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Designatelier
voor amis 

Wanneer je op zoek gaat naar INTERIEURINSPIRATIE 
kun je het internet afstruinen

of de gebruikelijke woonwinkels bezoeken.
Maar je kunt je ook laten INSPIREREN bij het unieke 

MARRES ATELIER des AMIS.In deze voormalige 
wortelfabriek komt interieur tot leven.

Marres - Atelier des Amis, Lanaken

NIEUWE DESIGNSTORE IN 
OUDE WORTELFABRIEK

1
reportage

Aan de Tongersesteenweg in Lanaken is de oude wortelwasserij verbouwd tot Marres - Atelier des Amis, een designstore en ate-

lier voor high-end meubels en decoratie. “Samen met een hecht team van lokale aannemers hebben wij een ontmoetingsplek 

gecreëerd waar beleving en liefde voor design centraal staan”, glundert zaakvoerder Peter Marres. “Het eindresultaat is uniek.”

Peter Marres behoort tot de derde generatie van de meubel- en 
interieurzaak die zijn grootvader in 1935 uit de grond stampte. 
Op de voormalige locatie van Marres Interieur aan de Tonger-
sesteenweg in Lanaken is sinds eind 2020 een hamburger- en 
fastfoodrestaurant van McDonald’s gevestigd. “We zijn verhuisd 
naar de overkant van de straat, naar een pand dat kort na de Eer-
ste Wereldoorlog is opgetrokken”, vertelt Peter Marres. “Deze 
site kan bogen op een lange geschiedenis en maakt deel uit 

van het lokale industriële erfgoed. De ‘wortelfabriek’, zoals het 
complex in de volksmond heet, was onder andere actief voor 
een cichoreibranderij in de buurt. Het gebouw springt in het oog 
door zijn architectuur, die karakteristiek is voor de speelse stijl uit 
het interbellum. Onder de benaming Marres - Atelier des Amis 
hebben wij de oude fabriek een nieuwe bestemming gegeven, 
inclusief een hoogwaardig aanbod van high-end meubels en de-
coratie. Totale kostprijs van de investering: een miljoen euro.”



Creatieve hotspot

Met twee verdiepingen voor design, een 
underground area en een urban garden is  
Marres - Atelier des Amis een creatieve hot-
spot, waar klanten of ‘amis’ op afspraak te-
rechtkunnen voor exclusief designadvies en 
de uitwerking van hun interieurplan. “Op 10 
september hebben we de deuren geopend”, 
zegt Peter Marres. 

“De klassieke meubelzaak en het uplevel 
segment in het bijzonder zijn al langer onder-
mijnd. Met ons nieuwe design- en interieur-
concept pakken wij de zaken anders aan.” 
Een jaar lang is er aan de weg getimmerd. 
“Interieurarchitect Niels Maier uit Maastricht 
had zich tot doel gesteld het maximale uit het 
pand te halen door alle oorspronkelijke bou-
welementen – baksteen, beton en staal – te 
handhaven. Alle nieuwe elementen zijn in het 
zwart.”

Beredeneerd advies

Als hoofdaannemer had Hermans & Co ook 
een adviserende rol in het voortraject van 
het renovatieproject. “Zowel voor de ener-
getische aanpassingen volgens de EPB-eisen 
als een stabiliteitsstudie van de bestaande 
spanten voor de montage van de geïsoleerde  
dakplaten”, legt bedrijfsleider John Hermans 
uit. “Tevens zijn er een zinken dak en nieuw 
buitenschrijnwerk geplaatst, de nodige sloop- 
en metselwerken uitgevoerd en de riolerin-
gen vernieuwd.”

Shou Sugi Ban

“Een droomproject, dat volledig in de lijn ligt 
van onze manier van werken en onze focus 
op totaalinrichtingen”, knikt Frank Jorissen, 
gedelegeerd bestuurder van RWK Interieur. 
“De architect had geniale ideeën waar hij ook 
niet van afweek. Vooral de toegepaste materi-
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alen zijn zeer speciaal. Denk maar aan de blackbox, vervaardigd van 
handgebrand hout op basis van een eeuwenoude Japans techniek: 
Shou Sugi Ban. Dit brengt een heel apart effect teweeg dat je maar 
zelden ondervindt. Het zwart gebrand hout komt eveneens terug in 
de balken die de showroom en het atelier scheiden van de burelen, 
waardoor deze ruimten worden doorgetrokken in het geheel en het 
doorzicht toch beperkt is. In het atelier hangen de interieurstoffen 
aan een rek en is er een stalen toog waar het team van Marres zijn 
klanten ontvangt en interactief aan de slag gaat met moodboards. 
Een coffee counter bekleed met mortex versterkt de indruk dat de 
gepolierde betonvloer en de counter als een strak monovolume in 
elkaar overvloeien. Het hele interieurconcept is uniek, zo vind je 
geen tweede!”

Metalen huzarenstuk

Heylen Metaalwerken verwerkte in het renovatieproject maar liefst 
2,5 ton staal. “De plaatsing van de massieve metalen trap was een 
huzarenstuk”, aldus zaakvoerder Marc Heylen. “Met ons eigen 
3D-simulatieprogramma zijn we nagegaan hoe de trap in het interi-
eur paste en in welke volgorde de werken moesten plaatsvinden. 
Omdat klassieke hijstoestellen te groot waren voor toegang tot het 

gebouw, zijn wij inventief geweest en hebben we een systeem op 
maat gemaakt om alles op zijn plaats te krijgen. Heylen Metaalwer-
ken heeft eveneens ingestaan voor de levering en plaatsing van 
de glazen scheidingswanden met pivoterende deuren, de stalen 
buitendeuren met glas, de logo’s en uithangborden aan de buiten-
muren en de bloempotten.

Fancy ronde cassettes

Een ander sterk staaltje is gepresteerd door Bovema International, 
experts in industriële klimaattechniek. “Wij hebben aan de eisen 
van zowel de bouwheer als de architect voldaan”, benadrukt be-
stuurder Renaat Penders. “De gepaste oplossing bestond uit fancy 
ronde cassettes die fabrikant LG net op de markt had gebracht. Ze 
hangen vrij aan het plafond, maken geen storend geluid en hebben 
ondanks hun grote vermogen slechts een beperkte hoogte. 
Omdat de cassettes standaard zijn uitgerust met witte componen-
ten, heeft RWK Interieur ze helemaal zwart gelakt. Het overige  
installatiemateriaal hebben we zorgvuldig in het zwart uitgekozen. 
De installatie is opgebouwd uit twee delen, zodat voor het gelijk-
vloers en de verdieping afzonderlijke circuits zijn voorzien om te 
verwarmen of te koelen.”



Verticale lichtlijnen

“In het 100 jaar oude fabrieksgebouw was de stroomvoorzie-
ning niet optimaal”, oordeelt Kenny Vanbrabant van Emro Lights 
& Technics. “Bovendien verslinden de klimaatinstallatie en de 
twee laadpalen op de parking veel elektriciteit. 

De grootste uitdaging voor mij? Ervoor zorgen dat de nieuwe 
installatie bedrijfszeker, betrouwbaar en conform de wensen 
van de klant was. Het atelier en de softroom moesten stijlvol, 
maar toch voldoende worden verlicht. Dit hebben we in sa-
menwerking met Flos en Alltronic gerealiseerd. De bouwheer 
stelde overal een gerichte en esthetische uitlichting voorop. Hij 
verkoos zo weinig mogelijk zichtbare schakelaars en vond het 
belangrijk om meerdere simulaties mogelijk te maken, zoals een 
showroommodus die je met één druk op de knop activeert. 
Daarom kwamen wij al snel uit bij een gecentraliseerd Niko 
Home Control-domoticasysteem, aangestuurd met touch-
screens die ook functionaliteit bieden aan het muzieksysteem 
en de camerabewaking. De opbouw van de elektrische instal-
latie en verlichting was allesbehalve evident, temeer omdat we 
conform het plan van de architect een veelheid aan verticale 
lichtlijnen moesten creëren. Dit maakte het bekabelingstraject 
een heel stuk complexer en uitdagender.”

Uitgewassen beton

Keulen Raf Betonwerken uit Lanaken nam de betonvloeren voor 
zijn rekening. “Onze firma is onder andere gespecialiseerd in inte-
rieurbeton. Wij hebben 20 jaar geleden voor Marres Interieur de 
binnenvloeren op beide niveaus van de oude fabriek gelegd. 
Voor dit renovatieproject heb ik deze vloeren opnieuw gepolijst en 
geïmpregneerd. Verder zijn ook de twee betonnen sokkels waar 
de metalen trap op rust van onze hand”, vertelt Raf Keulen. Omdat 
dit met succes was gerealiseerd, gaf bouwheer Peter Marres de 
betonwerker dan ook de bijkomende opdracht om naast het pand 
het uitgestrekte voorplein, ontworpen door architect Niels Mai-
er, aan te leggen. “Dit plein is uitgevoerd in uitgewassen beton, 
dat harmonisch aansluit bij de oudheid van het gebouw”, vindt 
Raf Keulen. “Het ziet er niet té perfect uit, is niet glad en bevat  
maasgrind dat subtiel verwijst naar de streek.”

Parking in maaskiezel

Voor de grondwerken en de aanleg van de parking langs het ge-
bouw werd een beroep gedaan op aannemingsbedrijf Herwey. 
“Via het door ons opgestelde 3D-model van de bouwplannen 
werd al snel duidelijk dat er een boom moest gevrijwaard blijven”, 
beschrijft medebestuurder Raf Weytjens. 

“Het grootste probleem was echter de onmiddellijke nabijheid 
van de hoogspanningsmast die zodanig veel interferentie veroor-
zaakte, dat de gps-frequenties van onze grondverzetmachines 
compleet werden verstoord. Uiteindelijk is ons team overgescha-
keld op machinegeleiding via totaalstation. De overtollige gronden 
zijn ter plaatse zo veel mogelijk gerecupereerd en geprofileerd. Op 
vraag van de architect loopt het maasgrind vanaf de poortlijn door 
tot aan het uitgewassen beton, om een shockeffect te vermijden. 
Door het gebruik van duurzame polyethyleen grindplaten met 
een honingraatprofiel vergt de aangevulde maaskiezel nauwelijks  
onderhoud, is er geen spoorvorming én verkrijg je een 100  
procent ecologische parking waarbij het oppervlaktewater perfect 
in de bodem kan infiltreren. Marres - Atelier des Amis is intussen 
een viertal maanden geopend en de parking oogt nog altijd als een 
biljarttafel.”

Zuiderse uitstraling

De beplanting rondom de voormalige wortelwasserij was een 
kolfje naar de hand van Dolmans Landscaping Group. Commerci-
eel directeur Armand Vliegen geeft tekst en uitleg: “Dit bestaan-
de gebouw speelt een belangrijke rol in het straatbeeld. Om de 
voorkant in de kijker te plaatsen, hebben we de gevel op een 
budgetvriendelijke manier aangekleed met wilde wingerd. Deze 

klimplant komt bovendien tegemoet aan de zuiderse uitstraling 
die de klant met de voorgevel voor ogen had. De architect leg-
de de lat erg hoog en gaf de voorkeur aan heel speciale bomen. 
Die pasten echter niet in het kostenplaatje en daarom hebben wij 
volwaardige alternatieven aangeboden. Ons team staat ervoor be-
kend dat het meedenkt over de groenaanleg en altijd streeft naar 
de beste oplossing. Bij Dolmans Landscaping Group zijn we trots 
op het eindresultaat, onze groenvoorziening matcht perfect bij het 
geheel.”

Op één lijn

Ook de volgende drie ‘amis’ van Marres hebben hun steentje 
bijgedragen aan het spraakmakende renovatieproject. Johan 
Hermans Schilderwerken uit Tongeren heeft er kwalitatief hoog-
staand schilderwerk geleverd, met vakmanschap en tot in de 
puntjes afgewerkt. De performante zonnepanelen zijn geplaatst 
door Futech, dat zich van andere installateurs onderscheidt door 
zijn ingenieursbenadering. En het team van LSB Groep stond in 
voor de grondige reiniging tijdens de verbouwingswerken. “Het 
klikte tussen ons en de verschillende aannemers, alle neuzen we-
zen dezelfde kant op. Ik ben hen heel erg dankbaar. Zij hebben 
elk hun uiterste best gedaan omdat ze rotsvast geloven in het 
welslagen van Marres - Atelier des Amis”, eindigt Peter Marres.
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“HERWEY, UW
 SPECIALIST IN GROND- 
EN INFRAWERKEN IN 
REGIO LIMBURG”

Herwey in Lanaken is een klasse 4  
aannemingsbedrijf dat naast activiteiten 
zoals grondverzet, infrawerken, wegenis- 
werken, containerverhuur, recyclage  
an inerte materialen ook een beton- 
centrale uitbaat.  
Wij bedienen zowel de openbare, de pro-
fessionele alsook de particulieren markt.  
Samen met ons team van vakmen-
sen streven wij elke dag opnieuw naar 
een optimale klanten tevredenheid.

www.herwey.be

“BOVEMA 
INTERNATIONAL”
is gespecialiseerd in INDUSTRIELE 
klimaattechniek. (airconditioning, warm-
te-pompen, verwarming, adiabatische 
koeling, ventilatie – en R.W.A. syste-
men, bevochtiging en ontvochtiging). En 
zonne – energie.
 
