de geldende maatregelen. Aan het vinden van voldoende 
vakmensen. En dan waren er de materialen. Het was regelmatig 
onzeker of die op het juiste moment zouden worden geleverd. 
Dan ga je gezamenlijk met de planning aan de slag, zodat het 
werk niet stagneert.”

Wisselwerking

De andere heren wijzen eveneens op de prettige samenwerking 
en noemen onder meer het feit dat de bouwplaats er aan het ein-
de van iedere dag keurig opgeruimd bij ligt. En dat de directie van 
Van Wijnen op een gegeven moment, vanwege de naderende 
opleverdatum van een deel van de woningen, de handen uit de 
mouwen stak en onder meer meehielp met het in elkaar zetten 
van meubels. In totaal zal het resort als het helemaal klaar is be-
staan uit 330 woningen. Verder is er een omvangrijk wellness-ge-
deelte met onder meer 8 sauna’s, 11 behandelkamers, 2 zwem-
baden, een restaurant en een wellness-tuin. Niet alleen voor de 
bezoekers van het resort, maar eveneens voor de inwoners van 
Maastricht. “Dat was vanaf het begin de insteek”, zegt Fred Sij-
ben, “dat er een wisselwerking met de Maastrichtse binnenstad 
ontstaat zodat de ondernemers daar ook van dit luxe vakantiepark 
profiteren. Daarom is er gezocht naar één exploitant om dit alles 
te beheren. Dat werkt veel efficiënter dan diverse losse partijen.”
Het park is al voor een belangrijk deel in gebruik, maar de defi-
nitieve oplevering laat nog even op zich wachten, zo geven de 
aanwezigen aan het eind van het gesprek aan. “De verwachting 
is dat deze laatste fase in de loop van december klaar is en dat we 
niet lang daarna kunnen afronden. Dan heeft Maastricht er een 
unieke locatie bij gekregen, een resort dat recreatie op hoog ni-
veau biedt en een impuls is voor de economie in de binnenstad.”

tekst Jac Buchholz -  fotografie Alf Mertens

Recreëren in het groen 

Bijzonder aspect van Dormio Resort is dat het aanwezige groen in het gebied, de aanwezige bomen, een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij het indelen van het park. Luijten Groentechniek werd drie jaar geleden ingeschakeld om wat het buitengebied betreft 
zowel een adviserende als uitvoerende invulling te geven. Directeur Remy Luijten: “Wij ontzorgen volledig het inrichten van de bui-
tenruimte met een brede kennis van alle disciplines, ofwel Design & Construct. We hebben onder meer ondersteuning gegeven bij 
het uitwerken van de tekeningen en meegedacht over hoe bijvoorbeeld de taludhuizen te situeren; daarnaast zijn we eveneens als 
aannemer aan de slag gegaan met het  grondverzet voor zowel de woningen als het terreinprofiel en het civieltechnische werk. We 
hebben de buitenruimte ingericht en de ondergrondse infra aangelegd.” Hij vindt het mooi dat er veel groen is behouden en dat de 
woningen en andere voorzieningen als het ware tussen het groen zijn ingepast. “Het vele groen en de bouwstijl van de woningen 
die aansluiten bij de uitstraling van Maastricht geven het resort een uniek karakter. We vinden het dan ook een eer dat we bij zo’n 
uitzonderlijk project betrokken zijn. En betrokken blijven, want over enkele maanden, na het afronden van de laatste fase, worden 
we eveneens verantwoordelijk voor het beheer van het groen.”
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HOMIJ TECHNISCHE 
INSTALLATIES is trots bouw-
teampartner te zijn voor de nieuwbouw 
van Wellness Resort Dormio in Maas-
tricht. De engineering en realisatie van 
de elektrotechnische en werktuigkun-
dige installaties ligt in goede handen bij 
HOMIJ. Samen met opdrachtgever en 
bouwpartners gaan we voor een toe-
komstbestendig project. Zo passen we 
warmte-koudeopwekking toe en is de 
warmtapwaterbereiding geheel voorzien 
middels warmtepomptechniek. Daarbij 
kiezen we het optimum tussen opgesteld 
vermogen in relatie tot bedrijfszekerheid. 
Zo leveren we comfort én duurzaamheid. 
Aldus Charles Gebben, directeur van  
HOMIJ vestiging Ittervoort.

www.homij.nl

Ons DNA in elk gebouw  |  www.homij.nl

“PARTNER IN STAAL”
Damo Constructie BV is een constructie-
bedrijf met een passende aanpak gericht 
op de toekomst. Wij onderscheiden ons in 
maatwerk. Van trappen en balustrades als 
staaldelen ten behoeve van woningbouw 
en utiliteitsbouw. Ons vakmanschap is all-
round ook te denken aan RVS, Aluminium 
en Cortenstaal. Samen met van Wijnen 
Sittard zijn er al vele mooie projecten ge-
realiseerd. Wij danken Van Wijnen Sittard 
voor wederom een mooie opdracht als 
partner in staal voor het project Dormio 
Resort te Maastricht. Het project is vol-
gens de EN 1090 - 2 norm uitgevoerd en 
daar is zowel Van Wijnen Sittard als wij 
een sterke partner in.  Van aanvraag tot 
uitvoering. Wij zijn er klaar voor!
                                www.damoconstructie.nl

Dormio Maastricht

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. 
Excentrieke ontwerpen die in het oog 
springen: dat is een kolfje naar de hand 
van het familiebedrijf uit Landgraaf. Van-
daar dat architecten en bouwheren die 
graag ‘iets speciaals’ willen, vaak de 
weg naar Visser Staal inslaan… 

 www.visserstaal.nl

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

www.visserstaal.nl •  info@visserstaal.nl

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

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

Iedere vloer zijn eigen indentiteit en ontwerp
Roken • Kleuren • Verouderen • 
Creëren 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

hertog_adv.1/1_indd.indd   1hertog_adv.1/1_indd.indd   1 11/10/21   13:5711/10/21   13:57
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Vlakbij de Jeker, in het historische hart van Maastricht waar eens de vermicellifabriek van Bauduin stond, wordt nu de laatste hand 

gelegd aan Looiershof. Dat is een unieke woonlocatie bestaande uit 39 woningen en een dubbellaagse, ondergrondse parkeergarage. 

Een woonlocatie met grandeur, zo noemen de betrokken partijen het.

Robert Smeets
Ondernemer

Ruud Jacobs
Focus International Real Estate

Alexander Smeets
Architect

Herbert de Vos 
Top Shelf parket

Leon Piels
Projectleider Jongen Bouw

EEN OASE VAN RUST IN 
HARTJE MAASTRICHT

Looiershof Maastricht
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Een aantal van die betrokken partijen zijn bijeen gekomen in één 
van de woningen om over dit unieke project te vertellen. Dat 
zijn initiatiefnemer Ruud Jacobs van Focus International Real 
Estate, stedenbouwkundig architect Alexander Smeets van CB5  
Architecten, projectleider Leon Piels van Jongen Bouw,  
Herbert de Vos van Top Shelf Parket en de eigenaar van de woning  
Robert Smeets. “We geven met dit project een historisch stads-
deel terug aan de stad Maastricht”, begint Ruud Jacobs. 
Dat stadsdeel had namelijk bijna anderhalve eeuw – van halver-
wege de 19e eeuw tot 1993 – als vermicelli- en macaronifabriek 
een industriële functie. Na de sluiting bleef de locatie in handen 
van de familie Bauduin en werd het een parkeerplek voor 180 
auto’s en waren er enkele woningen voor kunstenaars.

Stroomversnelling

Volgens Ruud Jacobs zijn er de afgelopen 15 jaar verschillende 
plannen gemaakt om het gebied een nieuwe bestemming te ge-
ven. Pas toen Focus International Real Estate in beeld kwam, 
raakten de ontwikkelingen in een stroomversnelling, zegt hij. 
“We zagen het unieke karakter van deze plek in het Jekerkwar-
tier en zijn al vrij snel aan de slag gegaan met het vaststellen 
van de stedenbouwkundige kaders.” Een belangrijk aspect in 
het voortraject was het convenant dat met de omwonenden 
werd gesloten”, merkt Alexander Smeets op. Hij glimlacht: “We 
hebben hier in de omgeving zo’n beetje alle keukentafels wel 
gezien. Veel aspecten die tijdens de gesprekken naar voren kwa-
men hebben we in het ontwerp meegenomen. Denk dan aan 
het in stand houden van zichtlijnen, rekening houden met lichtin-

val, maar ook privacy en dergelijke. Een heel gevarieerd pakket.”