Het bedrijf heeft zich de afgelopen ja-
ren onderscheiden door het ontwerpen 
en installeren van energiezuinige en 
milieuvriendelijke klimaat oplossingen.
 www.bovema.be

“LIMBURGS FAMILIE-
BEDRIJF PUR SAN”

Algemene Ondernemingen Hermans & 
Co uit Lanaken is een Limburgs familie-
bedrijf pur sang. Van riolerings- en infra-
structuurwerken tot algemene bouw-
werken, openbare werken en contractor 
voor industriële bedrijven tot projectont-
wikkeling. De verschillende takken van 
het bedrijf richten zich op een andere 
markt maar delen dezelfde ambitie: 
kwaliteit leveren, meedenken met de 
klant en lokaal ondernemerschap. Deze 
diversiteit en een schat aan expertise 
maakt Hermans & Co een interessante 
partner voor diverse industriële bedrij-
ven uit de regio.  www.hermansenco.be

Trotse bouwers van Marres – Atelier des Amis

GRONDWERKEN • INFRAWERKEN • RECYCLING • BETONCENTRALE • CONTAINERVERHUUR

Europark 116, B-3620 Lanaken  •  tel. +32 89 73 16 20  •  info@herwey.be  •  www.herwey.be

LAMMERDRIES ZUID 17 D B-2250 OLEN W WWW.BOVEMA.BE E INFO@BOVEMA.BE

ENGINEERING & ONDERZOEK | KLIMAATTECHNIEK | VENTILATIESYSTEMEN
BRANDVENTILATIE | SERVICE & ONDERHOUD

Bilzerbaan 140 - 3620 Lanakan - T. +3289/72 35 98 - www.rwk.be - info@rwk.be

RWK
Realisatievanwooninrichting&keukens

“GESPECIALISEERD IN 
INTERIEUR- EN 
EXTERIEURBETON”

Keulen Raf Betonwerken uit Lanaken 
nam de betonvloeren voor zijn rekening. 
“Onze firma is onder andere gespeciali-
seerd in interieurbeton. 
Wij hebben 20 jaar geleden voor Marres 
Interieur de binnenvloeren op beide  
niveaus van de oude fabriek gelegd. 
Voor dit renovatieproject heb ik deze 
vloeren opnieuw gepolijst en geïmpreg-
neerd. Verder zijn ook de twee betonnen 
sokkels waar de metalen trap op rust 
van onze hand”, vertelt Raf Keulen. 
Omdat dit met succes gerealiseerd 
was gaf de bouwheer Peter Marres de  
betonwerker dan ook de bijkomende 
opdracht om naast het pand het uitge-
strekte voorplein, ontworpen door archi-

089 418 318
Administratie.raf@keulen-betonwerken.be  • www.keulen-betonwerken.be 

tect Niels Maier, aan te leggen. “Dit plein is uitgevoerd in uitgewassen beton, dat harmonisch aansluit bij de oudheid van gebouw”, vindt Raf 
Keulen. “Het ziet er niet té perfect uit, is niet glad en bevat maasgrind dat subtiel verwijst naar de streek.”

 www.keulen-betonwerken.be
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VOORWOORD

Wat mogen we u wensen voor 2022? Een goede gezondheid is in deze  
coronatijden nog steeds razend actueel. Jammer genoeg. 
Ook de professionele activiteiten zullen allicht nog een tijdje te kampen hebben 
met de gevolgen van de grootste gezondheidscrisis ooit. Toch willen we het 
nieuwe jaar positief tegemoetzien. 
De orderboekjes van alle actoren in de bouw zijn nog steeds goed gevuld. Inves-
teringen in nieuwe projecten gaan tot nader order onverminderd verder. Meer 
zelfs, de vernieuwde situatie op vlak van thuiswerken, flexibele kantoren en in-
ternethandel scheppen voor de bouwsector nieuwe opportuniteiten. Bedrijven 
en particulieren pakken hun manier van werken, leven en ontspannen anders 
aan. 
Ze hebben daar andere magazijnen, chill-rooms, home-offices, buitenruimte, 
winkelinrichting en parkeerinfrastructuur voor nodig. Aan u allen om daar creatief 
op in te spelen en zo mee te surfen op de trends die onze toekomst kleuren! 
En hopelijk kunnen we begin 2023 terugblikken op een ‘grand cru-jaar’ met  
uitsluitend hoogtepunten op professioneel én persoonlijk vlak.

Schol! 

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

Limburg Bouwt
Magazine voor de Bouw en Business

Verschijnt 4 x per jaar

Verantwoordelijke uitgever
Project Media BVBA

Gommersstraat 11, 3660 Oudsbergen

ludo.cleeren@limburgbouwt.be

Maatschappelijke zetel
Gommersstraat 11, 3660  Oudsbergen

Redactie:
Kurt Meers, Erik Cajot, Jac Bucholz 

Fotografie: 
Frank Gielen, Alf Mertens, 

Philippe Van Gelooven

Sales: 
Ludo Cleeren, +32 475 22 94 69

Diana Pirard, +32 470 98 03 79

Chris Galenkamp, +31 616227331

Lay-out: 
Heidi Wijgaerts, 0499 75 74 93

Doelgroep - verspreiding
‘Limburg Bouwt’ verschijnt 4 maal per jaar, 

op 4.000 exemplaren. Het magazine wordt 

per post bedeeld bij aannemers, ambtenaren, 

architecten, banken, bouwpromotoren, ge-

meenten, leden van de Confederatie Bouw- 

Limburg, notarissen, projectontwikkelaars, 

vakpers,...‘Limburg Bouwt’ doet adressen 

aan in de provincies Limburg, Antwerpse 

Kempen,  Vlaams Brabant en Nederlands 

Limburg.

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

den overgenomen of vermenigvuldigd worden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij 

overname dient een correcte bron vermeld  te worden. De 

uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foute infor-

matie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die 

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

worden in ‘Limburg Bouwt’ worden verondersteld door de 

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

dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aange-

leverd door derden niet vrij zijn van rechten.

COLOFON

RainDrain

pro.hansgrohe.be

De nieuwe douchegoten van hansgrohe

Dryphon: meer capaciteit, minder onderhoud
•  Grote afvoercapaciteit: tot 60 liter per minuut

•  Minder onderhoud: vuil en haren worden direct weggespoeld 
en krijgt geen kans om zich te hechten

•  Geen geuren: de membraan sluit automatisch af wanneer er 
geen water stroomt

•   1 inbouwlichaam
voor alle douchegoten

• 2 waterslothoogtes
•   Voorgemonteerd

afdichtingsvlies volgens
DIN 18534
•   Bouwbeschermkap

•   3 uitgangen

•  Douchegoten voor elk
type inloopdouche:

van 70 tot 120 cm
•  Past perfect bij de

kleurafwerking van
hansgrohe kraanwerk
•  Vrije montage of tegen

de wand

Tot 

60
l/min.

3 afwerksets

uBox  
inbouwlichaam

Ann. RainDrain 230x297 NL-FR.indd   1Ann. RainDrain 230x297 NL-FR.indd   1 18/10/21   10:3418/10/21   10:34
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RELAESE LB66 

STERRENLUCH

Traditionele afwerking en energetische performantie

KOMFORT-WALL BRICK

Knauf lanceert NIEUW
gevelisolatiesysteem KOMFORT-WALL BRICK

De look van traditioneel metselwerk 
met HOGE ENERGIEPRESTATIES  

Een van de troeven van Komfort-Wall is de perfecte hechting 
van het isolatiemateriaal op de gevel en de afzonderlijke 
onderdelen van de gevelisolatiesystemen. Met Komfort-Wall 
Brick biedt Knauf nu extra afwerkingsopties, met het reeds 
uitgebreid aanbod aan gamma steenstrips of wandtegels 
verkrijgbaar op de belgische markt. Die worden verlijmd op een 
sterke ondergrond van EPS-isolatie met een wapeningslaag 
van lijmmortel en wapeningsnet. De afwerking met steenstrips 
maakt het mogelijk energetische performanties te verbeteren 
zonder afbreuk te doen aan het het algemeen uitzicht van het 
gebouw. Een volwaardig alternatief om tegemoet te komen aan 
stedebouwkundige verplichtingen.www.knauf.be/komfort-wall/brick 
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Drieskens & Dubois 
Architecten

Een holistische visie hebben en een multidisciplinair team opbouwen. Dat zijn onze twee antwoorden op de 

vraag hoe we van elk bouwproject een succes maken. Naast ervaring, vaardigheden en een portie creativiteit 

merken we dat ook in de bouwsector de deuren open staan voor verregaande specialisatie. Door dit te omar-

men zijn we er met Drieskens & Dubois Architecten in geslaagd een heel verscheiden portfolio op te bouwen.

Of het nu gaat om projecten in samenwerking met ontwikkelaars, de bouw van een industrieel pand of kan-

toor, of een modulaire woning voor particulieren, we zoeken steeds de meest rendabele oplossing. Daarvoor 

doen we beroep op de specialisten in ons team. Zo houden we bouwen betaalbaar zonder in te boeten op 

creativiteit, comfort en technologie. Terwijl we ook voldoen aan alle wettelijke en technische vereisten zoals 

die er bijvoorbeeld rond energie-efficiëntie en duurzaamheid bestaan. 

Een goed ontwerp is volgens ons een huwelijk tussen pragmatiek, de wensen van de opdrachtgever en de 

vereisten van een snel veranderende maatschappij. Daarbij focussen we niet enkel op creatief ontwerp maar 

ook op ruimtelijk rendement, duurzame materialen en de toepassing van vernieuwende technologieën. 

Door onze aanpak staan we bekend als bruggenbouwers. Tussen emotie en ratio. Tussen esthetiek en func-

tionaliteit. Tussen technische aspecten en inspirerende creativiteit. Zo stropen we elke dag onze mouwen op 

om intelligente, creatieve maar bovenal haalbare ontwerpen te maken die de tand des tijds doorstaan. Ons 

team van specialisten speelt daarin een glansrol. Van experten in stabiliteitsstudies over materiaalkenners 

tot EPB-deskundigen.

Wij willen met onze architectuur verleiden en verrijken. In al z’n aspecten. Want er is zoveel meer dan esthe-

tiek alleen dat onze ontwerpen uniek maakt

 Didier Appeltans en Bram Nickmans

Visie
constructieve
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Hebo in Bree

ALS HET VERTROUWEN ER IS, 
DAN KAN HET SNEL GAAN!

2
reportage

Welgeteld 3 maanden: zo lang hebben de werken geduurd van de nieuwbouw die Hebo, toeleverancier van producten voor 

betonbouwer en aannemers, heeft gerealiseerd in Bree. Een gevolg van de uitstekende samenwerking in het bouwteam. “Als 

alle partners op dezelfde golflengte zitten en zich aan de afspraken houden, zijn er weinig woorden nodig om het vooruit te laten 

gaan”, zeggen bouwheer Patrick Meurs en Nadine Bloemen, Jurgen Dreezen van hoofdaannemer Hendrikx en Jeroen Knapen 

van YK Architecten.
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“Omdat ons gehuurd bedrijfspand in Peer veel te klein werd, 
moesten we echt iets gaan doen”, vertelt Patrick Meurs van 
Hebo, één van de marktleiders in verbruiksproducten voor ruw-
bouw, waterdichting en (vooral) betonwerken. “Het was even 
zoeken naar een geschikt lapje bouwgrond om een ruim, prak-
tisch en modern gebouw van onszelf neer te zetten. Nadat we 
hier in Bree de hand wisten te leggen op een mooi hoekper-
ceel, is het heel snel gegaan. We hebben geen tijd verloren met 
offertes op te vragen en zijn in april 2020 direct naar architect 
Jeroen Knapen gestapt met de vraag of we nog voor Nieuwjaar 
konden verhuizen. Dat was geen probleem. Het eerste ontwerp 
was quasi helemaal in orde, en zo waren we dus meteen goed 
vertrokken.”

Beton is beautiful

Jeroen Knapen had een goede briefing meegekregen van Pa-
trick Meurs en zijn echtgenote Nadine Bloemen, die bij Hebo de 
operaties aanstuurt. “De opdracht was een functioneel gebouw 
te ontwerpen, bestaande uit een magazijn, kantoren en verga-
derruimte”, legt de architect uit. “Alles was tot in de puntjes 

voorbereid. De bouwheer had een plan klaar met de indeling van 
de hal, de benodigde hoogte voor de rekken, het aantal poorten, 
enzovoort. Ook in de kantoren was het duidelijk hoe de ‘flow’ 
er moest uitzien. Qua materialen was het evident dat met be-
ton zou gewerkt worden, zodat de toepassing van de Hebo-pro-
ducten zichtbaar zou zijn. Voor het interieur werd gekozen voor 
strakke, industriële materialen. Ook hier geeft het beton een ro-
buuste indruk.” Patrick en Nadine bevestigen: “We zijn trots op 
de betonproducten die met onze materialen worden gemaakt. 
Dat willen we in dit gebouw ook tonen. De vloeren, de plafonds 
en wanden: het beton moest zeker zichtbaar zijn. Het straalt 
kwaliteit uit en zorgt voor de juiste look & feel.”

Een woord is een woord

In de eerste bouwaanvraag was er nog een woning bovenop de 
kantoren voorzien, maar later werd van dat plan afgezien om-
dat het prijstechnisch toch niet zo interessant bleek. Toen alle 
papierwerk voor de finale versie in orde was, kon aannemer 
Hendrikx Industriebouw uit Gruitrode (Oudsbergen) medio sep-
tember 2020 aan de slag. “In feite zijn we al met de constructie 

Jurgen Dreezen 
hoofdaannemer Hendrikx

gestart nog voor er een akkoord met de bouwheer was gete-
kend”, verklapt Jurgen Dreezen van Hendrikx. “We wisten dat 
het snel moest gaan en hadden het volste vertrouwen in de sa-
menwerking met Patrick en Nadine. We kennen hen als mensen 
van hun woord, die zich dubbel plooien om een goede service te 
leveren. Dan ben je zelf al snel bereid om ‘the extra mile’ te doen 
als je hen van dienst kunt zijn.” De hoofdaannemer was dus al 
in een vroeg stadium betrokken bij het project. “Het was een za-
ligheid om zo te bouwen”, aldus Jurgen Dreezen. “We konden 
steeds met een eenvoudig telefoontje onze bemerkingen door-
geven, waarna alles pijlsnel werd opgelost. En klaar. Zo hebben 
we de snelheid in het project kunnen houden en zijn we nooit in 
de problemen gekomen om de erg strakke deadlines te halen.”

Uitschuifbare planning

Het bouwteam had ervaring genoeg om de klus zonder veel 
moeite te klaren. Wat niet wegneemt dat ze wel wat uitdagin-
gen voor de voeten geworpen kregen. “Ik denk bijvoorbeeld aan 
de aanleg van het terrein, waar met de hellingen moest reke-
ning gehouden worden”, zegt de architect. “En de funderingen 

moesten goed worden aangepakt omdat de ondergrond niet 
100% ideaal was”, vult Jurgen Dreezen aan. Nadine Bloemen 
haalt ook de keuze voor de technieken aan: “We wilden geen 
gas, maar groene elektriciteit om onze installaties te doen draai-
en. Zo springen we toekomstgericht mee op de ecologische 
kar.” Ze  onthoudt ook enkele uitdagingen in het interieur. “Het 
was bijvoorbeeld belangrijk om een overzichtelijk bord te hebben 
met de weekplanning voor onze chauffeurs. Het heeft toch enig 
denkwerk gekost om tot een ideale oplossing met een grote 
schuifwand te komen.”