Respect voor het verleden
Nauw overleg, zo geven beide heren aan, was er ook met de 
gemeente Maastricht. “Die liep al snel warm voor onze plan-
nen, maar gaf ook bepaalde kaders mee. Een ervan was dat er 
maximaal 40 woningen gebouwd mochten worden. Het zijn er 
39 geworden.” En van die 39 zijn er niet twee hetzelfde, geeft  
Alexander Smeets aan. Hij spreekt van woningen met een luxe 
uitstraling en warme architectuur. “Passend bij Maastricht en 
ontworpen met respect voor het verleden. Het is een gebied 
met steegjes, hofjes en een pleintje; je kunt er daarnaast alleen 
in via een van de drie bestaande poorten. Bij de materialen heb-
ben we veel aandacht besteed aan de details, onder meer terug 
te zien in de toepassing van natuursteen. De ontwerpen zijn in 
3D uitgewerkt. Daardoor konden we steeds rekening houden 
met de wensen van omwonenden en was bijschaven op elk 
moment mogelijk. Ruud Jacobs: “Het convenant en het overleg 
met de bewoners is van essentieel belang geweest bij de voort-
gang van het project. Zonder hadden we zo maar twee, drie jaar 
vertraging kunnen oplopen.”

Oude stadsmuur

Onder die woningen is dus een twee laags parkeergarage 
aangelegd, met ruimte voor 180 auto’s, nagenoeg hetzelfde 
aantal als er ooit op het terrein van de vermicellifabriek terecht 
konden. Ruud Jacobs: “Op niveau -1 kunnen de omwonenden 
nu hun auto kwijt. De plekken op -2 wilden we aanvankelijk ver-

huren maar we hebben uiteindelijk besloten ze te verkopen.” 
Hij noemt de bouw van de parkeergarage een tour de force. “Je 
zit midden in de stad, op een steenworp afstand van rivier de 
Jeker, en gaat daar 8 meter de grond in. Ontsluiting moest via de 
nabij gelegen Ezelmarkt. Daartoe moest wel een karakteristiek 
pand, een voormalige Volkswagen-garage worden afgebroken. 
Voordeel was dat vervolgens een deel van de oude stadsmuur 
weer zichtbaar werd.” Vanwege de locatie moest er archeolo-
gisch onderzoek worden uitgevoerd. Dat leverde onder meer de 
vondst van zo’n 100 skeletten op.

Omwonenden

De bouw van de parkeergarage was in handen van Timmermans 
Infratechniek. Vervolgens werden de werkzaamheden vanaf 
maaiveld voortgezet door Jongen Bouw, geeft Leon Piels aan. 
Een van de uitdagingen was volgens hem de diversiteit van de 
woningen. “Geen enkele woning is hetzelfde en je hebt te ma-
ken met uiteenlopende wensen van de toekomstige bewoners. 
Die kunnen nog terwijl je al bezig bent voor aanpassingen zor-
gen.” Een andere uitdaging lag op het logistieke vlak, merkt hij 
op. “Midden in een stad bouwen is altijd lastig. Weinig ruimte, 
lastig bereikbaar. Bovendien werkten we op het dak van de par-
keergarage; die kun je minder belasten dan een gewone onder-
grond.” Materialen werden, zegt hij, just in time geleverd en dus 
meteen verwerkt. “Vanwege de omwonenden begonnen we de 
werkzaamheden niet eerder dan 7 uur ’s morgens.” Hij lacht. 
“En die omwonenden hebben vanaf de start van onze werk-
zaamheden in 2018 zorgvuldig meegekeken – maar dat mag.” 

De woningen zijn inmiddels klaar en momenteel wordt er ge-
werkt aan de infrastructuur. “Dat verwachten we eind van het 
jaar af te ronden.”

Vloeren

Nadat de woningen waren opgeleverd, kwam Top Shelf Parket in 
beeld. Het bedrijf heeft inmiddels de nodige vloeren gelegd, zegt 
Herbert de Vos. “We zijn hier via de familie Smeets bij betrokken 
geraakt en vervolgens door steeds meer toekomstige bewoners 
benaderd.” Hij legt uit dat diversiteit van de woningen is terug 
te zien in de vloeren. “De wensen waren heel uiteenlopend,  
wat materiaal en patronen betreft. De een gaf prioriteit aan de 
uitstraling, de ander aan gemak. Dat is een uitdaging, maar wel 
leuk. We kunnen zo laten zien wat we in huis hebben.” Van lo-
gistieke lastigheden was nauwelijks sprake, geeft De Vos aan. 
“Vloeren zijn dan ook wat anders dan zware bouwmaterialen. 
We hadden een plek om te laden en lossen aangewezen gekre-
gen; dat verliep zonder problemen. Bovendien hadden we in die 
periode de winkel dicht, dus we hebben hier goed door kunnen 
werken.”

Belegging

Robert Smeets glimlacht en knikt bevestigend. Hij was in eerste 
instantie geïnteresseerd in het project als mogelijkheid tot be-
legging. “Klopt, ik wilde beleggen in vastgoed. Dit project sprak 
me aan. En ging me steeds meer aanspreken. Het is een unie-
ke plek, in hartje Maastricht, maar toch ook een oase van rust.  
Dus ben ik er op een dag met mijn vrouw langs gewandeld. 
Waar ík nog twijfelde, was zij meteen overtuigd: dit wordt geen 
belegging, hier gaan we zelf wonen. Uiteindelijk hebben we de 
knoop doorgehakt en hebben we de woning conform onze wen-
sen laten afbouwen; het is precies geworden zoals we het voor 
ogen hadden.”

Volhouden

Ruud Jacobs lacht als hij tot slot nog even terugblikt op hoe het 
ooit allemaal begon. “Mijn vorige werkgever was Ballast Nedam, 
bouwer van de A2-tunnel. Toen dat project eenmaal in uitvoering 
ging, gaven ze aan dat ik het maar moest begeleiden. Ze wis-
ten dat ik in Maastricht een appartement heb en zeiden: ‘jij redt 
je daar het beste’. In die periode raakte ik onder de indruk van 
deze omgeving, de Jeker, de historie. Nadat ik in 2010 bij Ballast  
Nedam ben gestopt, heb ik een sabbatical genomen. Vervolgens 
kwam ik bij Focus International Real Estate terecht. Waarna ik 
ben gaan nadenken over een mooie bestemming voor deze 
plek, de voormalige vermicellifabriek. Toen die eenmaal meer 
concreet werd, ben ik naar de familie Bauduin gestapt. Geloof 
me, dat was een periode van volhouden: ik ben wel vijftig keer 
met ze in gesprek gegaan. Uiteindelijk met resultaat. Ik denk dat 
iedereen zal bevestigen dat met Looiershof Maastricht er een 
heel bijzondere locatie heeft bij gekregen.”

tekst: Jac Buchholz - fotografie: Alf Mertens 
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ONZE PARTNERS

www.passionworksbetter.be

www.cwbgroup.be

www.behindyourbusiness.be

www.descon.online

www.enviro-eng.be
T 011 31 23 41info@clbgroup.be

www.clbgroup.be
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken

Uw partner op gebied 
van klantgedreven
dienstverlening!

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.

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? 

KIP BE QC Thinner Ad Mar21 Alt.indd   1KIP BE QC Thinner Ad Mar21 Alt.indd   1 19/03/2021   11:0819/03/2021   11:08
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Bijna 400 jaar geleden vestigden zich de Capucijnen in Maaseik. Hun kerk en klooster worden momenteel gefaseerd gerestaureerd 

en op de hedendaagse eisen afgestemd. In de gebouwen is tegenwoordig Covida gevestigd, een organisatie die kinderen, jongeren 

en volwassenen met een beperking begeleidt en ondersteunt. Het complex krijgt een meer open karakter, waardoor het een aanwinst 

wordt voor de Maaseikse binnenstad. Bovendien krijgt het zijn volksnaam terug: Het Klein Kloosterke.

Steigers
in de

1. Ann willen 
Directeur Covida

2. Dirk Cremers 
Communicatie Covida

3. Erik Martens 
Architect

4. Dominique Lormans 
Erfgoed consulente 
Onroerend Erfgoed

5. Bert Koolder 
Directeur Logistiek

6. Johan Tollenaere
Burgemeester Maaseik

RESTAURATIEPROJECT GEEFT KAPUCIJNEN-
KLOOSTER WEER TERUG AAN DE STAD

Kapucijnenbroeders Maaseik

1 2

4 5

3

6
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De Capucijnen vestigden zich in 1626 in Maaseik. Enkele jaren 
later, in 1632, werd begonnen met de bouw van het klooster, in 
1635 gevolgd door de bouw van de kerk. Het kloostercomplex 
heeft zijn oorspronkelijke vorm bewaard, met gebouwen rond 
een vierkant pandhof met pandgang. Van de oorspronkelijke drie 
kloostervleugels zijn alleen de noordelijke en oostelijke vleugel 
bewaard. De zuidelijke vleugel werd in de 19de eeuw vervan-
gen door een nieuw gebouw. Maaseik telde in de 17de eeuw 
een zestal religieuze ordes. Eén daarvan waren de Capucijnen. 
Hun geschiedenis was een verhaal met ups en downs zegt archi-
tect Erik Martens. Hij is samen met Natalie Martens (beiden van  
Architectenburo Erik Martens & Partners), burgemeester Johan 
Tollenaere, Dominique Lormans (Erfgoedconsulente bij Onroe-
rend Erfgoed Limburg) en Ann Willen (directeur), Bert Coolen 
(directeur logistiek) en Dirk Cremers (communicatieverantwoor-
delijke) van Covida aangeschoven in het klooster om over het 
project te vertellen.

Archieven

“Het aantal Capucijnen wisselde in de loop der eeuwen nogal”, 
begint hij. “Het klooster stond soms zelfs leeg.” In de loop van 
de 19e eeuw, vertelt hij, kreeg het een ander karakter. “In 1840 
vestigden zich er de Zusters van de Liefde, oorspronkelijk af-
komstig uit Tilburg. Zij boden onderdak aan blinde, dove en doof-
stomme kinderen. In Tilburg waren ze uit hun jasje gegroeid en 
dus waren ze op zoek gegaan naar een extra locatie.” Dat bleef 
lang de doelgroep, merkt Ann Willen op. “Er was op dat vlak 
veel expertise; alle archieven zijn ook nog aanwezig. Wel werd 

de doelgroep in de loop van de tijd uitgebreid met kinderen met 
een verstandelijke beperking.” Na de Tweede Wereldoorlog, vult 
Dirk Cremers aan, vond er echter een kentering plaats. “Het aan-
tal kinderen met een verstandelijke beperking dat werd begeleid 
en gehuisvest steeg. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig werd 
besloten de focus op die doelgroep te leggen. De blinde en dove 
bewoners verhuisden naar andere locaties, in Hasselt en Ukkel.”

Toegankelijkheid

De taken van de zusters werden overgenomen door de organisa-
tie Ter Engelen, tegenwoordig Covida geheten. Die voerde in de 
afgelopen decennia allerlei veranderingen door zoals de overstap 
van grote slaapzalen naar meer individuele ruimtes, en breidde 
het takenpakket uit. Naast woonondersteuning kwamen er on-
der meer ook dagondersteuning en individuele ondersteuning 
bij. In totaal, op diverse locaties, worden zo’n 1.100 mensen be-
geleid. Ann Willen, Bert Coolen en Dirk Cremers leggen dan uit 
dat de veranderingen in de na-oorlogse periode uiteindelijk heb-
ben geleid tot de huidige bouw- en restauratiewerkzaamheden. 
“We kennen tegenwoordig een heel andere benadering. Door 
allerlei vroegere ingrepen lag het klooster lange tijd enigszins 
verborgen achter andere gebouwen. We wilden de toegankelijk-
heid van het klooster verbeteren, daarbij wel rekening houdend 
met de doelgroep. Maar dit is een bijzondere, historische locatie 
waar ook de inwoners en bezoekers van Maaseik van mogen ge-
nieten. Doel is om hier gepaste activiteiten te laten plaatsvinden.
Dat kunnen rondleidingen zijn maar ook kunst- of cultuureve-
nementen. Denk aan concerten in de kapel, die een geweldige 

akoestiek heeft. Dusdanig dat er zelfs topmusici op afkomen. 
Het onderdak bieden aan een stadsbrouwerij behoort eveneens 
tot de mogelijkheden.
En dan zijn er ook nog rondleidingen door de erkende Maaseiker 
stadsgidsen.”

Masterplan

Al in de jaren tachtig werd een masterplan opgesteld door het 
architectenbuerau voor een grondige restauratie en verbouwing. 
Dat zou in fases gebeuren. De start van de werkzaamheden aan 
het klooster werden afgestemd op de subsidiemogelijkheden, 
vertelt Dominique Lormans. “Die worden aangepast. Om nog 
voor de huidige, hogere subsidie in aanmerking te komen moe-
ten de werkzaamheden aan het klooster in 2023 zijn afgerond.” 
Erik Martens en Natalie Martens geven in het kort aan waaruit 
die werkzaamheden aan het klooster zoal bestaan. “Het gebouw 
wordt zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde gerestau-
reerd en daarnaast afgestemd op de eisen van deze tijd. Dat 
betekent onder meer het aanbrengen van nieuwe technische 
installaties. Dat is een hele uitdaging omdat je die niet zichtbaar 
in het gebouw wilt verwerken.” Een van de andere uitdagingen 
is het brandwerend maken van de historische bestaande vloeren 
waaraan er troggewelven zijn opgehangen. 

Zusters

Ann Willen maakt duidelijk dat het gebied rondom het complex 
verkeersarm wordt. Er komt een biotuin en in de gebouwen 
rondom het klooster worden ruimtes voor begeleiding en onder-
steuning van bewoners en cliënten ondergebracht. “Verder gaan 
we twee oude slaapcellen inrichten als overnachtingsplek voor 
mensen op pelgrimage naar Santiago de Compostella. Die kon-
den hier vroeger ook terecht, maar op enig moment is die mo-
gelijkheid komen te vervallen.” Ze glimlacht: “Er wonen hier nog 
twee zusters waarvan er een in de werkgroep zit die meedenkt 
over de plannen die we voor deze locatie hebben. En geloof me, 
ze is heel betrokken.”

Orgel

Burgemeester Johan Tollenaere geeft aan zeer te spreken te 
zijn over de ontwikkelingen betreffende het kloostercomplex. 
Van het meer open karakter tot de mogelijkheid om er op het 
gebied van kunst, cultuur en historie van alles te organiseren. 
“In Maaseik gebeurt momenteel veel om de stad nog aantrek-
kelijker te maken. Dit privé project is daar onderdeel van. Het 
meer zichtbaar maken van het klooster is een mooie troef voor 
onze historische binnenstad. Onder meer op toeristisch gebied 
is dat een versterking van onze economie. Daarnaast is Covida 
natuurlijk een belangrijke werkgever.” Uiteraard staat volgens 
de burgemeester de zorgfunctie voorop, maar hij ziet eveneens 
de aanvullende potenties van de locatie. “Meer toegankelijkheid 
moet niet gepaard gaan met meer prikkels, meer overlast. Daar-
om zal je goed moeten kijken welke activiteiten zullen plaats vin-
den.” Concerten vindt hij een goed idee, met name vanwege 
de kwaliteiten van de kapel. “Er is een prachtig orgel dat wordt 
gerestaureerd en zoals gememoreerd spreekt de uitstekende 
akoestiek zelfs topmusici aan. We gaan samen met Covida kij-
ken welke partijen erbij kunnen worden betrokken. Denk aan de 
Muziekacademie, maar er is ook al een geïnteresseerde voor de 
stadsbrouwerij. De reacties in de stad zijn dan ook positief. Het 
kloostercomplex was altijd een bijzonder onderdeel van Maas-
eik en dat wordt dankzij de huidige werkzaamheden alleen maar 
versterkt.”

tekst: Jac Buchholz - fotografie: Alf Mertens 

Bouwteam 
…

Architect:
 Architectenburo, Erik Martens & Partners

Aannemer :
 Reynders N.V.

                      T.M. Monument-Goed leven-Altri Tempi
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NIEUW LOGO VOOR 60-JARIG 
JUBILEUM VAN PENXTEN

Penxten blaast 60 kaarsjes uit. Het familiebedrijf uit Alken plaatst al sinds 1961 verwarmings- en sanitai-

re installaties in woningen, appartementen, scholen, industriële en andere gebouwen. En dit voor zowel 

nieuwbouw als renovatie.

Prominente ‘x’

De kers op de verjaardagstaart is het nieuwe logo van Penxten. “Ons beeldmerk met het aloude huisje is 
vervangen door een krachtig naamlogo, met een prominente ‘x’ in geel en rood”, verkondigt John Penxten. 
“Het resultaat mag gezien worden!”