Iedereen happy

De bouwheer merkt op dat er voor de realisatie van dit project 
heel bewust is gekozen voor lokale aannemers en leveranciers. 
“We zijn hier van de streek en komen al deze mensen haast da-
gelijks in onze business tegen. Het spreekt dan ook voor zich dat 
we hen met plezier deze opdrachten gunnen. Het is fijn als ze 
langskomen en hier hun mooie werk kunnen bewonderen. Wij 
maken bovendien graag voor hen reclame bij andere bezoekers. 
Zo werkt dat nu eenmaal.”
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Technische fiche 
Hebo

…
Bouwheer: 

 Hebo; Bree
…

Architect: 
YK architecten; Maaseik

Hoofdaannemer: 
Hendrikx; Oudsbergen

Betonvloeren:
Vastmans Frank; Bree

Interieur: 
Kempische interieurbouw; Lommel

Technieken: 
Hans Aendekerk; Bree

Lichtreclame: 
ATC; Pelt

Buitenschrijnwerk:
 Awouters; Oudsbergen

Sanitair:
 Vandendijk; Molenbeersel

Grondwerken: 
Van de Vorst; Kinrooi

Dakwerken: 
Roofing Solutions; Antwerpen

Omheining: 
Sven Bekaert; Bree

Magazijnrekken: 
Make more space; Gent

Sectionale poorten, elektriciteit & verlichting: 
Bloemen Patrick; Oudsbergen

Buitenaanleg groen: 
Cox Koen; Hamont
EPB-verslaggever:

Jan Opdeweegh - GHW; BREE
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Amper 3 maanden na de start van de ruwbouwwerken, kon-
den de verhuisdozen worden uitgepakt en was het investe-
ringsplan van 1,1 miljoen euro helemaal uitgerold. “Ook de 
verhuizing is zoals gepland, perfect op schema, verlopen”, 
weet Nadine Bloemen. “Zowel de inhoud van het magazijn, 
de administratie als de IT zijn keurig op tijd op de juiste plaats 
terechtgekomen. Aangezien we ook direct de buitenaanleg 
hebben laten uitvoeren, was op 4 januari alles helemaal klaar. 
We hebben ons onmiddellijk thuis gevoeld in Bree. Het was 
meteen alsof we hier al jaren bezig zijn. Dat komt omdat de 
werken zo vlot verlopen zijn en we alles van dichtbij konden 
opvolgen.” Patrick Meurs is tevreden: “Ja, we zijn echt fier 
op deze nieuwbouw. Hebo gaat hiermee een volgende fase 
van het groeiproces in. Onze klanten worden er beter van, 
onze leveranciers zijn content, en wij zijn ook heel gelukkig. 
Beter kan dus niet!”

Tekst: Kurt Meers | Fotografie: Frank Gielen

Brugstraat 68 I  3960 Bree  I  info@aendekerk.be  I www.aendekerk.be

Hé, ho… wie en wat is Hebo?
“Ik heb 8 jaar geleden Hebo gekocht en ben nu voor 100% 
eigenaar van dit prachtige bedrijf”, zo begint Patrick Meurs het 
verhaal. “We zijn op korte tijd gegroeid tot één van de 4 groot-
ste leveranciers van verbruiksproducten voor aannemers van 
betonwerken, zoals kelders, vloeren, wanden en volledige ruw-
bouw. Daarnaast hebben we een uitgebreid gamma van wa-
terdichtingsproducten. En we zijn ook exclusieve verdeler in 
België voor de thermische onderbrekingen van H BAU. We 
onderscheiden ons door alleen maar aan te kopen bij Belgische 
en Duitse leveranciers. Niet de goedkoopste, maar wel die met 
de beste kwaliteit. Onze klanten weten dat, en daarom komen 
ze naar ons. Door onze producten te gebruiken kunnen zij beter 
werk afleveren, en is iedereen tevreden. Wij verwachten van 
onze leveranciers dezelfde service die onze klanten van ons ver-
wachten. Precies daardoor kunnen wij rekenen op een snelle 
service, zoals wij die bieden aan onze klanten.”

Daarnaast wil Hebo zich onderscheiden door een persoonlijke 
service te bieden. “Dat zeggen er natuurlijk veel, maar het ef-
fectief doen is nog iets anders”, lacht Patrick. “Wie ons kent 
weet dat het bij ons geen loze woorden zijn. Ik hou er aan om 
alle klanten persoonlijk te kennen. Ik investeer daar veel tijd in, 
maar dat loont. Laura (de bediende), mijn vrouw en ik zijn de 
enige, en rechtstreekse aanspreekpunten in ons bedrijf. Wij zijn 
van alle aspecten goed op de hoogte en kunnen onze klanten 
dus onmiddellijk helpen. Ook in noodgevallen staan we altijd 
paraat, en dat wordt enorm gewaardeerd. En dan bedoel ik niet 
van 8 tot 17u, maar 24/7 zijn we bereikbaar. 
Een ander onderdeel van deze service is dat we de bestellin-
gen goed opvolgen. Als we vermoeden dat er een vergissing 

is gebeurd, zullen we eventjes bellen naar de klant. Of als het 
voor hem goedkoper is om bijvoorbeeld 12 stuks te bestellen 
in plaats van 11 of 13, dan zullen we hem dat melden. Als ze 
me vragen wat Hebo betekent zeg ik altijd: “Heel Eerlijke en 
Bekwame Ondernemer” (lacht). Dat is iets wat blijft hangen, en 
het is nog waar ook…”

Of Patrick met Hebo nog fors wil groeien? “Dat is geen 
doel op zich”, zegt hij eerlijk. “Ik heb liever dat ze me als de  
beste beschouwen dan als de grootste. Wat niet wegneemt 
dat we ambitieus zijn. We willen absoluut vooruit, maar op 
een beheersbaar tempo. Als de zaak ons boven het hoofd gaat 
groeien en we niet meer de persoonlijke service kunnen bie-
den die we gewoon zijn, dan hoeft het niet meer. De grootste 
fout bij veel bedrijven is dat de service niet meegroeit met de 
omzet. En daar huiveren we van. Nadine en ik worden gelukkig 
van mensen goed te kunnen helpen. Dus dat gaan we doen, 
op onze manier. Als dat goed zit, kunnen we dit nog tot in de 
eeuwigheid volhouden!”



- 67ste editie - 26 -  - 67ste editie - 27 -  

Frank Vastmans: 
“Vloer bij Hebo moest er perfect uitzien”

“Eén van de leveranciers in de nieuwbouw bij Hebo was 
Frank Vastmans Betonvloeren uit Bree. Hij is zeer te spre-
ken over de samenwerking met Patrick en Nadine. “Hebo 
is onze vaste leverancier van verbruiksgoederen voor beton-
werken”, vertelt Frank Vastmans. “Dat zij voor een gebruiks- 
en onderhoudsvriendelijke, gepolierde betonvloer zouden 
kiezen, stond in de sterren geschreven. Ze kennen hun vak, 
en wilden dan ook graag zelf dit onderdeel van de nieuw-
bouw opvolgen. Samen met hoofdaannemer Hendrikx  
Industriebouw en Vandevorst Grondwerken hebben we 
eerst alle uitvoeringsmogelijkheden van de vloer met 
hen besproken, zowel op functioneel als esthetisch vlak.  
Zo werd de dikte en het type bewapening besproken in 
functie van de verschillende belastingen. 
Patrick behield de focus op de esthetische waarde van de 
gepolierde vloer en koos uiteindelijk voor een afwerking met 
een antraciet gekleurde kwarts-slijtlaag. Voor het kantoor 
werd geopteerd voor een lichtgrijs gekleurde kwarts-slijt-
laag. Deze vloer werd bovendien geïmpregneerd met een 
verharder, waardoor hij nog slijtvaster, stootvaster en 100% 
stofarm is geworden, en tegelijkertijd het absorberend ver-
mogen van vloeistoffen enorm werd beperkt. 
Dankzij de nabehandeling, met name het ‘burnishen’, kreeg 
de betonvloer nog een hogere glans en een spiegelend  
effect.”

Frank Vastmans stond samen met Hendrikx Industriebouw 
en Vandevorst Grondwerken tevens in voor de functiona-
liteit van de buitenaanleg. “De diverse hellingen naar de 
afvoergoten van de laad- en loszone en van de parkeer-
plaatsen voor de bezoekers, werden ter plaatse besproken.  
Het aanhouden van de juiste hellingsgraad was erg belang-
rijk om plasvorming tegen te gaan. Dit moest zeer precies 
gebeuren om de juiste dikte van de afgewerkte betonvloer 
te waarborgen. Patrick en Nadine hielden nauwgezet in het 
oog of de vloer goed getallocheerd werd, zodat de juiste 
gladheid werd gewaarborgd door de combinatie van mak-
kelijk onderhoud, mooi uitzicht en veiligheid bij slecht weer.”

Voor het onderhoud van de betonvloer zorgen Patrick Meurs 
en Nadine Bloemen zelf. “Ze gebruiken hiervoor wekelijks 
hun nieuwe industriële schrob-zuigmachine, in combinatie 
met onze professionele vloerreiniger Powerclean”, legt 
Frank Vastmans 

uit. “Dit krachtig reinigingsproduct is nu ook mee opgeno-
men in het gamma van Hebo.”

Het resultaat mag gezien worden. “Inderdaad een mooie 
referentie”, aldus de aannemer van de betonvloeren. “Het 
heeft er al voor gezorgd dat we voor tal van andere projecten 
hebben kunnen samenwerken met Stefan Vandevorst van 
Vandevorst Grondwerken en Jurgen Dreezen van Hendrikx 
Industriebouw. Een woordje van dank is dus op zijn plaats, 
en dat geldt zeker voor Patrick en Nadine, die we bijzonder 
veel succes wensen in het nieuwe bedrijfsgebouw.”
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diamonddecor.domien@gmail.com @DiamondDecorBV
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Bij Henriette in Leopoldsburg is bijna klaar

MODERNE RESIDENTIE FLEURT 
HET STADSCENTRUM HELEMAAL OP

3
reportage

In juni jongstleden werd het laatste appartement verkocht van de gloednieuwe residentie Bij Henriette, een modern binnenste-

delijk project dat in mei 2022 zal opgeleverd worden. Daarmee zal het centrum van Leopoldsburg een moderne blikvanger rijker 

zijn. Het staat vast dat deze ontwikkeling van Custombuild, in de schaduw van de parochiekerk, een belangrijke rol speelt in de 

opwaardering van de uitstraling die de gemeente vandaag geniet. 
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“Het is eerder toevallig dat we weet kregen van de opportuniteit  
om het oude rusthuis in Leopoldsburg om te bouwen tot 
een moderne residentiële site”, vertelt Toni Rottiers van Custom-
build, een van origine Antwerpse projectontwikkelaar. 
“Het terrein konden we kopen van de gemeente. In het voorjaar 
van 2019 zijn we gestart met de afbraakwerken van het rusthuis, 
wat niet zo evident was. Het aanpalende gebouw moest immers 
intact blijven, wat toch enige voorzichtigheid en een goede  
coördinatie met zich meebracht.” Custombuild schakelde met-
een DBV Architecten uit Hasselt in om het nieuwe residentiële 
project uit te tekenen. “Ik herinner me dat we als uitdaging ge-
confronteerd werden met de twee bomenrijen aan de rand van 
het perceel”, zegt architect Wouter Seys van DBV Architecten. 

“Omdat de bomen moesten behouden blijven, was er enig denk-
werk nodig voor de perfecte inplanting van de 38 appartement, 
verdeeld over 2 volumes. Al vrij snel kwamen we op het idee om 
beide gebouwen met elkaar te verbinden via een passerelle. Dat 
is vast en zeker de eyecatcher van het project geworden.” En 
ook de verborgen militaire leidingen die tijdens de graafwerken 
werden ontdekt, vormden een aandachtspunt in het ontwerp.

Deelauto’s

Bij Henriette, zoals de residentie werd genoemd naar de stop 
van het oude treinspoor dat vroeger op deze plaats lag, bestaat 
uit vier bovengrondse niveaus met appartementen van 1, 2 en 3 
slaapkamers. Er zijn ook enkele penthouses die het centrum van 
Leopoldsburg in volle glorie overschouwen. “De parkeergarage 
werd teruggebracht van 48 naar 38, dus één plaats per appar-
tement”, herinnert Toni Rottiers zich. “De kelder werd dus iets 
kleiner, waardoor de stabiliteit moest bijgestuurd worden. 
Ter compensatie hebben we de kelderbergingen iets grote ge-
maakt, een fietsenstalling geïnstalleerd, en aan de bewoners 
twee deelauto’s ter beschikking gesteld. Die kunnen trouwens 
ook door externen ingezet worden.” De site beschikt over een 
grote tuin, die aansluit bij het park aan de kerk van Onze-Lie-
ve-Vrouw-Tenhemelopneming. “Zo maakt het project integraal 
deel uit van de groene long die zich aan de stadsrand heeft ge-
vormd”, weet Wouter Seys.
Als algemeen aannemer werd gekozen voor Huybreckx uit  
Turnhout. “We waren al in een vroeg stadium bij het ontwerp 
betrokken”, zegt Kristof Mertens, projectleider bij het klass 
 
 

 7-bouwbedrijf. “Zo konden we meteen een bijdrage leveren om 
de uitvoering te faciliteren. Er was een uitstekende communica-
tie met de bouwheer en architect, zodat alle vragen en bedenkin-
gen heel snel konden beantwoord worden.”

Vogelrichtlijn

Om maar één voorbeeld te noemen: “We kregen van Natuur-
punt de opmerking dat het gebouw midden in een vogelricht-
lijngebied zou liggen”, zegt Wouter Seys. “We zijn dan met alle  
partijen gaan samenzitten en hebben in één van de trappen- 
hallen een broedkast ingewerkt. Zo kunnen de vogels en de 
mensen zich thuisvoelen in dit mooie project.”
Residentie Bij Henriette werd uitgetekend volgens de BEN-nor-
mering. “Dat vergt toch wel een extra investering, maar je merkt 
meteen dat klanten de duurzaamheid van het project belangrijk 
vinden”, legt Toni Rottiers uit. “Het is een doorslaggevende  
factor in de verkoop. In dit geval heeft het er mee voor gezorgd 
dat we direct bij de goedkeuring van de plannen, de eerste  
kopers mochten verwelkomen. 

Alle appartementen zijn uiteindelijk een jaar voor de definitieve 
oplevering verkocht. Er zijn veel jong gepensioneerden bij uit 
deze streek, die hun villa inruilen voor een gezellige woonst vlak-
bij het centrum. Ze vinden comfort en groen belangrijk, in combi-
natie met de faciliteiten die op wandelafstand liggen.”

Trap is top

De bouwfase is volgens Kristof Mertens van Huybreckx erg vlot 
verlopen. “Natuurlijk waren er door corona wel wat vertragin-
gen, maar uiteindelijk konden we terug op schema geraken en 
kunnen de deadlines gerespecteerd worden. Dat heeft ook te 
maken met de keuze voor een aantal prefab-elementen, zoals 
de betonplint.” Wouter Seys van DBV bevestigt: “De betonplint 
speelt een rol in de belijning die we voor de hele buitengevel 
hebben uitgestippeld”, zegt hij. “De strakke lijnen geven een 
robuuste en hedendaagse aanblik. De afgeronde hoeken van de 
betonpanelen vormen een mooi contrast. Die afrondingen wa-
ren niet eenvoudig om te maken. Vema Beton heeft dat knap 
opgelost.”

Nog opmerkelijk is de keuze voor open trappenhallen. “Wie naar 
het gebouw kijkt, zal de beweging opmerken van de bewoners 
die zich verplaatsen. Het is een speels element dat de structuur 
tot leven brengt. Bovendien is het een goede stimulans om va-
ker de trap te nemen en meer te bewegen. Tot slot is er ook een 
groot akoestisch voordeel, want nu hebben je binnen het com-
plex geen overlast van mensen die zich moeten verplaatsen.”

Groooot terras

Niet alleen de beweging valt op als je naar de buitenschil kijkt. 
Ook de grote ramen zijn een blikvanger. “We hebben inderdaad 
geopteerd voor grote schuiframen in elk appartement en voor 
hoge ramen tot op de grond. Veel natuurlijk licht in de leefruim-
te is erg belangrijk”, vindt de architect. Dat geldt ook voor  
ruime terrassen. “Inderdaad, want een oppervlakte van zo’n 10 m2  
terras, dat vind je zeker niet overal”, vult Toni Rottiers aan. 
“Na corona is buitenruimte nog belangrijker geworden. Vandaar 
ook dat het tuinpad van de residentie zo mooi aansluit bij de rest 
van de parkomgeving, en nu één groot, groen buitengebied vormt. 
Het wordt gezellig verpozen in de schaduw van de kerk, zeker 
nu de omgeving daar ook opnieuw wordt aangelegd. Dit draagt 
in grote mate bij aan de opwaardering van het hele centrum” 
besluiten de gesprekspartners. 

Tekst: Kurt Meers | Fotografie: Frank Gielen
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Technische fiche 
Residentie Henriette

…
Bouwheer: 

 Custumbuild; Wilrijk
…

Architect: 
dbv architecten; Hasselt

Hoofdaannemer: 
Huybreckx; Turnhout

Kelderbouw: 
HTM; Balen

Metsel- en lijmwerken: 
Nivo; Oud-Turnhout

  Gipswanden: 
Van De Craen; Arendonk

  Gevelmetselwerken: 
RSZ-Group; Diepenbeek

  Prefab betonelementen: 
Vema Beton; Balen

  Crepi & steenstrips: 
Pubro; Gierle

  Dakdichtingswerken: 
EGD; Lummen

  Elektriciteit: 
Jaco Elektro; Weelde

  Sanitair, verwarming, binnenriolering: 
Isola - BSX; Tongeren

  Ventilatie: 
Juvah; Brecht

  Pleister- en gipskartonwerken: 
Joos Weyland; Balen

  Isolerende en akoestische vloerisolatie, 
chape: Applis – Chapplis; Oevel-Westerlo

  Tegelwerken: 
Floortech; Oevel

Vloeren:
 Atrio; Laakdal

  Keukens: 
Franssen keukens; Pelt

  Binnendeuren: 
Hotec; Genk

  Buitenschrijnwerk: 
Ramen Dexters; Kozen

  Passerelles: 
Metaalwerken Claessen; Arendonk

  Balustrades en hekwerken: 
Lasatelier Van Dun; Ravels

  Liftinstallaties: 
Lift-It; Vosselaar
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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

U W  P A R T N E R  I N  B E K I S T I N G
INDUSTRIEWEG NOORD 1129
B 3660 OUDSBERGEN
T +32 89 81 99 00
F +32 89 81 99 33
INFO@COMETAL.BE
WWW.COMETAL.BE

B E K I S T I N G S T E C H N I E K
TECHNIQUES DE COFFRAGE
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www.gekakeukens.be
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Weg naar Meeuwen 34 
Oudsbergen (Opglabbeek)

GEKA KEUKENS

GEKA KEUKENS

www.gekakeukens.be
Particulier + Projectontwikkeling

Particulier & 
Projectontwikkeling
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a-s-w.be

ASW RAMEN DEUREN
Meerkensstraat 14  / 3650 Dilsen-Stokkem
089 75 53 30 / info@a-s-w.be

Window 
Of Opportunity
Expert in hout
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Begin november werd bekend gemaakt dat Ballast Nedam 

de aandelen van Willems Bouwbedrijf in Venlo overneemt. 

Ballast Nedam is tevens het moederbedrijf van de Laudy 

Groep uit Sittard, net als Willems een bouwbedrijf met een 

lange historie. Willems Bouwbedrijf zal, evenals de bedrij-

ven Laudy Bouw & Ontwikkeling en Laudy Vastgoedontwik-

keling, onderdeel gaan uitmaken van de Laudy Groep. 

Joep Willems, directeur Willems Bouwbedrijf, en Raymond 

Veugelers, directeur Laudy Groep, vertellen hoe dit samen-

gaan tot stand kwam.

Een historie van meer dan 120 jaar, een familiebedrijf met  
huidig directeur Joep Willems als telg van de vierde generatie, het  
Venlose bouwbedrijf kan terugkijken op een rijke traditie. 
Opvolging is er echter niet, zo werd Joep Willems de afgelopen 
jaren wel duidelijk. Hij glimlacht. “Mijn drie kinderen zijn op een 
leeftijd dat ze keuzes moeten maken. Dus ben ik een paar jaar 
geleden eens voorzichtig gaan polsen of er iemand belangstel-
ling had om het bedrijf op den duur over te nemen. De oudste 
wilde graag in de wereld van het vastgoed, maar niet bij een 
bouwbedrijf. De middelste werkt inmiddels bij ons bedrijf, maar 
heeft geen ambities het over te nemen. Die richt zich liever op 
het ambachtelijke onderdeel. En de jongste, een meisje, had  
helemaal geen ambities in die richting.”

Drie opties

Dus wist Willems dat hij op een andere manier op zoek moest 
naar een opvolger. Mede omdat compagnon Twan Dolders 
richting de pensioengerechtigde leeftijd gaat en op den duur een 
stapje terug wil doen. “In principe heb je bij opvolging drie opties. 
De eerste, door familie, was al uitgesloten. Dan kun je op zoek 
gaan naar een nieuwe directie en zelf in de rol van aandeelhouder 
gaan zitten. De derde optie is verkopen.” En alsof het zo moest 
zijn kwam er opeens dat telefoontje vanuit Laudy: of er eens een 
kopje koffie kon worden gedronken. Willems: “Die had ik niet zien  
aankomen. Maar het voelde eigenlijk vanaf het eerste moment 
goed. Laudy is ook van oorsprong een Limburgs familiebedrijf 
en heeft een nog langere historie dan wij. Het heeft dezelfde 
filosofie als wij en met Ballast Nedam een sterk moederbedrijf 
boven zich.”

LAUDY GROEP EN WILLEMS BOUWBEDRIJF

 TWEE BEDRIJVEN, ÉÉN FAMILIE

Joep Willems, directeur Willems 
Bouwbedrijf, en Raymond Veugelers, 

directeur Laudy Groep

Pittig proces

Dat was ongeveer een jaar geleden. Willems liet al vlug door-
schemeren, gevoed door zijn goede gevoel, wel open te staan 
voor een overname. Dus werd een traject ingezet waarbij  
adviesbureau Aeternus, gespecialiseerd in bedrijfsovernames, 
als begeleidende partij werd betrokken. “Zo’n partner met veel 
expertise is nodig want je begint aan een pittig proces. 
Wat overigens prima is verlopen. De onderhandelingen ver-
liepen fair en transparant en hebben op 9 november geleid 
tot het ondertekenen van het contract.” Directeur Raymond  
Veugelers van Laudy benoemt eveneens de prettige sfeer  
waarin de gesprekken plaatsvonden. Hij kende, zegt hij, Willems 
van een gezamenlijk project enkele jaren geleden op MAA. “Ik 
wist dus dat het eveneens een familiebedrijf is met een lange 
historie. Laudy verkeerde in 2000 in dezelfde situatie als Willems 
nu: geen opvolging. Als gevolg daarvan is het overgenomen door 
Ballast Nedam.”

Positie versterken

Veugelers legt uit dat Laudy de afgelopen jaren werkte aan 
het versterken van haar positie. Het opzetten van een ontwik-
keltak is daar een van de gevolgen van. “In 2016 besloten we  
bovendien om samen te gaan met de Ballast Nedam-vestiging in  
Eindhoven. Dat bleek geen gelukkige keuze. We spraken niet de-
zelfde taal en hadden totaal verschillende projecten. Dat werd dus 
geen match. Na twee jaar hebben we afscheid van elkaar geno-
men.” Bij Laudy nam men vervolgens de tijd om orde op zaken te 
stellen. Ruim een jaar geleden werd vervolgens weer naar uitbrei-
ding gekeken, maakt Veugelers duidelijk. “Wij zijn vooral actief  
onder de lijn Echt-Susteren. Ja, we doen soms ook projecten in 
bijvoorbeeld Venlo zoals VieCuri, het Holland Casino, het stads-
kantoor en het Kazernekwartier. We wilden daar, in de regio 
noord, maar eveneens in Gelderland en Oost-Brabant echter 
meer voet aan de grond. Dan kun je zelf een kantoor openen, 
maar dat zagen we niet zitten. 

Dus zijn we naar een accountantskantoor gestapt met de vraag 
welke bouwbedrijven in Noord- en Midden-Limburg eventueel 
voor een overname in aanmerking kwamen. Daar zijn wat criteria 
op losgelaten. Willems bleek in de top 5 te staan. Waarop we 
dus contact hebben gezocht.”

Soortgelijke filosofie

Joep Willems bevestigt dat zijn bedrijf inderdaad de door  
Veugelers genoemde regio bestrijkt en daarnaast eveneens 
een vestiging in Duitsland heeft. “Wij zijn dan weer minder in 
Zuid-Limburg actief, al hebben we daar ook wel projecten zoals 
de bouw van de meest duurzame industriële wasserij. Verder 
zijn we momenteel onder andere in Roermond betrokken bij de 
uitbreiding van het Outlet Center en in Venlo de uitbreiding van 
meubelfabrikant Leolux.” Willems en Veugelers erkennen dat 
beide bedrijven een wat andere markt bedienen en dat Willems 
bijvoorbeeld een geheel eigen zorgconcept heeft ontwikkeld 
waar Laudy een eigen woonconcept heeft. “Dat zijn enkele ver-
schillen, maar belangrijk is dat we in het afgelopen jaar hebben 
ontdekt dat we beiden een soortgelijke filosofie hanteren, dat 
we wel elkaars taal spreken. Daardoor is er een goede basis om 
samen te werken.”

Veugelers benadrukt dan dat Willems ondanks de overname de 
eigen identiteit behoudt. “Voor de buitenwereld lijkt het alsof 
er nauwelijks iets is veranderd. Joep blijft nog een jaar aan als 
directeur en krijgt daarna een adviserende rol. Het is ook niet zo 
dat Ballast Nedam en de Laudy Groep Willems inlijven. We gaan 
juist gebruik maken van de kracht van dit bedrijf, van de kennis, 
de medewerkers en de ervaring die ze als familiebedrijf hebben 
opgebouwd. Kortom, een mooi huwelijk tussen twee bedrijven 
met een lange historie in Limburg.”

tekst Jac Bushholz  - Fotografie Alf Mertens
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G R O E P

Over ons
Wij zijn Laudy Groep. Een groep van bedrijven, actief in 

de vastgoedontwikkeling, woningbouw en utiliteitsbouw. 

Onze projecten kom je voornamelijk tegen in de regio 

Limburg, Oost Brabant en Gelderland. Alle bedrijven van 

de Laudy Groep delen hetzelfde DNA: wij richten ons 

op mensen en relaties en hebben het ondernemerschap 

in ons. Onze lokale benadering is gericht op autonomie 

waarbij korte lijnen, toegankelijkheid, persoonlijk contact 

en een ‘thuisgevoel’ van belang zijn. Dat schept een 

goede band en uiteindelijk een goed resultaat.

Samen  
bouwen aan 
een gezonde 
toekomst

Laudy Bouw & Ontwikkeling is een 

kerngezond, Limburgs bouwbedrijf. Wij 

bestaan al bijna 170 jaar. Onze specia-

listen zijn actief in vijf waardekernen: 

Nieuwbouw Woningbouw,  Woning-

bouw Renovatie & Verduurzaming,  

Utiliteitsbouw, Restauratie en Service 

& Onderhoud. Wij geloven dat gezond 

kunnen blijven wonen en werken essen-

tieel is voor de kwaliteit van het leven 

en daarmee de basis voor de toekomst 

van Limburg. Met innovatieve diensten 

en producten willen wij bijdragen aan 

de best mogelijke condities voor mens, 

milieu en maatschappij.

Laudy Vastgoedontwikkeling is een 

ambitieuze vastgoedontwikkelaar 

die nieuwbouw en transformatie van 

woonomgevingen realiseert door heel 

Limburg. Wij geloven dat wonen en 

werken in een gezonde leefomgeving 

essentieel is voor de kwaliteit van leven. 

Daarmee bouwen wij aan een duurzaam 

fundament voor een gezonde toekomst 

van Limburg. 

Bouwbedrijf Willems maakt zich al 

meer dan 120 jaar lang sterk voor de  

vertaling van unieke en vernieuwende 

ideeën naar bouwkundige daden op 

het vlak van werken, wonen, zorgen en 

service & onderhoud. Of het nu gaat 

om appartementen- en zorgcomplexen,  

distributiecentra, kantoorpanden en  

bedrijfspanden; bij Willems zijn wij er 

groot mee geworden! Bouwen is meer 

dan het realiseren van gebouwen. Het is 

de gedachte erachter die telt en die de 

kroon op ons werk zet.

www.wbbv.nl 
Faunalaan 32

5928 RZ Venlo

www.laudyvastgoedontwikkeling.nl 
Irenelaan 8  

6133 BG Sittard

www.laudybouw.nl 
Irenelaan 8  

6133 BG Sittard

Toonaangevend in HVAC & SANITAIR

Duall bouwt vandaag dé HVAC installaties van de toekomst.