Derde generatie aan boord

De zaakvoerder heeft de firma 29 jaar geleden van zijn vader overgenomen. Intussen is ook de derde ge-
neratie aan boord. “De komst van mijn twee zonen heeft heel wat in beweging gezet”, vertelt John. Het 
wagenpark werd gedeeltelijk vernieuwd, maar ook kantoor en magazijn worden aangepakt.

Uitblinkers in kwaliteit

Nieuwe technieken zoals warmtepompen, zonnepanelen en ventilatiesystemen maken het aanbod van 
Penxten steeds complexer. “Ook die installaties zijn een kolfje naar onze hand, we gaan geen uitdaging uit 
de weg”, benadrukt John. “Ons 19-koppige team gaat uiterst vakkundig te werk en maakt sinds jaar en dag 
het verschil op het vlak van kwaliteit. Wij zijn klaar voor de volgende 60 jaar!”

S A N I T A I RV E R W A R M I N G V E N T I L A T I E  

 

Meer dan 100 jaar vakmanschap en kwaliteit onder één dak.  

Een familiale bedrijfscultuur onder de vleugels van één van 

de grootste internationale bouwgroepen ter wereld.   

Reynders is uw vaste partner voor uw bouwprojecten.  

                Uilenspiegel Hasselt – Ivo Vercammen Woonprojecten – PCP Architecten 

 

 

 

 Federale Pensioendienst       
        Hasselt, - Rijksdienst voor 

Pensioenen      Pensioenen – ir. L. Serbruyns 

 

 

 

 

Capucienenklooster Maaseik – Covida - Architektenbureau Erik Martens & Partners 

 

Centrum-Zuid 2049 – 3530 HOUTHALEN 

011-60 56 56 – info.reynders@eiffage.com        www.reynders.be  
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Veerle Heeren, burgemeester 
Jelle Engelbosch, schepen van ruimtelijke ordening

SINT-TRUIDEN

“Sint-Truiden is een Middeleeuwse stad, met heel veel monumenten in het centrum” begint burgemeester Veerle Heeren enthousi-

ast als we haar vragen over wonen in de Trudostad. “Deze monumenten vormen de authenticiteit van Sint-Truiden en dat willen we 

bewaken. Het is belangrijk dat je verleden en heden verenigt, ook wat wonen betreft. We kiezen daarom bewust voor projecten met 

een moderne architectuur maar wel met behoud van de bestaande historische elementen van vroeger. 

Zo blijven we een link behouden met onze geschiedenis maar worden we wel een hippe stad.” Daarnaast wil Sint-Truiden ook vol-

op investeren in de publieke buitenruimten voor alle leeftijden, want een stad die alleen maar volgebouwd is met stenen is geen 

goede zaak. “Een stad moet woonkwaliteit en beleving kunnen samenbrengen op dezelfde plek. Dat hebben we de voorbije jaren 

consequent gedaan en we zullen dat blijven doen. We trekken deze filosofie trouwens ook door naar de 18 dorpen van Sint-Truiden.” 

aldus Heeren.
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“We zijn inderdaad een gezins- en familiestad” vult schepen van 
ruimtelijke ordening Jelle Engelbosch aan. “Dit moeten we ook 
waarmaken in ons woonbeleid. Veel gezinnen willen immers 
ook graag in het centrum komen wonen. We moeten daarom 
niet alleen appartementen bouwen in de stad maar ook huizen. 
De nieuwe woonprojecten moeten in het groen liggen met een 
publieke ruimte met zitbanken en plaats waar kinderen kunnen 
spelen. Een petanquebaan aanleggen of een gemeenschappelij-
ke moestuin bij het woonproject is geen grote kost maar zorgt 
er wel voor dat de bewoners met elkaar in contact komen. We 
kunnen dit enkel realiseren in samenspraak met de projectont-
wikkelaars. 
Dat vergt soms lange vergaderingen en discussies maar we ko-
men er wel altijd uit,” zegt Engelbosch. “Los van de projecten 
moet een stad in zijn totaliteit aantrekkelijk zijn. We hebben van 
de Groenmarkt een open ruimte gemaakt voor iedereen. Ook de 
Veemarkt wordt nu aangepakt. Er komt daar een groot skatepark 
tussen bomen en aan het Speelhof komt er een nieuw stads-
deel voor kinderen. Een parkeertoren in het groen zou het geheel 
compleet maken”. 
“We zijn een stad waar de burger heel mondig is en dat is maar 
goed ook.” vult burgemeester Heeren nog aan. ”Daarom moet 
je als bestuur samenwerken want alleen zo kan je grote projec-
ten tot een goed einde brengen.”

1. De Manege, steps Real Estate
(Project Manège,aannemer Steps (in de steigers)

In de voormalige stadsfeestzaal vierden Truienaren generaties 
lang feest. Daarvoor had het gebouw een andere functie. In 
1837 liet het stadsbestuur ‘de manegie’ bouwen om de cavalerie 
in garnizoen naar Sint-Truiden te halen. Hier komt nu een gloed-
nieuw woonproject met respect voor het verleden. Er werden 
door het autonoom gemeentebedrijf drie woningen aangekocht. 
Die werden afgebroken en de gronden werden aan de site toe-
gevoegd. Na een wedstrijd mocht de firma Steps Real Estate 31 
eigentijdse appartementen en 1 handelspand bouwen. Met de 
naam ‘De Manège’ doen men de geschiedenis van het gebouw 
alle eer aan. Uniek is dat de imposante gevel van de Manege be-
houden blijft, ze proberen we de moderne architectuur te combi-
neren met de geschiedenis van Sint-Truiden.

2. De stadspoort – Gillen Woonprojecten 
(Stadspoort – Rudi Gielen (in de steigers)

De stadspoort is een project waar we aan de ontwikkelaar op 
voorhand hebben gevraagd om ook iets terug te doen voor de 
gemeenschap. Hierdoor kunnen we een stuk openbare onder-
grondse parking implementeren in dit wooncomplex. Bijzonder 
is dat deze parkings in de toekomst, over 10 tot 15 jaar wanneer 
er minder vraag naar parkings zal zijn, kunnen omgevormd wor-
den tot andere multifunctionele ruimtes die bij de apartementen 
kunnen horen. Ook hier is er veel aandacht voor groen met onge-
veer 100 nieuwe bomen. Zo creeëren we meer groen en ruimte 
in het centrum.

3. bloesembad & Site Degros/Olympialaan

Het project Bloesembad situeert zich in het stadsdeel Sint-Pie-
ter. We zijn hier gegaan voor een totale vernieuwing van de 
omgeving. Met enerzijds de bouw van een nieuw subtropisch 
zwembad dat zich situeert in een sportpark, met hockey, 
tennis en een buitenzwemvijver. Het complex is zonder veel toe-
ters en bellen geopend open gegaan tijdens het coronajaar en 
heeft een totale kostprijs van € 31 miljoen. Het gaat om een PPS 
tussen de stad Sint-Truiden en de firma Lago. Gedurende 30 jaar 
betalen wij als stad een bijdrage van € 1,8 miljoen. 

Hieraan gekoppeld is een woonontwikkeling van de firma Vestra. 
Men is al begonnen met de afbraakwerken, waarna men zal be-
ginnen met het bouwen van een moderne residentiële site ver-
deeld over 6 blokken met 80 woningen, studio’s en appartemen-
ten. Bijzonder hier is dat men ook de Cicindriabeek terug gaat 
openleggen waardoor er een mooie binnentuin komt met water. 
Op die manier krijgt de binnenstad er een groene parel bij.

4. Park Coëme

Park Coëme is een mooi project dat helemaal strookt met de 
nieuwe visie van het stadsbestuur. Midden in een nieuw park 
komen 3 kleinschalige laagbouwvolumes met 34 appartemen-
ten. De woning zijn enkel te bereiken via de ondergrondse par-
king, waardoor het woongebied autovrij blijft. Er komen gemeen-
schappelijke voorzieningen zoals een moestuin, petanquebaan, 
speeltuin en een barbecue. Appartementen moeten volgens ons 
meer zijn dan bakstenen alleen. Men gaat hier voor een volledig 
verhaal van wonen, ruimte, beleving en groen.

5. Engelmanshoven en Naamsesteenweg

Investeren in wonen is ook investeren in onze 18 dorpen in 
Sint-Truiden. Eén project speelt zich af in Engelmanshoven waar 
een vergunning is afgeleverd voor een aantal woningen. Ook in 
Bevingen loop een project op de Naamsesteenweg 27 geplande 
wooneenheden. Twee projecten die aantonen dat wonen een 
aandachtspunt is in heel Sint-Truiden en niet alleen in het cen-
trum.

6. Stadsontwikkelingsproject Tuin Der Broeders 
(Gillen en Somers)

Het stadsvernieuwingsproject Tuin Der Broeders is één van de 
grootste bouwprojecten in de binnenstad. Er komen 100 ap-
partementen en woningen en een ondergrondse parking voor 
200 wagens op de site van de oude schoolgebouwen van het 
Sint-Trudo instituut. Dit gaat het beeld van het centrum ongetwij-
feld voor een deel veranderen. Het project sluit volledig aan met 
onze filosofie van bouwen in Sint-Truiden. Een stadskern moet 
verdicht worden op een leefbare manier. Met ruimte, groen en 
privacy die moeten gewaarborgd zijn. In dit project is daar reke-
ning mee gehouden. De realisatie van Tuin der Broeders geeft 
een mooie opportuniteit om de bestaande omliggende statige 
huizen te vrijwaren van afbraak, aangezien ze worden gerestau-
reerd als onderdeel van het totaalproject. Er komt een nieuwe 
straat naast het vroegere Refugiehuis van Herkenrode aan de 
Schepen Dejongstraat welke leidt naar het Heilig-Hartplein. Het 
groene plein zal toegangelijk zijn voor iedereen en zo wordt het 
centrum een stukje groener.

7. Asster

Historische gebouwen en sites die verwijzen naar de geschie-
denis van Sint-Truiden moeten we proberen zo veel mogelijk te 
beschermen. Maar tegelijkertijd moeten we er ook durven kijken 
naar de toekomst. In het project van Asster worden verleden en 
toekomst op een geslaagde manier met elkaar verweven. 

De kapel en het klooster die een symbool zijn voor bijna 800 jaar 
psychiatrische zorg in onze stad worden verankerd in het totale 
nieuwbouwproject. Men bouwt er een nieuwe administratieve 
toren alsook 4 entiteiten waar men 100 patiënten op een he-
dendaagse manier kan opvangen en de zorg geven die ze nodig 
hebben. Dat gaat een vernieuwing zijn voor dat stadsdeel, dat 
op een boogscheut van het Sportpark Haspegouw en de Grote 

Markt ligt. Voor ons is dat een nieuwe toegangspoort voor de 
stad Sint-Truiden.

8. Verelst

Op de oude site van EM-decor komen appartementen met bij-
zondere architecturale kenmerken, zoals doorhellende daken en 
estetisch vernieuwende bouwmaterialen. 
Daarnaast bouwt men er ook kantoren en zelfs een horecazaak.

9. Bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein in Sint-Truiden zijn er veel ondernemin-
gen die willen uitbreiden, zoals Stevens Houttechniek en natuur-
lijk VCST Automotive. De tandwielenproducent gaat een nieu-
we fabriek bouwen op het industrieterrein in Brustem. Als stad 
moeten we ervoor zorgen dat de bedrijven goed toegankelijk zijn. 
We werken voor de uitbreiding samen met ondermeer de LRM 
en Droneport. Als stad hebben we de leiding genomen om alle 
actoren rond de tafel te brengen en ervoor te zorgen dat de be-
drijven – die voor heel wat tewerkstelling zorgen – in Sint-Truiden 
verankerd blijven.
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Groenmarkt

Technische fiche
…
Bouwheer: 
AV –Development
Architecten: 
D&A Lommel
Aannemer: 
nog niet gekend

Mix van wonen en horeca

Het oude gebouw op de Groenmarkt waar ooit supermarkt Unic 
en later Blokker waren gevestigd, maakt plaats voor een renova-
tieproject van projectontwikkelaar AV-Development. Daarmee 
komt er een einde aan de leegstand van een van de laatste ver-
krotte panden op de Groenmarkt in Sint-Truiden. 

“De achterkant die grenst aan de Beekstraat krijgt een woon-
functie met appartementen, de voorkant die uitgeeft op de 
Groenmarkt een horecafunctie”, schetst architect Hans Maes 
van D&A architecten. “Het oude gebouw met drie verdiepin-
gen heeft de vorm van een rechthoekige doos, die is ingebed 
in het stadsweefsel. De bestaande constructie is een enorm 
betonskelet. In ons ontwerp doorsnijdt een binnentuin de grote 
blok, waardoor er twee volumes en een publieke doorgang ont-
staan. Vooral het hoogteverschil van meer dan een verdieping 
tussen de Beekstraat en de Groenmarkt was een uitdaging. 

We hebben dit opgevangen met een ondergrondse parkeerga-
rage. In de lange massieve gesloten gevel aan de Beekstraat 
is centraal een doorsnede met stalen buitentrap voorzien. Deze 
ontsluiting fungeert als hoofdingang naar de appartementen. 
Verder lichten we de oorspronkelijke bakstenen schil van de ge-
vel op door gebruik te maken van witte materialen. De start van 
de werken is gepland in het voorjaar van 2022.”

Binnengebied met een zee van licht en lucht

“Het gebouw waarin de voormalige winkel van Blokker was 
gevestigd, is geconstrueerd als één kolossale gesloten blokken 
doos”, vertelt eerste schepen Jelle Engelbosch, onder meer 
bevoegd voor ruimtelijke ordening en wonen. “Projectontwikke-
laar AV-Development neemt er een grote hap uit waardoor je 
een binnengebied krijgt dat licht en lucht geeft aan al de nieuw-
bouwappartementen en hun terrassen. Het grote niveauverschil 
op het perceel was een uitdaging voor de ontwikkelaar om er op 
een economisch haalbare manier een project te realiseren. 

Aan de kant van de Beekstraat moet de langgerekte massieve 
gevel op de een of andere manier historisch bewaard blijven.  
Het steegje dat de Beekstraat met de Groenmarkt verbindt, 
wordt publiekelijk opengesteld.” Burgemeester Veerle Heeren 
vult aan: “De Groenmarkt hebben we eerder al heraangelegd, 
een project van om en bij de vijf miljoen euro. 

Nu de stad daar het initiatief heeft genomen, zie je er nieuwe 
handelszaken opduiken. Het resultaat is een belevingsplein, 
waar kinderen en gezinnen graag vertoeven. Als stadsbestuur 
moet je lef hebben en vooral rechtlijnig zijn. Onze hele ploeg gaat 
er gezamenlijk voor. Het klikt bijzonder goed tussen ons en dat 
merk je eens te meer aan projecten zoals Blokker en de Groen-
markt.”

(incl. grondprijs, constructieprijs, registratierechten & BTW)   ALL-IN
396.940 EURO
VANAF Sint-Truiden - Luikersteenweg 19

94 - 105 m2 2 slaapkamers Ondergrondse parking

www.av-development.be   |   info@av-development.be   |   011 96 54 09

Zonnepanelen Vloerverwarming

KOOP NU 
AAN 6% BTW
IPV 21% BTW
indien u aan de wettelijke voorwaarden voldoet

Laatste 2
TE KOOP!
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Griso

Technische fiche
…
Bouwheer: 
A. Verelst
Architecten: 
Paternotte architecten.
Aannemer: 
A. Verelst
 

Zwarte diamant in de binnenstad

Project Griso is een gloednieuw luxueus en uniek appartements-
gebouw, dat de binnenstad van Sint-Truiden siert. “Het complex 
aan de Luikersteenweg 19 ligt niet aan de straatkant, maar is 
dieper gelegen waardoor het volledig is omgeven door groen”, 
vertelt Amaury Verelst, oprichter-zaakvoerder van AV-Deve-
lopment, dat zich voornamelijk toelegt op de ontwikkeling van 
residentiële vastgoedprojecten, vooral appartementen en wonin-
gen. “In een prachtige Franse tuin kunnen alle bewoners van 
residentie Griso ten volle genieten. 
Het gebouw telt slechts 14 appartementen, wat het kleinscha-
lige karakter benadrukt. In de ondergrondse verdieping zijn er 
ruim voldoende parkings, kelderbergingen en fietsenstallingen 
aanwezig. Op deze locatie is het zonder twijfel aangenaam en 
rustig wonen met net dat tikkeltje meer.”
Vanwaar komt de naam Griso? “De bekendste zwarte diamant 
is misschien wel de ‘spirit of Grisogono’ van 587 karaat en ont-
dekt in Centraal-Afrika. De Zwitserse juwelier Di Grisogono heeft 
deze edelsteen geslepen tot 312,24 karaat en vervolgens in een 
witgouden ring geplaatst”, legt Amaury Verelst uit. “Nog goed 
om te weten: op twee appartementen na is alles al verkocht. Ge-
interesseerde kopers hebben ook de mogelijkheid tot aankoop 
van een ondergrondse staanplaats.”