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

Meer informatie
SCAN QR code

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

Milieuvriendelijk

Eenvoudige installatie

Makkelijker in onderhoud

Verwarmen én koelen
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“Het realiseren van een velodroom
was na het afsluiten van mijn wielercarrière

een nieuwe wielerdroom”, vertelt Marc Wauters,
ex-geletruidrager in de Tour de France.

WE BOUWEN EEN VELODROOM

In 1922 ging de eerste Zesdaagse in Gent van start. Dat gebeurde op een demonteerbare indoorbaan, die werd aangelegd in 

het Feestpaleis van het Citadelpark. In de winter van 1928-1929 stond Gentenaar Oscar Braeckman aan de wieg van het Kuipke, 

een houten wielerbaan van 166,66 meter waar de wielergoden destijds de strijd met elkaar aangingen. Vandaag, bijna 100 jaar 

later en aan de andere kant van het land, starten in Heusden-Zolder de voorbereidende werken van een nieuwe fietstempel … 

de velodroom.

4
reportage
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Burgemeester Mario Borremans: “De administratie voor de omgevings-
vergunning werd afgerond en door alle partners in dit verhaal bekrachtigd 
met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Vandaag 
gaan de eerste werken op het terrein van start. Tot na de zomer van 2022 
wordt er aan de ruwbouw gewerkt. Aansluitend begint de opbouw van de  
wielerpiste zelf, samen met de afwerking van het interieur. In het voorjaar van 
2023 ronden we de omgevingswerken af en is de velodroom klaar voor haar 
eerste bezoekers.”

“De wielersport zit stevig verankerd in het Vlaamse DNA”, zegt Vlaams 
minister van Sport Ben Weyts. “Met een derde overdekte wielerpiste 
wordt de velodroom een belangrijk trainingscentrum en fantastisch uit-
hangbord voor onder meer het baanwielrennen. Vlaanderen investeert met 
Sportspurt in haar sportieve toekomst en wil met hefboomprojecten zoals 
deze zowel de Vlaamse topsport als de breedtesport naar een hoger niveau 
tillen.”

“Bezoekers en partners zoals wielerpartners Cycling Vlaanderen, de Konink-
lijke Belgische Wielerbond of de Vlaamse Wielerschool kunnen niet wachten 
om hun schoenen in te klikken en de houten olympische wielerpiste van 250 
meter in te rijden”, geeft voorzitter Jan Peumans nog mee.

Technische fiche 
Velodroom

…
Bouwheer: 

 Vzw Sportcomplex Vlaanderen; Heusden-Zolder
waaronder: Sport Vlaanderen, 

Gemeente Heusden-Zolder, vzw Cycling friends 
en vzw Terlamen

…
Architect: 

dbv architecten; Hasselt/ 
JUXTA architectuur; Gent

Hoofdaannemer: 
Houben; Hasselt/ Vanhout; Bilzen

Studiebureau stabiliteit en technieken: 
Sweco Belgium; Hasselt

Landmeter: 
Divatec; Halen

Ontwerp omgeving: 
Cluster landschap & stedenbouw; Antwerpen

Wielerpiste:
Velotrack internatial FZE; United Arab Emirates

Grondwerken/Paalfunderingen: 
De Coster; Houthalen-Helchteren

Gevelelementen: 
Machiels Building Solutions; Genk

Rookkoepels en-schermen: 
S.Air; Gijsegem

Elektriciteitswerken: 
ETI Verbiest; Genk
HVAC & Sanitair: 

Spie Belgium; Geel
Bemalingsstudie: 

AGT; Kontich
Ondergrondse gestuurde boring: 

APK Drilling; Pelt
Torenkranen: 

Arcomet; Beringen
Sportuitrusting: 

Bosan; Haaksbergen NL
Staalstructuur: 

Diliën; Houthalen-Helchteren
Ruwbouwwerken: 

Edivalor; Dilsen-Stokkem
Tijdelijke hoogspanningscabine: 

Electro 80; Perk
Turntoestellen: 

Eurogym; Haasdonk
Sportvloeren: 

Tempomark; Markelo NL
Scheidingswanden en -netten: 

Sportimpex; Lede
Houten wielerpiste: 

Velo Track; Osterholz-Scharmbeck D                    
Rietveld: 

Rietland; Minderhout
Levering beton: 

Everaerts; Lummen
Tribunestoeltjes Site: 

W&H sports; Nieuwe Vennep NL
Valbeveiliging:

 Safety Solutions; Beringen

In de velodroom zal permanent plaats zijn voor 1.000 toeschouwers, met een mogelijkheid tot uitbreiding naar 2.000. In het 
sportcomplex kunnen ook andere sportliefhebbers terecht op één van de 4 zaalsportvelden, de gymhal van 1.080 m² of de 
Fitnessruimte van 602 m². Een enorme meerwaarde is de samenwerking met Circuit Zolder door het integreren van het medisch cen-
trum, waarvoor de internationale autosportfederatie FIA onlangs haar goedkeuring gaf. 

De komst van de velodroom zet Heusden-Zolder als mijngemeente eens te meer op de sportieve kaart en bewijst dat  
Heusden-Zolder dé plek bij uitstek is voor topsport van de bovenste plank.

Info: www.wielerdroom.be
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dbv architecten en JUXTA architectuur

houbennv.be
TROTSE GRONDLEGGERS 
VAN DE WIELERDROOM VAN MORGEN airtech HVAC  •  Siemenslaan 18 3650 Dilsen-stokkem  •  tel. 089 20 83 37

info@airtech.be  •  www.airtech.be

VENTILATIE - KLIMATISATIE

adv. airtech.indd   1adv. airtech.indd   1 2/07/21   14:202/07/21   14:20

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:  

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

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

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

powered by

De verzekeraar die zijn winst met u deelt

F-Cyber Comfort 190 x 126.indd   1F-Cyber Comfort 190 x 126.indd   1 14/06/2021   08:31:4314/06/2021   08:31:43
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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

Vijfwilgenstraat 23 I 3440 Zoutleeuw I 011 78 15 65 I info@caroplast.be I CAROPLAST.BE

Wij van Caroplast helpen je met alles wat met

LICHTKOEPELS, LICHTSTRATEN, 
ROOKKOEPELS, DAKLUIKEN, 
POLYCARBONAAT WANDEN EN 
VELUX DAKRAMEN
te maken heeft. Da’s ons vak.
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“Industriële gebouwen zijn meer dan ooit maatwerk”, opent Geert Janssen, afgevaardigd bestuurder Jaraco. “Je belandt 

steeds vaker op een kruispunt waar je keuzes moet maken over wat wettelijk wel of niet haalbaar is. Die complexiteit vereist 

advies van experts uit allerlei sectoren, zodat je tot nog exactere keuzes kan komen. Ik ontwaar de evolutie dat de gebruiker van 

een industriebouw steeds vaker een huurder is, dus geen bouwheer of koper. 

Dit wil zeggen dat wij als aannemer wel voor opdrachtgevers werken, maar de juiste keuzes moeten treffen voor toekomstige 

gebruikers die tijdens het bouwproces meestal nog niet gekend zijn. En natuurlijk wil je een industriepand 15 of 20 jaar lang 

in de markt zetten en die markt zo breed mogelijk houden. Die oefening kunnen wij alleen met de juiste bouwpartners doen.”

1
dossier

Limburg Bouwt trok op 1 december naar bouwbedrijf Jaraco in Oudsbergen. 
Diverse experts uit de bouwsector schoven mee aan voor een 

rondetafeldebat over de evolutie in industriebouw.

EVOLUTIE IN INDUSTRIEBOUWEEN AANPAK 
DIE REEDS JAREN 
GESMAAKT WORDT 
IN DIVERSE PROJECTEN. 

Wij gaan voor puur!

Geotec is een ontwerp- en adviesbureau 
gespecialiseerd in infrastructuur, topografi e, 
ruimtelijke ontwikkeling en expertise in 
onroerend goed. Geotec zorgt voor een straf 
idee en verwelkomt iedereen met een warme 
kop ko�  e.

www.geotec.be

• Data- en glasvezelinstallaties • Beveiliginginstallaties • Thermografisch onderzoek   

• Verlichting        • Domotica         • Bordenbouw           • Middenspanningscabines  



- 67ste editie - 50 -  - 67ste editie - 51 -  

Duurzaam grondgebruik

Rob Gijsenberg,  bestuurder BURO B architectuur + interieurde-
sign: “Duurzaam grondgebruik is een hot item want grote perce-
len voor industriebouw zijn schaars geworden. Een kwarteeuw 
terug werden uitsluitend vrijstaande industriële gebouwen opge-
trokken, vandaag zijn de bouwvoorschriften zo geëvolueerd dat 
er heel veel geschakelde industriebouw wordt geconstrueerd. 
De bouwhoogte van 5 meter die 20 jaar geleden standaard was, 
bedraagt nu minstens 7 meter omdat je een tussenvloer moet 
kunnen voorzien. Door de schaarste aan grondstoffen en het  
bewuster omgaan met bestaande materialen is circulair bouwen 
in opmars. Een van de circulaire projecten op ons palmares is De 
Kringwinkel in Tongeren die we momenteel samen met Jaraco 
bouwen. Inzake EPB-eisen is intussen de passieve bouwschil 
bereikt. Naar mijn mening zijn we op dit ogenblik optimaal aan 
het bouwen. Een nieuwe industriebouw die goed is geconcipi-
eerd zal dan ook zijn waarde in de toekomst behouden.”

Reconversie van gebouwen en sites

Patrick Stas, COO Isola: “Wij willen binnen vijf jaar uitgroeien 
tot een nationale referentie onder de klimaatbedrijven. Enerzijds 
zetten we slimme woningen in de markt, anderzijds ontwikkelen 
we duurzaam bedrijfsvastgoed. 
Denk zowel aan nieuwe projecten als aan de reconversie van 
oude bedrijfsgebouwen en sites. Een eerste realisatie is de 
bouw van een nieuw bedrijvenpark in Kinrooi, goed voor 23 kmo-
units.” 

Johan Timmermans, consulting sales manager Daikin Belux: 
“De uitfasering van gas en stookolie is ingezet. In de energie-
transitie speelt de warmtepomp een belangrijke rol. Wie zijn 
industriebouw beter isoleert, moet minder verwarmen en ver-

bruikt zo weinig mogelijk energie, bijvoorbeeld enkel in een op-
slagruimte om er de temperatuur op peil te houden.”

Hoogtechnologisch en complex

Bart Aerts, preventieverantwoordelijke Brandweerzone Oost--
Limburg: “In 2009 is bijlage 6 ingevoerd met betrekking tot de 
basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waar-
aan nieuwe industriële gebouwen moeten voldoen. Maar deze 
gebouwen zijn vandaag door de vele toegepaste technieken 
– zoals branddetectie, RWA, batterijen en zonnepanelen – zo 
hoogtechnologisch en complex dat je tegenwoordig enkel nog 
kan laten bouwen en onderhouden door specialisten.” 

Gunter Vandervoort, commercial director Kingspan: “De laat-
ste jaren kiezen architecten en bouwheren resoluut voor brand-
veilig bouwen. Ze zijn zich meer bewust van de risico’s. 
Niet enkel omdat het moet voor de regelgeving. Architecten 
willen ook meer dan enkele attesten. Ze stellen zich terecht 
kritische vragen over de gebruikte grondstoffen en systemen. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de afzonderlijke compo-
nenten, maar ook meer en meer hoe die componenten op elkaar 
inspelen. Die holistische benadering is volgens ons een heel  
positieve evolutie.”

Toekomstgericht informeren

Kris Knaepen, algemeen directeur Jaraco: “We bouwen vaak 
voor klanten die zo gefocust zijn op hun corebusiness, dat ze er 
weinig of niet bij stilstaan hoe een industriegebouw over vijf of 
tien jaar nog future proof kan zijn. Als aannemer is het onze taak 
om die klant toekomstgericht te informeren. De voorbereiding 
van de bouw, het eisenpakket van de klant en de selectie van 
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de juiste bouwpartners zijn van belang. In mijn ogen gaat het 
voortraject op termijn meer tijd in beslag nemen dan het bou-
wen zelf.” 

Gert Geenard, gedelegeerd bestuurder Geenard Elektro: “Ik 
stel vast dat in grotere industriële bouwprojecten de partners 
in het bouwteam op dagelijkse basis met elkaar communiceren 
over technieken, HVAC, RWA, noem maar op. 
Bij kleinere industriegebouwen komt een bouwteam minder 
te pas. Meestal worden daar aannemers geselecteerd die dan 
moeten proberen samen te werken. Het zou ook voor hen een 
meerwaarde zijn om op voorhand overleg te plegen, de andere 
aan te vullen en problemen ad hoc op te lossen.”

Alle specialisten in één bouwteam

Vic Boufflette, zaakvoerder Caroplast: “De moeilijkste projec-
ten voor ons zijn die waarvoor de hoofdaannemer enkel de ruw-
bouw mag uitvoeren. Achteraf ontbreekt het aan structuur en 
krijg je met al die aparte partijen amper iets op de rails gezet,  
zodat aan het eind van de rit niet alles naar behoren functio-
neert. Alle specialisten samenbrengen in één bouwteam is de 
beste methode om een industriebouw in optimale omstandig-
heden op te trekken.” 

Roger Verpoort, sales manager B2B Van Vlierden: “Als groen-
bedrijf worden wij hoe langer hoe meer bij bouwteams betrok-
ken. Onze expertise situeert zich onder meer in groendaken, 
groene gevels en ecologie. We gaan zelfs nog een stap verder 
en zorgen voor het welzijn van het personeel door binnentuinen 
en groene ruimten naast een industriegebouw te creëren. Ook 
met projectontwikkelaars denken wij vanaf het begin mee over 
aspecten zoals waterverbruik en waterbuffering.” 

Gunter Vandervoort: “Kingspan legt er zich op toe trends 
voor te zijn. Zo ontwikkelde onze R&D-afdeling in de jaren ’90 
al brandveiligere technologieën die uiteindelijk hebben geleid 
tot de introductie van QuadCore® een paar jaar geleden. Dat 
is onze nieuwe hardschuimisolatie met betere brandprestaties. 
Ook op vlak van grootschalig testen speelde Kingspan een voor-
trekkersrol. Daarom bouwden we ons eigen testcentrum in het 
Verenigd Koninkrijk om de brandveiligheid van componenten en 
volledige systemen te testen.”