Schitterende architecturale parel

“De voormalige oude villa op de site van project Griso aan de  
Luikersteenweg 19 was allesbehalve een hedendaagse woonst 
en geraakte ook niet meer verkocht”, geeft eerste schepen Jelle 
Engelbosch aan. “Op deze locatie is dan ook een stadsproject op 
poten gezet met 14 luxeappartementen. Een schitterende archi-
tecturale parel! Het mooie binnenplein zorgt er voor een unieke 
beleving aan de rand van onze stad. Als stadsbestuur stellen we 
hoge kwaliteitseisen aan nieuwe projecten. Ze moeten de stad 
onder andere een meerwaarde geven en een speciale uitstraling 
hebben. We eisen ook hoe langer hoe meer een hoogstaande 
architectuur. Wie zijn ogen de kost geeft, ziet de resultaten van 
ons beleid inzake ruimtelijke ordening en stadsverfraaiing in de 
straatbeeld van Sint-Truiden opduiken.”
Burgemeester Veerle Heeren besluit: “Sint-Truiden is een au-
thentieke middeleeuwse stad waar rechtlopende straten een 
uitzondering zijn. En dat maakt ons leefgebied heel bijzonder. 
Wij kiezen voortaan bewust voor een moderne architectuur, met 
behoud van de bestaande historische elementen. We zijn geen 
nieuwe stad aan het bouwen, maar de stad aan het verbouwen.”
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De Manege

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Steps Real Estate Hasselt
Architect: 
FCS architecten Hasselt
Aannemer: 
Building & Partners Beringen
Gevelstenen: 
Nelissen steenfabriek Kesselt
 
 

Hedendaagse vorm van wonen

“De gevel van De Manege, een vroegere stadsfeestzaal, is een 
beeldbepalende factor in het straatbeeld. Het gebouw dateert 
van 1860 en deed oorspronkelijk dienst als paardrijschool”, be-
schrijft Danny Windmolders, architect-bestuurder van FCS 
Architecten. “De totale omvang van dit woningbouwproject in 
Sint-Truiden bedraagt 5500 vierkante meter. We hebben een con-
cept bedacht dat specifiek mikt op de groeiende groep van jon-
ge alleenstaanden en eenoudergezinnen. Een nieuwe vorm van 
wonen, waarbij we zuinig omspringen met het ruimtegebruik. 
Het compacter wonen wordt flexibel ingevuld en aangevuld met 
meer beleving, gemeenschapsgevoel en diensten waarbij je de 
stedelijke omgeving als leefruimte ervaart. Bovendien worden 
gemeenschappelijke groene ruimtes ingebouwd om het ge-
meenschapsgevoel aan te wakkeren.” 

In de appartementen zijn slimme technologieën voorzien. “Niet 
zozeer technologische snufjes, maar eerder eenvoudige en prak-
tische ingrepen die het leven aangenamer maken”, legt Danny 
Windmolders uit. “De grote vlakken in gevelsteen en het re-
petitieve karakter van de raamopeningen zorgen voor rust en 
eenheid in de bebouwing. De panelen, schijnbaar willekeurig ge-
plaatst, brengen dan weer dynamiek en speelsheid.”

Het ritme van de stad

“Heel wat jonge gezinnen en singles zijn op zoek naar een eer-
ste woning. Maar ook op latere leeftijd is het aangenaam om 
het ritme van de stad te voelen”, vertelt Christopher Kumpen, 
zaakvoerder van Steps Real Estate. “De Manege wordt een 
wooncommunity waar jonge mensen samenleven met ervaren 
stadsgenoten. En dat aan haalbare prijzen, vanaf 179.000 euro 
én een professionele afwerking inbegrepen!” 
 In deze voormalige stadsfeestzaal vierden Truienaren generaties 
lang feest. Oorspronkelijk had het gebouw een andere functie. In 
1837 liet het stadsbestuur ‘de manegie’ bouwen om cavalerie in 
garnizoen naar Sint-Truiden te halen. “Met de naam ‘De Manege’ 
doen we de geschiedenis van het gebouw alle eer aan”, vervolgt 
Christopher Kumpen. “Achter de iconische en imposante voor-
gevel, die behouden blijft, verrijzen 31 eigentijdse appartemen-
ten met een oppervlakte van 60 tot 78 m2 en 1 of 2 slaapkamers 
alsook een handelspand van 123 m2. Daarnaast willen we graag 
het sociaal contact tussen de inwoners aanmoedigen. In de uit-
gestrekte groene binnentuin en gemeenschappelijke ontmoe-
tingsruimte kunnen de bewoners gezellig samenzijn. De Mane-
ge ligt op wandelafstand van het station, op een boogscheut van 
het stadspark en op een steenworp van het levendige centrum. 
De ideale woonplaats dus!”

Combinatie van oud en nieuw

“Het was een uitdaging om het woonproject ‘De Manege’ in de 
Rijschoolstraat, een drukke verbindingsweg in het centrum van 
Sint-Truiden, te verwezenlijken gezien de beperkte beschikbare 
ruimte”, vertelt Rik Van Noppen, hoofd Uitvoering bij Building 
& Partners. “Bovendien moesten we de vier woonblokken, met 
in totaal 31 appartementen en een ondergrondse kelder, in ver-
schillende fases optrekken. Een bijkomende hindernis was het 
behoud van de bestaande oude gevel, waarachter het complex 
is gerealiseerd.”
Voor Building & Partners kwam het erop neer alle werkzaam-
heden juist te plannen en binnen de gestelde termijn te laten 
verlopen. “Vanaf het begin van de ruwbouw hebben we een 
LEAN-planning toegepast”, gaat Rik Van Noppen verder. “We 
maken duidelijke afspraken, hanteren een lage foutenmarge en 
zorgen voor een planning waarbij elke betrokken partij weet wat 
er wanneer wordt verwacht. Een LEAN-planning is aangenamer 
werken, zorgt voor minder tijdverlies en dus een hoger rende-
ment én het is een win-winsituatie.” Tussen de appartementen 
zijn er meerdere passerelles, die zorgen voor een speciale op-
bouw. “Er worden ook zonneschermen geplaatst voor de privacy 
van de bewoners. De moderne nieuwbouw in combinatie met 
de oude muren geven dit project een opvallende uitstraling.”
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Projectontwikkelaar
Steps Real Estate
Kumpen RED

info@stepsrealestate.be
T. +32 11 22 22 85

info@tvrvastgoed.be
T. +32 496 31 83 51

Leven op het ritme van de stad 
op de balans tussen vroeger en nu 
in een comfortabel nieuwbouwappartement.

Da’s De Manège.

Ontdek alle troeven op www.demanege.be

NOG SLECHTS  
ENKELE  

BESCHIKBAAR!

(ONDER WETTELIJKE VOORWAARDEN)
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BTW-TARIEF
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WIJ TREKKEN 
    UW PLAN

 AANNEMER MET EEN VISIE

ONTZORGING. PLANNING. RENDEMENT.
Altijd in die volgorde. Ook toen we een Truiens icoon een tweede leven gaven. De Manège: 

gekend als feestlocatie van weleer. Nu hét uithangbord van bouwkundige uitmuntendheid.  

Vertel ons meer over uw plannen. En wij vertalen het in een plan van aanpak.

building-partners.be
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Park Coëme

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Sarchinium bv
Architect: 
Grosemans – Heylen (Sint-Truiden)
Cv –Sanitair : 
Peeters & zn Bree
 

Energiezuinige laagbouwvolumes

Aan de Luikersteenweg 29, verscholen achter een beschei-
den toegangsweg, rijst binnenkort een vastgoedontwikkeling 
van maar liefst 7500 m2. Park Coëme is voor Sint-Truiden een  
ongezien concept. Midden in een nieuw park is het startschot 
gegeven voor de bouw van drie kleinschalige laagbouwvolu-
mes met slechts 34 appartementen, omgeven door een zee 
van ruimte. “Wij hebben er energiezuinige lucht/water-warm-
tepompen met geïntegreerde boiler geplaatst, en dit in elke  
individuele wooneenheid”, zegt Dries Peeters, zaakvoerder van 
Peeters en Zonen. “Daarnaast stonden we in voor het sanitaire 
leidingwerk en de installatie van een ventilatiesysteem D.” Het 
familiebedrijf is opgericht in 1945 en plaatst vandaag de dag be-
hoorlijk veel warmtepompen. “Verder zijn we vakspecialisten in 
het installeren van zonnepanelen, centrale verwarming, sanitair, 
airconditioning en ventilatiesystemen en in brandbestrijding. 
Zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten, waaronder wo-
ningen, appartementen, rusthuizen, ziekenhuizen, scholen en  
bedrijfsgebouwen. Ons team van 80 ervaren medewerkers 
staat dagelijks klaar om onze klanten te helpen. We maken het  
verschil met onze 7/7-service en werken in nauwe samenwer-
king met de klant elk project van a tot z uit.”
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School van Morgen Hasp-O Centrum

Technische fiche
…
Bouwheer: 
AG Real Estate (programma Scholen van Morgen)
Architect: 
Architecten aan de Maas; Maastricht
Hoofdaannemer: 
TM Vanderstraeten - Houben (consortium Juvalho)

School van morgen

VDS Vanderstraeten bouwt mee aan de nieuwe duurzame 
campus van Hasp-O Centrum met diverse onderwijs- en sport-
voorzieningen. Voor de campus die bestemd is voor de leerlin-
gen van het KCST en Technicum werd een investering gedaan 
van ruim 38 miljoen euro. Eind augustus heeft Vlaams minister 
van Onderwijs Ben Weyts de eerste steen gelegd, in septem-
ber 2023 opent Hasp-O Centrum de deuren. Dit is de laatste 
bouwwerf van Scholen van Morgen, een DBFM-programma dat 
via een publiek-private samenwerking nieuwe schoolgebouwen 
realiseert. 
Het project beslaat in totaal een oppervlakte van 18.000 vierkan-
te meter: een nieuwbouw met leslokalen, werkplaatsen, audito-
rium, labo’s, mediatheek, sporthal, voldoende sanitaire ruimten, 
refter en ruimte voor administratie. De nodige omgevingsaan-
leg zoals overdekte en open speelplaatsen, fietsenberging, 
parkeerruimte en overige niet-genormeerde omgevingswerken 
wordt ook voorzien. De campus bevindt zich achter het station 
van Sint-Truiden met uitzicht op het Haspengouwse fruitbomen-
landschap. Deze groene locatie en de verweving met de nieuwe 
gebouwen dragen sterk bij aan een inspirerende onderwijsom-
geving. Naast infrastructuurprojecten in de scholenbouw specia-
liseert VDS Vanderstraeten zich ook in zorg, kantoren en andere 
publieke en private sectoren.

Nieuwe ultramoderne campus

“Het nieuwbouwproject Hasp-O Centrum kadert in het program-
ma ‘Scholen van Morgen’, de inhaaloperatie scholenbouw van 
de Vlaamse overheid”, legt burgemeester Veerle Heeren uit. 
“Deze nieuwbouw is een van de grootste van de 182 geplande 
DBFM-projecten. De voormalige Katholieke Centrumscholen en 
Technicum Sint-Truiden, omgevormd tot Hasp-O Centrum, rea-
liseren nu aan het station van Sint-Truiden een nieuwe ultramo-
derne campus voor hun bovenbouw.”

De campus van Hasp-O Centrum strekt zich uit over een opper-
vlakte van 18.000 vierkante meter. Deze nieuwe school bestaat 
uit klaslokalen aangepast aan de verschillende types van oplei-
dingen, maar omvat ook een auditorium, mediatheek, studiezaal, 
sportzaal, labo’s, werkplaatsklassen en magazijn, personeelslo-
kalen, directielokalen en polyvalente ruimten. De omgevings-
aanleg waaronder overdekte speelplaatsen, open speelplaatsen, 
fietsenberging en parkeerruimte maakt eveneens deel uit van 
Hasp-O Centrum. Dit ambitieuze project is goed voor een inves-
tering  van 38 miljoen euro. 

De bouwwerken van de nieuwe campus door de tijdelijke han-
delsvennootschap VDS Vanderstraeten-Houben zijn gestart in 
april. De oplevering is voorzien in februari 2023.
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WICO Campus (Pelt)
Dit project staat nog maar net in de steigers, maar is nu al 
een succes door de combinatie van hoogtechnologische 
bouwtechnieken en duurzaam energie- (o.a. zonnepanelen) 
en waterbeheer.

Hockey Center of Excellence (Antwerpen)
Dé nieuwe thuisbasis van onze Red Lions en Red Panthers. 
Een succesvolle bouwteamformule en BIM-technieken 
hebben geleid tot een duurzaam gebouw, volledig 
opgetrokken uit geprefabriceerde elementen in Cross 
Laminated Timber (CLT).

CC De Muze (Heusden-Zolder)
Op de voormalige mijnsite van Zolder werd er een 
cultureel centrum opgetrokken in het geklasseerde op-
haalmachinegebouw. De renovaties en nieuwbouw zijn 
uitgevoerd met respect voor het industrieel erfgoed.

WZC Booghuys (Leuven)
WZC Booghuys is een bijzonder high-end afgewerkt 
gebouw met de allerlaatste innovatieve en duurzame 
toepassingen, zoals Wizard of Dreams gebouwbeheer, 
geothermie (BEO-veld), PV-installatie, …

Vanderstraeten nv    Europaweg 11    3560 Lummen (Belgium)    BE 0400 983 152
T +32 11 43 14 12    info@vanderstraeten.be    www.vanderstraeten.be

VDS Vanderstraeten ontwerpt, bouwt, financiert en onderhoudt gebouwen in de publieke en private sector. 
Al meer dan 85 jaar. Gestoeld op traditie, kennis en vakmanschap. En met een open blik op de toekomst.

Ons geheim? Samenwerking. Het is de hoeksteen van elk project.

Wij zetten in op innovatie. Op elk terrein: mensen, middelen en technieken.

LET’S BUILD 
TOGETHER!



- 66ste editie - 124 -  - 66ste editie - 125 -  

Site Olympialaan

Technische fiche
…
Bouwheer: 
Vestra nv
Architect: 
ESTE Architects
Hoofdaannemer en interieur nog niet gekend

Groene site aan de Olympialaan

Naast de nieuwe zwembadsite in Sint-Truiden verrijst een mo-
derne residentiële site. Verdeeld over zes blokken worden er op 
de voormalige terreinen van brandstoffenhandelaar Degros een 
80-tal woningen opgetrokken, gaande van studio’s en apparte-
menten tot urban villa’s. Door de openlegging van de Cicindria-
beek en de betoverende binnentuin wordt deze site een groene 
parel in de binnenstad van Sint-Truiden. “De start van de werken 
is voorzien in het eerste kwartaal van 2022”, verkondigt Sven 
Bogaerts, bestuurder van projectontwikkelaar Vestra. 
“We hebben nauw met de stad samengewerkt en het vergun-
ningstraject is zeer vlot doorlopen. Het project omvat 81 appar-
tementen, een polyvalente ruimte, een commerciële ruimte en 
99 ondergrondse parkeerplaatsen. Op de verschillende blok-
ken leggen we intensieve groendaken aan gecombineerd met  
gevelbegroeiing. Tussen de blokken creëren wij een semipubliek 
groengebied, zodat er een parkachtige omgeving ontstaat. 
Het is onze bedoeling om voor de bewoners een nieuwe  
dynamische pool te creëren naast het zwembad, tennisvelden 
en padelpleinen en toch op wandelafstand van het centrum. 
Nu de vergunning is verleend, bekijken we momenteel welke 
fasering mogelijk is voor dit nieuwe woonproject.”
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2
dossier

De woningnood in Nederland treft ook studenten. Zoals bij Fontys Hogeschool in Venlo. In overleg met de gemeente en woning-

corporaties wordt gezocht naar oplossingen. Het bouwen van tijdelijke huisvesting is er een van.

Fontys Venlo bestaat uit diverse opleidingsinstituten. Dat zijn 
naast de Pabo en gezondheidsstudies – de Fontys International 
Business School (ongeveer 2.500 studenten) en Techniek en 
 Logistiek (circa 1.500 studenten). Als onderdeel van de  
Gezondste Regio (Noord-Limburg) ligt de focus van een deel van 
de opleidingen op gezondheid. 
Maar dat gaat verder dan alleen agrofood, een van de drie  
belangrijke sectoren, maken directeuren Bram ten Kate (FIBS) en 
Henning Janssen (T en L) duidelijk. “Denk ook aan een gezonde 
manier van samenwerken, het creëren van gezonde systemen. 
Systemen waarin duurzaamheid en mechanisering bijvoorbeeld 
een rol spelen. We richten ons dan ook op diverse thema’s. 
Naast gezonde voeding zijn dat future farming, techniek en  
logistiek, ondernemerschap en het creëren van gezonde net-
werken.” Daarbij, geven de twee directeuren aan, wordt nadruk-

kelijk de samenwerking gezocht met andere onderwijsinstellin-
gen zoals mbo-scholen en de Universiteit Maastricht. “Met vijf  
kennisinstellingen hebben we inmiddels vier field labs opgericht, 
innovatieve omgevingen waarin onder meer door onze studen-
ten vernieuwende producten worden ontwikkeld.”