Voordeel van tijdwinst

Rob Gijsenberg: “Wij motiveren al onze klanten om hun con- 
cept vooraf grondig uit te werken volgens het principe van voor-
bedacht bouwen. In Amerika en Duitsland is dit al helemaal in-
geburgerd. Daar kiest de bouwheer een architect waarmee het 
klikt en samen stellen zij een bouwteam samen. Bij BURO B 
nemen we de brandweer als eerste mee in het traject en we 
zitten vaak samen om vooradvies in te winnen. Het grootste 
voordeel van een bouwteam? Tijdwinst. Volgens mij staat een 
industriebouw daardoor een half jaar eerder recht.” 

Kris Knaepen: “In de bouwsector is er een tendens naar cir-
culariteit. Voor detailleringen worden voorbesprekingen dan 
ook steeds belangrijker. Als je overstapt op hergebruik mogen 
bijvoorbeeld koppelingen geen schade toebrengen aan andere 
materialen. Zoiets moet je vooraf beredeneren.”
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Investeren in BREEAM

Vic Boufflette: : “De bouw van een industrieel pand moet ver-
koopbaar blijven. Voor het loodsgedeelte of de werkruimte gel-
den strenge EPB-eisen. Het feit dat door openstaande poorten 
bij bevoorrading en afhalingen heel veel warmte verloren gaat, 
staat een beetje haaks op de opgelegde EPB-voorschriften.” 

Johan Timmermans: “Door te investeren in BREEAM – het 
keurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met 
een minimale milieu-impact – kan je de operationele en onder-
houdskosten verlagen, de wetgeving een stap voor blijven en 
de marktwaarde van je gebouw verhogen. Daikin reikt oplos-
singen aan om de prestaties van je industriebouw op het vlak 
van duurzaamheid te verbeteren.”

Nabijheid van windturbines

Bart Aerts: Duurzaamheid kan je vergelijken met brandpre-
ventie: daar werd vroeger een loopje mee genomen, vandaag 
is er een wetgevend kader en zijn we dit aan onszelf en de 
volgende generatie verplicht. We moeten nu preventief voor-
uitkijken hoe we morgen gaan bouwen en leven. De transitie 
naar duurzaamheid zal niet van een leien dakje lopen omdat er 
ontzettend veel bij komt kijken. Het moet uiteindelijk wel nog 
betaalbaar blijven.” 
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QuadCore®

De nieuwste innovatieve 
isolatietechnologie in de bouwsector.

Sandwichpanelen zoals je ze nog nooit gezien hebt. 
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Gunter Vandervoort: “Wij merken dat er voornamelijk vraag is 
naar panelen die voldoen aan de brandwerendheidsnorm EI30 of 
EI60 zonder extra montagenadelen of -kosten. Op dat vlak zien 
panelen er dus iets anders uit. Ze zijn eenvoudiger en sneller te 
monteren zonder extra kit of bevestigingsmiddelen. Alles wordt 
ingezet om van brandveiligheidseisen geen nadeel te maken  
tijdens de montage, maar ook om de ontwerpen van architecten 
volledig tot hun recht te laten komen. Bijvoorbeeld door staal-
plaat te gebruiken van dezelfde coil voor alle wanden, of het nu 
een brandwand is of niet.”

Preventief vooruitkijken

Patrick Stas: “Duurzaamheid kan je vergelijken met brandpre-
ventie: daar werd vroeger een loopje mee genomen, vandaag is 
er een wetgevend kader en zijn we dit aan onszelf en de volgen-
de generatie verplicht. We moeten nu preventief vooruitkijken 
hoe we morgen gaan bouwen en leven. De transitie naar duur-
zaamheid zal niet van een leien dakje lopen omdat er ontzettend 
veel bij komt kijken. Het moet uiteindelijk wel nog betaalbaar 
blijven.” 

Gunter Vandervoort: “Wij merken dat er voornamelijk vraag is 
naar panelen die voldoen aan de brandwerendheidsnorm EI30 of 
EI60 zonder extra montagenadelen of -kosten. Op dat vlak zien 
panelen er dus iets anders uit. Ze zijn eenvoudiger en sneller te 
monteren zonder extra kit of bevestigingsmiddelen. Alles wordt 
ingezet om van brandveiligheidseisen geen nadeel te maken  
tijdens de montage, maar ook om de ontwerpen van architecten 
volledig tot hun recht te laten komen. Bijvoorbeeld door staal-
plaat te gebruiken van dezelfde coil voor alle wanden, of het nu 
een brandwand is of niet.”

Referentiekader voor bouwheer

Geert Janssen: “Kleinere loten industriegrond maximaal bebou-
wen, dat is voortaan de uitdaging. Er moet voldoende ruimte 
worden voorzien voor het integreren van de nodige installaties 
en technieken, laadstations, batterijcontainers en ga zo maar 
door. Het is dan ook zaak om eerst de activiteit van het bedrijf 
te ontleden, nagaan hoe die kan worden geoptimaliseerd en uit-
dokteren welk gebouw daarvoor noodzakelijk is. Ik denk al jaren 
hardop aan een soort certificaat dat aantoont dat de voorstudie 
voor een project is uitgevoerd zoals vereist. Op die manier schep 
je een referentiekader voor de bouwheer waardoor die zeker is 
dat de budgettering correct wordt ingeschat. Dit werkt eerlijke 
concurrentie in de hand en geeft de klant de vrijheid om zijn 
bouwpartners te kiezen.” 

Roger Verpoort: “Als bouwpartners onderling hun kennis delen, 
versterken ze elkaar. Daar hangt een prijskaartje aan, maar dat is 
snel terugverdiend.” 

Gert Geenard: “Durven en willen investeren in het voortraject 
loont. Ervaren partners in het bouwteam moeten niet alleen ken-
nis delen, maar elkaar ook iets gunnen. Op die manier bereiken 
ze samen een mooi resultaat, waar de bouwheer de vruchten 
van plukt.”

Tekst Erik Cajot | Fotografie Alf Mertens
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De Transporter is al meer dan 70 jaar dé referentie binnen zijn categorie. Van bij het begin was hij innoverend 
en revolutionair. En vandaag begint een nieuw hoofdstuk van dit succesverhaal met een update van dit icoon: 
de Transporter 6.1. Zijn elektromechanische stuurbekrachtiging vormt de basis voor een hele reeks geavanceerde 
rijhulpsystemen zoals de Trailer Assist, een manoeuvreerhulp voor aanhangwagen, de Side Wind Assist 
compenseert sterke zijwind, de Park Assist, een parkeerhulp en nog zoveel méér…  
Ontdek hem bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-concessiehouder of op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be
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Het profi el
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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!
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Bedrijvenpark Heersterveld aan de gelijknamige weg in Tongeren telt 29 nieuwe kmo-units, initieel bestemd voor productie en opslag. 

Het pand van digitaal agentschap Digitong aan de ingang van de bedrijvenzone is een vreemde eend in de bijt.

Trudo Heeren
Heeren Projecten

Möbius Franssen
Digitong

Cedric Scherpenberg
Digitong

Ben Goossens
Puur Office

Digitong, Bedrijvenpark Heersterveld te Tongeren

ZICHTLOCATIE OP BEDRIJVENPARK 
ROERT DE TONG

5
reportage
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“Digitong is opgericht in 2018 en was aanvankelijk gevestigd  
op mijn thuisadres, waar we toen met een team van vijf een 
relatief comfortabel kantoor bemanden. Toch botsten wij er op 
onze limieten, denk maar aan de privékeuken en het toilet die 
werden gedeeld”, vertelt managing director Möbius Franssen. 
“Als ondernemer heb ik de ambitie om binnen vijf jaar uit te 
groeien tot een digitaal agentschap met meer dan 25 marke-
ting en development specialists. De aankoop van een loods in  
augustus 2020 was de eerste stap om mijn langetermijndoelstel-
ling te realiseren.” Het gebouw maakt deel uit van het nieuwe  
bedrijvenpark Heersterveld, ontwikkeld door Futurn. 
Deze bedrijvenzone telt 29 kmo-units en ligt op een steenworp 
van de afrit Tongeren-Oost aan de autosnelweg E313.

Vernuftige interieuringrepen

Medio november vorig jaar heeft het team van Digitong zijn in-
trek genomen in het 400 vierkante meter grote pand, dat op het  
moment van de oplevering leeg en kaal was. “Voor het om-
bouwen van het industriële pand tot een kantoorgebouw ben 
ik in zee gegaan met Puur Office. Hun plan voorzag optimaal 

in onze groeiambities en ons comfort”, zegt Möbius Franssen. 
“Momenteel tellen we 10 sterke marketeers en dankzij de  
fusie met vennoot Cedric Scherpenberg bouwen we nu ook ons 
web development team uit. De opgetrokken verdieping biedt 
alle mogelijkheden voor de verdere uitbreiding van ons digitaal 
agentschap. Een andere vernuftige ingreep is de gigantische 
dakkoepel boven de keuken en de vide die het daglicht maxi-
maal benut.”

Deskundige projectbegeleiding

“Puur Office heeft het ontwerp van de inrichting gemaakt en 
dit concept in 3D gerenderd”, licht zaakvoerder Ben Goossens 
toe. “Daarnaast stonden wij in voor de levering van het losse  
meubilair. We hebben ook meegedacht over aspecten zo-
als vloerverwarming, isolatie en akoestiek. Last but not least  
adviseerden wij de bouwheer een beroep te doen op een des-
kundige werfleider om hem te begeleiden in het hele project. 
Zo is Trudo Heeren van Heeren Projecten in beeld gekomen.” 
Een goede zaak, aldus Möbius Franssen. “Ik ben niet thuis in de 
bouwwereld. Als je een unit casco koopt, komen bij de inrichting 

al snel allerlei technieken en heel wat benamingen om de hoek 
kijken die Chinees voor me zijn. Een professional zoals Trudo 
Heeren was dus absoluut noodzakelijk om alle werkzaamheden 
te coördineren. Bovendien kon ik mij dan blijven focussen op 
mijn corebusiness: Digitong runnen en scalen.”

Nauw contact met aannemers

“Mijn taak in dit project omvat de coördinatie van de interieur-
werken”, legt Trudo Heeren uit. “In overleg met de bouwheer 
selecteer ik de juiste aannemers. Ik stuur hen aan en stem de 
werkzaamheden van de ene aannemer af op de andere, zodat ze 
op elkaar zijn ingespeeld. Als algemeen aanspreekpunt coördi-
neer ik het project van a tot z. Van het opstellen van offertes en 
de plaatsing van bestellingen tot en met de oplevering. 
Bovendien ben ik op alle cruciale momenten op de werkvloer 
aanwezig. Bijvoorbeeld wanneer een aannemer opstart of om 
een probleem op te lossen. Ik hou me dus continu bezig met de 
uitwerking en opvolging van het dossier en met het bewaken van 
de timing en het budget. Een tevreden bouwheer, een prachtig 
eindresultaat is altijd mijn streefdoel.” Möbius Franssen knikt: 

“Het partnership dat Heeren Projecten met bepaalde aannemers 
heeft, bleek in het bouwproces een belangrijke meerwaarde te 
zijn. Zo is het gelukt om de vloerverwarming in minder dan drie 
weken te installeren.” Een dergelijk huzarenstuk weerspiegelt 
de kracht van Heeren Projecten. “Door regelmatig met dezelfde 
aannemers samen te werken, hebben we een streepje voor”, 
benadrukt Trudo Heeren. “In de mate van het mogelijke zijn zij 
bereid een tandje bij te steken om de werken just in time te 
realiseren. Een nauw en goed contact met aannemers is bij een 
project van dit formaat van groot belang.”

Uitstekende akoestische kwaliteit

Een heikel punt bij het ombouwen van een industriële loods tot 
een kantoorpand is de akoestiek. Ben Goossens: “Wij hebben 
tijdens de eerste gesprekken met de bouwheer al aangeraden 
om vanaf de opbouw de akoestische kwaliteit in de unit te 
waarborgen. Minstens 40 procent in een ruimte moet bestaan 
uit geluidabsorberend materiaal om een goede akoestiek te 
bekomen.” Het advies van Puur Office was goud waard, vindt  
Möbius Franssen. “Ons kantoorgebouw heeft hoge wanden en 
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Technische fiche 
Digitong

…
Bouwheer: 

 Digitong; Tongeren
…

Ontwerp & interieurinrichting: Puur Office; Hasselt
Projectcoördinatie: 

Heeren Projecten; Hasselt
Gyprocwerken / verlaagde plafonds: 

De Beuckelaer; Zoersel
Elektriciteit / verlichting / HVAC: 

Ideelec; Tongeren
Sanitaire installaties / verluchting: 

Service Systems; Hasselt
Schrijnwerk: 

Luc Vos; Herk de Stad
Trap: 

Zopeda; Tongeren
Glaswerken: 

Lerobel; Hasselt
Spanplafond: 

Monavisa; Hasselt
Schilderwerken: 

Bleus; Vlijtingen
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een metalen dak. Niet verwonderlijk dat het oorspronkelijk klonk 
als één grote echokamer. In ons digitaal agentschap wordt voort-
durend getelefoneerd en met elkaar overlegd. 
Dankzij akoestische spanplafonds en -wanden in de kantoorruim-
te en vergaderkamer is de geluidsabsorptie – in combinatie met 
het meubilair – uitstekend.”

Comfort en ergonomie vóór alles

Kwaliteit was ook het uitgangspunt bij de inrichting van de werk-
plekken. “Het comfort van onze medewerkers staat voorop, de-
sign komt op de tweede plaats”, geeft Möbius Franssen aan. 
“Ieder beschikt over een zit-stabureau. Puur Office heeft op dat 
gebied eens te meer creatief meegedacht om zo aangenaam  
mogelijke werkplekken te creëren.” Aan ergonomie is in het 
nieuwe hoofdkwartier van Digitong geen gebrek. “Ons team kan 
tijdens het werk gebruikmaken van een desk bike. Het toestel 
draagt bij aan de dagelijkse lichaamsbeweging en stimuleert de 
bloedsomloop. De voordelen? Een betere concentratie, hogere 
productiviteit en een fitter lichaam”, weet Möbius Franssen. 
“Op de bovenverdieping worden eveneens zitzakken voorzien, 
zodat onze mensen niet een hele dag op dezelfde stoel moeten 
zitten en vrij zijn om te werken waar ze willen. Die variatie is 
goed voor hun gezondheid en welzijn.”

Industrieel en toch huiselijk

Möbius Franssen: “Het eindresultaat leunt dicht aan bij de 3D-ren-
ders. Ik ben zelfs van mening dat de realiteit de renders over-
stijgt. Een surplus is mijn afgesloten kantoor, dat ook fungeert als 
tweede meeting room of om je af te zonderen voor one to ones.  

De sanitaire hoek, met wc’s en een aparte douche, is mooi aan 
het oog onttrokken. Alle technieken zijn zo veel mogelijk wegge-
werkt, zodat de airconditioning en andere installaties niet in het 
volle zicht staan, tenzij dat expliciet is gewenst om het indus- 
triële karakter van het pand in de verf te zetten.” De indeling 
van de hele unit zit logisch en praktisch in elkaar, oordeelt Ben 
Goossens. “We hebben het concept ontworpen op aangeven 
van de bouwheer. Het eindresultaat is een industriële loods met 
een huiselijke inrichting, die in alle opzichten voldoet aan de ver-
wachtingen.”

Aangename werkplek

“Dit kantoorgebouw is ons uithangbord en tegelijk een her-
kenningspunt in de bedrijvenzone Heersterveld door het grote 
Digitong-logo van vijf op twee meter aan de gevel”, beschrijft 
Möbius Franssen. “Als digitaal agentschap spelen wij mee in 
de digitale wereld. Toch merk ik dat het ontzettend belangrijk is 
om uit te pakken met een fysieke zichtlocatie, die de tong roert 
en waar je klanten en prospects kan ontvangen. Dat wekt ver-
trouwen en die vibe wil Digitong ook uitdragen naar potentiële 
medewerkers. In onze sector kampen we met de war for talent 
en dus is het zaak om een zo aantrekkelijk en aangenaam moge-
lijke werkplek te creëren. Daar zijn wij samen met Puur Office en 
Heeren Projecten voortreffelijk in geslaagd.”

Tekst: Erik Cajot | Fotografie: Frank Gielen
(VER)bouwen doe je met verheyen!  • WWW.VERHEYEN.COM
LOCATIE: TUSSEN M2 EN MAASMECHELEN VILLAGE, NIJVERHEIDSLAAN 24, 3630 MAASMECHELEN

KEUKENS  •  interieur  •  bouwmaterialen  • DOE-HET-ZELF • tegelhandel 
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Limburg Leads, het businessevenement dat plaatsvond op 20 en 21 oktober in MECC Maastricht, heeft als doel ondernemers te ver-
binden ten behoeve van een succesvolle euregio. Persoonlijk contact en toevallige ontmoetingen zijn hierbij van groot belang. Limburg 
Leads gaat letterlijk en figuurlijk over grenzen heen met een volle beursvloer en een inspirerend sprekersprogramma rondom de thema’s 
digitalisering, mobiliteit, duurzaamheid & circulariteit en talent. De unieke innovatieve matchmakingtool droeg bovendien bij aan het 
creëren van waardevolle ontmoetingen en nieuwe euregionale netwerken. Op woensdagavond vond de drukbezochte Limburg Leads 
Booster plaats, de grootste netwerkborrel van de euregio.
 
Daarnaast pitchten innovatieve start-ups uit Nederland, België en Duitsland in de Start-Up Arena 
hun ideeën en creatieve oplossingen aan het aanwezige publiek en konden zij potentiële inves-
teerders overtuigen in de speciaal daarvoor ingerichte Money Room. Een compleet programma 
dus gericht op directie en management van corporates en mkb, start-ups, kennisinstellingen en 
overheden om zo samen het zakelijk succes van deze bruisende regio te vergroten. Grens- en 
sectoroverschrijdend.

EUREGIONAAL NETWERKEN OP
 LIMBURG LEADS

LL
Na blik

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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•  RELIGHTINGPROJECTEN

•  ENERGIEAUDITS 

•  ENERGIEMONITORING

•  LEASE OF AANKOOP

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

ensatec.beWE CARE ABOUT OUR FUTURE

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

info@ensatec.be
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Joseph Smeetslaan 226
3630 Maasmechelen

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

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

Wij kénnen onze tegels.

4DTegel-Advertentie01-A4.indd   14DTegel-Advertentie01-A4.indd   1 12/05/2020   17:5912/05/2020   17:59
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Het heeft 20 jaar geduurd, maar het plan voor een nieuw 

jeugdcomplex voor voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen 

komt eindelijk in een stroomversnelling. Multidisciplinair 

bureau Depot uit Maasmechelen en Concept Building uit 

Dilsen zette goed twee jaar geleden hun schouders onder dit 

lang aanslepende project. 

Met resultaat: de financiering voor dit uitdagende gebouw 

wordt deze week goedgekeurd, de bouwvergunning wordt 

op korte termijn aangevraagd en het is de bedoeling dat de 

jeugdvoetballers er eind 2022 hun kunsten kunnen vertonen. 

De jeugdopleiding van de Maasmechelse voetbalclub Pa-
tro Eisden die speelt in de eerste amateurklasse, staat hoog  
aangeschreven. Jongeren uit het Maasland met ambitie en  
niveau vinden vlot de weg naar de jeugd van Patro dat op inter-

provinciaal niveau speelt. Helaas staat de huidige accommoda-
tie voor de 200 jeugdspelers in de Tuinwijk van Eisden niet op 
hetzelfde niveau.” Er zijn vier pleinen ter beschikking maar de  
ondersteunende functies zoals de cafetaria, douches in contai-
ners en onveilige tribunes zijn sterk verouderd. Daarom ijvert de 
club nu al gedurende twee decennia voor een nieuw complex” 
stelt voorzitter van Patro Rik Vliegen.

Nieuw complex met doorgroeimogelijkheden

Het project voor het jeugdcomplex belandde twee jaar gel-
den op de tekentafel van multidisciplinair bureau Depot uit  
Maasmechelen. Met behulp van doordachte ingrepen wisten 
de architecten het project terug vlot te trekken. Ze mogen nu 
de bouwvergunning aanvragen voor een jeugdcomplex met  
zes kleedkamers, voldoende bergingen, toiletten, een ruimte 
kantine op de verdieping én een indoor soccerhal. 
“Het complex wordt opgetrokken in het gemeentelijk sport-
park naast het huidige stadion van de voetbalclub”, vertelt Joris  

NA 20 JAAR GROEN LICHT 

6
reportage

voor nieuw jeugdcomplex Patro Eisden naar een ontwerp 
van  multidisciplinairbureau Depot.

Deckers, bestuurder bij Depot. “Daar bevinden zich drie voet-
balpleinen waarvan één kunstgrasveld. Helaas is er vandaag 
van een gebrek aan kleedkamers en sanitaire voorzieningen én 
de terreinen zijn niet afgesloten. Door naast deze pleinen een 
modern trainingscomplex met soccerhal te bouwen en de sport-
velden te omheinen, worden de problemen opgevangen en kan 
Patro Eisden Maasmechelen zijn ambitie waarmaken en groeien 
naar een jeugdopleiding met 350 tot 400 jeugdspelers.”

Algemene aannemer Concept Building uit Dilsen-Stokkem zal de 
bouw van het project voor zijn rekening nemen. “Na een intense 
samenwerking van ca 2 jaar mogen we zeggen dat we geslaagd 
zijn in ons opzet, wat voorheen een moeilijke bevalling was of 
zelfs geen bevalling, hebben we nu dan  tot een succesvol ver-
haal kunnen brengen”, aldus Kurt Vaessen van Concept Building. 
Dit succes is voor een groot gedeelte te danken aan de  
werking van het bouwteam. Zowel de gemeente, als Patro, als het  
ontwerpbureau en de algemene aannemer zijn op regelmatig 
basis blijven samen komen om  het project zowel financieel als 
functioneel in goede banen te leiden.
“De werkzaamheden moeten starten medio 2022, eind 2022 
zou de voetbalclub het complex in gebruik kunnen nemen” geeft 
Kurt Vaessen, bestuurder van Concept Building mee. 

Soccerhal als grote troef

Om het ruimtelijk rendement te verhogen, kozen de architecten 
ervoor om het gebouw in te planten tussen de drie bestaande 
velden. De kantine wordt bovenop de kleedkamers geplaatst 

waardoor de footprint van het gebouw beperkt blijft. Deckers: 
“We hebben ingezet op maximale beleving en integratie in de 
bestaande context. Het gebouw richt zich op een uitgesproken 
manier naar de velden door de tribunes aan drie zijdes en het 
grote overdekt terras op de eerste verdieping. Omgekeerd vormt 
het gebouw een baken en herkenningspunt in een zeer vlak  
terrein. Door de voorgestelde inplanting blijft de mogelijkheid 
bestaan voor een toekomstige uitbreiding achter de soccerhal.”
De soccerhal moet de jeugdwerking van Patro Eisden extra  
kansen bieden. Er is immers een tekort aan soccerhallen in de  
regio. “De Masita Arena in Genk is de dichtstbijzijnde indoor voet-
balhal met kunstgras. Met de nieuwe soccerhal in Maasmeche-
len zal Patro Eiden binnenkort een grote troef in handen hebben  
om nieuwe jeugdspelers aan te trekken”, aldus Michael Kapene-
kakis, voorzitter van Patro Jeugd. 

Financiering project

Naast het ontwerp ontfermde Depot zich ook over het financie-
ringstraject van het nieuwe complex. Deckers: “De gemeente 
Maasmechelen staat garant voor een bedrag van € 1.040.000 
in de vorm van een investeringssubsidie en een doorgeeflening. 
Dit staat aanstaande gemeenteraad op de agenda. Sport Vlaan-
deren heeft een subsidie toegekend van € 360.749 voor de  
bovenregionale soccerhal. 
Zodra het nieuwe complex in gebruik wordt genomen, kan de 
gemeente de huidige terreinen in de Tuinwijk verkavelen en zo 
een deel van de investering recupereren.”

info: joris.deckers@depot.nu

Algemene Bouwonderneming
Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

Concept Building & services is een 
toonaangevende onderneming in 

de bouwsector en is gespeciliseerd in 
nieuwbouw- als renovatieprojecten

 voor zowel overheden, 
projectontwikkelaars als B2B

Concept Building & Services • Siemenslaan 12, 3650 Dilsen-Stokkem • tel. 089 50 47 42
www.conceptbuilding.be
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2
dossier

Circulair en 
modulair bouwen

Het antwoord op de 
stijgende kost van 
wonen?

Van digitalisering over innovatieve 
materialen tot nieuwe eisen op vlak 
van duurzaamheid. Terwijl nieuwe 
trends als paddenstoelen uit de 
grond rijzen, omarmt de bouwsec-
tor de blijvers. De tendensen die 
ertoe doen en die wonen, werken 
en ontspannen comfortabel en be-
taalbaar houden. Vandaag én in de 
toekomst.

Niemand beter dan een producent 
van bouwmaterialen, een architect 
en een bouwbedrijf om een blik te 
werpen op één van de meest pran-
gende vraagstukken in de bouw-
sector. Hoe kunnen de verschillen-
de actoren in de bouwsector een 
brug bouwen tussen wettelijke 
duurzaamheidseisen, het budget 
van de bouwheer en de huidige 
mogelijkheden? 

Limburg Bouwt vroeg naar de visie 
van Katrien Nottebaert, CMO van 
Wienerberger, Didier Appeltans, ei-
genaar en partner bij Drieskens & 
Dubois Architecten, en Hans Van-
dervee, Algemeen Directeur van 
B&R Bouwbedrijven.

EVOLUTIE IN DE BOUWSECTOR

De betaalbaarheid van 
circulair bouwen

Circulariteit kreeg de laatste jaren een steeds prominentere 
plaats in de bouwsector. Streven naar een efficiënt en duurzaam 
verbruik en gebruik van materialen speelt namelijk in het voor-
deel van alle partijen in de bouw. Van voorschrijver tot eindklant, 
elke schakel in een bouwproces voelt de meerwaarde van circu-
lariteit. Die blik vooruit heeft uiteraard een prijskaartje. En het is 
daar waar vaak het schoentje wringt. 

“De betaalbaarheid van bouwen en wonen is momenteel een 
hot topic,” steekt Didier Appeltans van wal. “Als architect doe 
ik niks liever dan nieuwe en duurzame technologieën integreren 
in mijn ontwerpen. Jammer genoeg merk ik, en samen met mij 
verschillende collega’s, dat wanneer ontwerpen vertaald worden 
in budgetten investeerders afhaken.” 

Dat materialen de laatste 2 jaar fors duurder zijn geworden, is 
al lang geen nieuws meer voor wie in de bouwsector werkt. 
Hans Vandervee: “Vooral dit jaar was er een enorme piek. Tot 
in die mate dat de prijs van de eindproducten de kosten van 
grondstoffen niet langer dekt. Als je je bedenkt dat niet enkel 
bouwmaterialen duurder zijn geworden, ook de arbeidskosten in  
stijgende lijn zitten én de grondprijs omhoog is gegaan, dan vraag 
je je inderdaad af hoe gezinnen die kosten zullen kunnen blijven  
dragen. Dat is een bezorgdheid die in de sector leeft.”

Toekomstbestendig bouwen = 
modulair bouwen?

De bouwsector zou de bouwsector niet zijn mochten er geen 
manieren gevonden worden om zich klaar te stomen voor de 
toekomst en potentiële problemen het hoofd te bieden. 
Van circulaire, herbruikbare materialen zoals Wienerbergers 
Clickbrick, over innovatieve montagesystemen voor prefab en 
modulaire gebouwen, tot de duurzame toepassing van ener-
gie-efficiënte verwarming- en verkoelingstechnologieën in crea-
tieve gebouwontwerpen.

“Steeds meer bedrijven zien in de evolutie naar circulair bouwen 
niet enkel een bedrijfsstrategie. Bij Wienerberger bijvoorbeeld 
maakt het deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. Het gaat om een verandering van mindset: vermijden wat 
overbodig is, ontwerpen met oog op het eindstadium van het 
gebouw, kiezen voor modulair bouwen en zelfs demontabele 
constructies,” aldus Katrien Nottebaert.

Hans Vandervee pikt hier op in: “Mensen beseffen hoe langer 
hoe meer dat hun huis kan meegroeien met hen. Waar ze vroe-
ger een nieuw huis huurden of kochten als het te groot of te 
klein werd, zien we dat er nu meer gekozen wordt voor modu-
laire woningen. Een kleine woning voor een jong koppel wordt 
groter wanneer er kinderen komen en later aangepast op maat 
van hulpbehoevende familieleden.”
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2. 3.