Duitse studenten

Fontys Venlo bestaat uit diverse opleidingsinstituten. Dat zijn 
naast de Pabo en gezondheidsstudies – de Fontys International 
Business School (ongeveer 2.500 studenten) en Techniek en 
Logistiek (circa 1.500 studenten). Als onderdeel van de  
Gezondste Regio (Noord-Limburg) ligt de focus van een deel 
van de opleidingen op gezondheid. Maar dat gaat verder dan 
alleen agrofood, een van de drie belangrijke sectoren, maken 

directeuren Bram ten Kate (FIBS) en Henning Janssen (T en L) 
duidelijk. “Denk ook aan een gezonde manier van samenwer-
ken, het creëren van gezonde systemen. Systemen waarin duur-
zaamheid en mechanisering bijvoorbeeld een rol spelen. We 
richten ons dan ook op diverse thema’s. Naast gezonde voeding 
zijn dat future farming, techniek en logistiek, ondernemerschap 
en het creëren van gezonde netwerken.” Daarbij, geven de twee 
directeuren aan, wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht 
met andere onderwijsinstellingen zoals mbo-scholen en de  
Universiteit Maastricht. “Met vijf kennisinstellingen hebben 
we inmiddels vier field labs opgericht, innovatieve omgevingen 
waarin onder meer door onze studenten vernieuwende produc-
ten worden ontwikkeld.”

Korte termijn

Ten Kate geeft aan dat er momenteel bij FIBS al ruim 100 
studenten naar woonruimte zoeken. Dat kan richting het begin 
van het volgend schooljaar zijn verdubbeld als er niets gebeurt. 
Henning Janssen heeft iets minder zicht op de aantallen omdat  
T en L-studenten momenteel vooral individueel worden bege-
leid. “Maar de problematiek speelt bij ons ook. Er zijn zelfs als 
studenten gesignaleerd die bij het station bivakkeren.” Bij FIBS 
is de begeleiding momenteel vooral gericht op tweede-, der-
de-, en vierdejaars studenten, zegt Bram Ten Kate. “We laten 
de eerstejaars niet links liggen, maar de studenten die al lan-
ger met hun studie bezig zijn, hebben nu even prioriteit zodat ze 
die studie weer goed kunnen oppakken.” Ten Kate en Janssen  
geven aan dat de problemen in Venlo niet op zich staan. Andere 
studentensteden kennen eenzelfde dilemma. Ze merken op dat 
er Venlo weliswaar diverse bouwprojecten in ontwikkeling zijn, 
maar dat die de nood voor de korte termijn niet oplossen.

Kantoorpanden

Dus is er inmiddels volop overleg met onder meer de gemeen-
te Venlo en woningcorporaties 
om tot eventueel tijdelijke 
oplossingen voor die korte 
termijn te komen. Daarvoor 
is onder meer de Brightlands 
Campus Greenport Venlo in 
beeld. Daar is ruimte voor tij-
delijke bebouwing. “Probleem 
is alleen dat die locatie behoor-
lijk ver van Fontys af ligt en de 
openbaar vervoerverbinding 
niet optimaal is”, merkt Ten 
Kate op. Hij noemt ook de  
eigen campus als optie, maar 
vindt dat niet ideaal. Henning 
Janssen is het met hem eens. 
“Als we alle opties op een rij 
zetten is dat niet de meest 
wenselijke.” Het nabij gelegen 
vroegere veilingterrein – waar-
voor een nieuwe bestemming 
wordt gezocht – komt volgens 
de twee heren dan eerder in 
aanmerking. 
Ten Kate: “Je zou er contai-
nerwoningen kunnen plaatsen. 
Iets wat in Groningen bijvoor-
beeld ook is gebeurd.” Opties 

net over de grens in Kaldenkerken worden eveneens bekeken, 
aldus Janssen. “Daar wonen al studenten van ons. 
We bekijken of we dat kunnen uitbreiden.” Docenten vragen om 
studenten in huis te nemen, zoals elders in Nederland al gebeurt, 
is in Venlo nog niet het geval. Wel worden naast gemeenten 
en woningcorporaties partners uit het bedrijfsleven gevraagd 
mee te denken. “Denk aan leegstaande kantoorpanden. Maar 
die moeten dan wel eenvoudig geschikt voor bewoning kunnen 
worden gemaakt.”

Wat Ten Kate en Janssen vooral ook belangrijk vinden is dat stu-
denten in de regio kunnen worden gehuisvest. “We willen ze 
een band met de regio laten opbouwen, zodat ze zich hier thuis 
gaan voelen en hier ook na hun opleiding willen blijven. Maar 
zoals gezegd, dan moet er wel woonruimte zijn. Daar zijn we nu 
met allerlei partijen hard naar op zoek. Zodat studenten zich over 
een tijdje weer zonder problemen in Venlo kunnen vestigen.”

tekst Jac Bushholz  - Fotografie Alf Mertens

KRAPTE IN STUDENTENHUISVESTING: OOK BIJ 
FONTYS HOGESCHOOL VENLO

Henning Janssen (l) en Bram ten Kate
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NIEUW 
IN BELGIË

WWW.GEHLENZONWERING.BE
Als totaalpartner creëren we op een duurzame en slimme manier een optimaal werkklimaat.

Gehlen Zonwering
Uw zakelijke partner in zonwering

Terugblik op 

BouwArena
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ONZE TROEVEN

Climagroup biedt totaaloplossingen aan in verwarming, koeling en ventilatie. De wensen en behoeftes 
van onze klanten staan altijd centraal. Zo garanderen wij dat onze klanten een zorgeloze service 
genieten dankzij onze verschillende hubs verspreid over heel België. 

Ontdek wat onze expertise voor u kan betekenen op

www.climagroup.be

Smart air & cooling solutions

100% SERVICE, 0% ZORGEN

TECHNISCHE EXCELLENTIE

DUURZAME ONTWIKKELING

Wij streven naar duurzame partnerships op lange termijn met fl exibiliteit, 
betrokkenheid, transparantie en een persoonlijke aanpak als pijlers. 
Dankzij onze nationale spreiding staan we niet alleen fi guurlijk, maar ook letterlijk 
dichtbij elke klant. Zo kan je 24/7 op ons rekenen voor een optimale service.

De beste oplossing begint bij de juiste kennis en expertise in de ontwerpfase. Met 
meer dan 50 jaar ervaring houden onze ingenieurs de juiste balans tussen betaalbare 
oplossingen en de nieuwste innovaties. Gedurende het volledige traject, van ontwerp 
tot realisatie, focussen we op technische excellentie en optimaal kostenbeheer. 

We dragen duurzaamheid hoog in het vaandel. Niet alleen in de manier waarop we 
ondernemen, maar ook op vlak van de installaties die we plaatsen bij onze klanten. 
Zo ben je zeker van hoogwaardige klimatisatie-technieken die een optimaal 
comfort combineren met energie-effi  ciëntie en respect voor het leefmilieu.

MIDI  DE  LUXEpresenteerde

Op 1 oktober 2021 heeft onze Midi De Luxe plaats gevonden.
De  ontvangst was vanaf 12u. 

Met diverse Tasting standen van o.a. Ruinart - Dom Perignon - Whisky - 
Sigarenbar o.a COHIBA - Gran Habano,…Oesters - Royal Belgian 
Caviar - Truffel - Top Wijnen uit: Bourgogne - Bordeaux - Italie en
Spanje,…werden onze gasten rijkelijk ontvangen.

Tijdens het exclusief evenement konden de gasten genieten van  
een modeshow gebracht door Caviar en Rudger Zantino, juwelen van 
Suzanne Adams en kunstwerken van Borowski & Solus.

Ook werden de gasten culinair verwend door een sterrenbouwlunch  
gebracht door de 2 top chefs, Sander Spreeuwers & Michäel Bogaerts.
Top of the bill was het optreden van Wim Soutaer en Charles Van 
Domburg.
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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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