1. Hans Vandervee is Algemeen Directeur bij B&R bouwbedrijven. 
De bouwgroep heeft de ambitie om de komende jaren nog meer meerwaarde te creëren voor klanten op vlak van winstgevendheid,

 kwaliteit en duurzaamheid.

2. Katrien Nottebaert is CMO bij Wienerberger.
 De producent van gevelstenen, binnenmuurstenen, kleidakpannen en kleiklinkers ontwikkelt energie-efficiënte en 

duurzame bouwmaterialen en -oplossingen.

3. Didier Appeltans is eigenaar en partner bij Drieskens & Dubois architecten. 
Het kantoor trekt bewust de kaart van betaalbare, intelligente architectuur gecombineerd met ongeëvenaarde creativiteit en ruimtelijk rendement.

“Die vragen krijg ik als architect ook steeds meer en meer,  
vertelt Didier Appeltans. “Het stelt onze creativiteit op de 
proef want we willen ruimtelijk rendement optimaal houden én  
inspirerende ruimtes creëren doorheen de verschillende levens-
fases van een gezin. Daarnaast is het niet altijd gemakkelijk deze 
inspiratie te vertalen in ontwerpen die passen binnen de regels 
van de overheid. Zeker op vlak van energie-efficiënt bouwen is 
er een groot verschil tussen theorie en praktijk. Soms is het voor 
een architect moeilijk om te antwoorden op de vraag van een 
bouwheer: wat is voor mij de beste oplossing?”

Energie-efficiënt wonen als motor voor 
innovatie

Tegenwoordig is het vooral de energieprijs die betaalbaar bou-
wen en wonen in de weg staat. Circulair en modulair bouwen 
staan dus vooral in het teken van energie-efficiënt bouwen, de 
motor van vele innovaties in de bouwsector. 

Katrien Nottebaert: “De meest circulaire manier om met hulp-
bronnen om te gaan is ze niet te gebruiken. Dat geldt zeker voor 
energie. Voor producenten zoals Wienerberger gaat het dus ver-
der dan ervoor zorgen dat onze bakstenen hergebruikt kunnen 
worden. Het is ook kijken naar ons eigen productiesysteem en 
ervoor zorgen dat we daar zo efficiënt mogelijk omgaan met 
energie.”

“De aannemerij moet ook op een ander vlak efficiënt omgaan 
met energie,” vult Hans Vandervee aan. “Namelijk met de ener-
gie van ons personeel. Het is veel moeilijker dan vroeger om 
technisch geschoold personeel te vinden. Dat is ook de reden 
waarom B&R bouwbedrijven voor verschillende projecten inzet 
op prefab. Dat is duurzamer voor onszelf omdat we sneller kun-
nen bouwen met dezelfde mankracht, maar het vraagt vaak ook 
minder transport en zorgt voor een lager energieverbruik dankzij 
het feit dat we er sneller door kunnen bouwen.”

Didier Appeltans treedt hen bij: “De toekomstige kost van wo-
nen voor een gezin begint inderdaad bij hoe architecten vandaag 
met gebouwontwerpen omgaan. Met de stijgende energieprijs 
en de terechte bezorgdheid om de beschikbaarheid van energie 
voor iedereen, zoeken we naar manieren om het comfort in huis 
te vrijwaren. Denk aan verwarmen en verkoelen. 
Isoleren doen we momenteel zeer goed 
maar als het om het duurzaam opwekken 
van energie gaat, blijven architecten vaak 
in onwetendheid. Wat is precies de duur-
zaamste manier? Warmtenet? Warm-
tepomp? Maar vooral: hoe houden we  
wonen en leven betaalbaar? 

Dat zijn vragen waar ik als architect ook een antwoord op wil 
vinden bij het ontwerpen van een nieuw gebouw.”

Nood aan een goede partner

De bouwsector kan dit uiteraard niet alleen. De overheid is 
een bepalende factor in de snelheid waarmee innovaties naar 
de praktijk worden omgezet. Via nieuwe maatregelen rond het 
E-peil, het S-peil, de CO2-prestatieladder of verstrengingen van 
het EPB worden keuzes voor bepaalde materialen en technolo-
gieën aangemoedigd.
“Een belangrijke evolutie die heel erg wordt gestimuleerd 
door de overheid is bijvoorbeeld elektrisch rijden,” ziet Didier  
Appeltans. “Een architect houdt daarmee rekening. 
Bijvoorbeeld bij de inplanting van oplaadmogelijkheden in het 
ontwerp. Daar botsen we op bepaalde limieten. Bij modulaire 
woningen of co-housing projecten, waarbij verschillende gezin-
nen samenleven en vaak meerdere voertuigen bezitten, is het 
niet altijd mogelijk om 4 laadpalen aan het elektriciteitsnet te 
koppelen. De infrastructuur is daar gewoon nog niet op voorzien. 
Tussen theorie en praktijk gaapt nog een heel groot gat!”

“Daarom komen er veel initiatieven vanuit de bouwsector zelf,” 
treedt Hans Vandervee hem bij. “Verschillende spelers in de 
aannemerij – en daar reken ik mijn onderneming B&R bouw- 
bedrijven bij – maar ook architecten en producenten ontpoppen 
zich als voorlopers. Net omdat we heel goed snappen dat we de 
markt ook in de toekomst moeten kunnen bedienen. Op vlak van 
energie-efficiëntie, brandveiligheid, akoestiek, digitalisering,… 
De evoluties in onze sector worden inderdaad vaak aangemoe-
digd door de overheid maar de revolutionaire veranderingen, die 
komen vanuit de sector zelf.”

Dat ook producenten verder gaan dan de theorie en trends 
niet enkel omarmen maar ook kracht bijzetten, bewijst 
Wienerberger. Katrien Nottebaert: “We ontwikkelen niet alleen 
maar testen nieuwe producten ook in testcentra én in de prak-
tijk. Recycleren en herbestemmen zijn belangrijk maar niet het 
einde van het verhaal. Om naar een meer hoogwaardige vorm 
van recyclage te evolueren, moeten we buiten de sector kijken. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het project ‘Data-driven sloop en 
recyclage’. Zo kan de sector vraag en aanbod beter op elkaar af-
s tem- men en op het juiste moment aanbieden.”

tekst: Jolien Van Daele
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Ontdek de zes nieuwe tinten in de Wasserstrich Special collectie. 
Exclusief verkrijgbaar in het smalle Eco-brick formaat.
De slanke Wasserstrich Special is langer dan de gemiddelde gevelsteen. 
Zo kunt u horizontale lijnen creëren in uw architectuur. De verweerde, licht geschaafde 
look geeft uw gevel extra karakter. De kleurschakeringen hebben 
vrij spel – de Wasserstrich Special collectie is trouwens uitgebreid met zes 
nieuwe tinten. Verkrijgbaar in het Eco-brick formaat dat meer ruimte overlaat voor 
isolatie. Een mooie en duurzame keuze voor zowel nieuwbouw als renovatie.

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

Eco-brick®

 Smalle gevelsteen

 Meer ruimte voor isolatie

 Duurzame keuze

Wasserstrich
Special, 
karaktervolle 
elegantie 
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B&R Bouwgroep is een multidisciplinaire groep van 25 bedrijven met vestigingen in heel 
België. Als toonaangevende bouwgroep nemen we ook op vlak van duurzaamheid onze 
pioniersrol op. Zo ondersteunen we met B&R Sustalutions al onze dochterbedrijven in 
hun zoektocht naar oplossingsgerichte innovaties en duurzame oplossingen. Dit omvat 
alles wat de toekomst van onze samenleving, onze opdrachtgevers, onze partners  
en/of onszelf beter maakt.

Ontdek alles over B&R Bouwpgroep op 
www.benr.be

B&R Bouwgroep | Hoge Mauw 1510 | B-2370 Arendonk

VERHEYEN
Turnova Toren – Turnhout

BREBUILD
Renovatie Groenendaalcollege – Merksem

HOOYBERGHS
Klein Veldekens – Geel 

Hoogste hybride (CLT & beton) toren van België 

UW PARTNER VOOR 
 DUURZAME OPLOSSINGEN
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Heersterveld in Tongeren

VASTE STEK 
OP HET VELD

7
reportage

Aan de Heersterveldweg in Tongeren is een nieuw bedrijvenpark verrezen. Met dit project heeft bedrijfsvastgoedontwikkelaar 

Futurn invulling gegeven aan een onderbenut restperceel dat geprangd zat tussen de sites van SKF en Loomis. De 29 units zijn 

sinds kort de vaste stek van diverse kmo’s. BURO B tekende voor de spraakmakende architectuur.
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Bedrijvenpark Heersterveld is een recente ontwikkeling van  
Futurn volgens het beproefde concept van functionele, instap-
klare en efficiënte bedrijfshuisvesting die voldoet aan de huidige 
energienormen. Voor de realisatie van deze nieuwe bedrijven-
zone heeft BURO B in opdracht van de bouwheer een ontwerp 
gemaakt.

Samenhangend bouwvolume

“Ons architectenbureau kan bogen op veel ervaring met der-
gelijke bouwprojecten en kent de noden van de markt”, vertelt 
bestuurder-architect Rob Gijsenberg. “Een van de uitdagingen 
was de uitgesproken stedenbouwkundige visie van de stad  
Tongeren, die een site met één samenhangend bouwvolume 
voor ogen had. Ons team heeft die visie vertaald in aaneengere-
gen units met telkens een sectionaalpoort aan de voorzijde. Op 
die manier wordt optisch de indruk gewekt dat de verschillende 
voorgevels van de gebouwen één geheel vormen. 
De invulling van het ontwerp is tot stand gekomen op basis van 
een degelijke voorstudie en diepgaand marktonderzoek, uitge-
voerd door de bouwheer zelf. De afhandeling van het dossier 

is dan ook vlot verlopen. Dankzij een bouwteamachtige samen-
werking hebben we een uitstekend resultaat bereikt dat Futurn 
snel heeft kunnen vermarkten.” Lien Goyens, project manager 
bij Futurn, knikt instemmend: “Inderdaad. Al heel vroeg in het 
bouwproces waren de units op de site uitverkocht, sommige 
zelfs voor er één steen was gelegd.”

Units vanaf 140 m2

Begin oktober 2019 heeft de stad Tongeren de bouwvergun-
ning verleend, medio maart 2020 zouden de werken aanvangen. 
“Maar omdat een kieviet het bosje achter het perceel als broed-
plaats had uitgekozen, is de opstart noodgedwongen een drietal 
maanden uitgesteld tot 1 juli”, stipt architecte Lize Kelchtermans 
aan. Het totale perceel meet 14.820 vierkante meter. 

De 29 units bestrijken gezamenlijk 5938 vierkante meter en wer-
den casco opgeleverd met een oppervlakte vanaf 140 vierkante 
meter. Bovendien zijn de panden samenvoegbaar. Rob Gijsen-
berg: “Het bedrijvenpark voldoet uiteraard aan alle geldende 
normen. Zo is er regenwateropvang en infiltratie in de bodem 

voorzien. Wij hebben ook goed nagedacht over de locatie van de 
brandmuren, zodat units eventueel op termijn aan elkaar kunnen 
worden gekoppeld. Op het terrein zorgt een rondweg voor een 
optimale bereikbaarheid.”

Beter dan de norm

“Futurn maakt de weloverwogen keuze om de vloerplaten pas 
te plaatsen nadat de units zijn verkocht”, vervolgt Rob Gijsen-
berg. “Dit maakt dat de koper de vloer nog kan personaliseren 
door bijvoorbeeld de riolering te wijzigen of een smeerput te 
bouwen zonder achteraf te moeten slijpen of breken.” 
Lien Goyens vult aan: “Zeker als een unit niet louter voor op-
slag wordt gebruikt is het praktisch om ze deels naar wens in te 
richten. Standaard voorzien we een ruim voldoende elektrische 
capaciteit, die de mogelijkheid openhoudt om het gebouw te la-
ten meegroeien met het bedrijf. Op het vlak van duurzaamheid is 
de structuur van onze units zo opgebouwd dat eigenaars nog de 
mogelijkheid hebben om zonnepanelen te installeren.” 
Alle panden zijn opgetrokken conform de strenge EPB-eisen. 
“Bij BURO B trachten wij altijd beter te scoren”, benadrukt Lize 

Kelchtermans. “We zijn erin geslaagd een K-peil van K29 te be-
halen, in plaats van het voorgeschreven K40.”

Gitzwart en zuiver wit

“Elke unit is opgetrokken in staal”, beschrijft Lize Kelchtermans. 
“Qua gevelmaterialen hebben wij geopteerd voor gitzwarte en 
zuiver witte architectonische sandwichpanelen met een micro-
rib. Deze zijn samengesteld uit twee geprofileerde stalen platen 
met een kern van PIR-schuim en uitgevoerd in RAL 9005 en RAL 
9010. Verder zijn voor de gevel geprefabriceerde en geïsoleerde 
betonpanelen in glad gewapend beton toegepast. 

Het aluminium buitenschrijnwerk is afgewerkt met dezelf-
de zwarte structuurlak.” Op bedrijvenparken voorziet Futurn 
doorgaans meer glas in de kopgevels. Lien Goyens: “Voor het 
project Heersterveld zijn verschillende raamopties uitgewerkt,  
zodat klanten de mogelijkheid hebben om een raam in de gevel 
te integreren. Door ons parkmanagement blijft de uniformiteit 
in alle opzichten bewaard en vormt het bedrijvenpark één mooi 
geheel.”
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Technische fiche 
Bedrijvenpark Heesterveld Tongeren

…
Bouwheer: 

 Futurn; Kortrijk
…

Architect: 
Buro B; Genk

Hoofdaannemer: 
Mathieu Gijbels; Oudsbergen

EPB en veiligheidscoördinatie: 
Steto; Tessenderlo

Prefab betonpanelen: 
Preton; Heusden-Zolder

Beglazing: 
Ceyssens Group; Heusden-Zolder

Dakdichting: 
Hendrickx gebr.; Pelt

Dakplaten: 
Joris Ide; Zwevezele

Gevelsandwichpanelen: 
Kingspan Belgium;

Betonvloeren: 
Vastmans Frank; Bree 

Arduin: 
Vibetra; Oudsbdergen

Hout: 
Walth; Bree

Huurcontainers: 
Yves Maes; Tessenderlo

Elektriciteit: 
Electro Biesmans; Tongeren

Huur kranen: 
Megamax; Hasselt

Sectionaalpoorten: 
ADK; Maaseik

Schilderwerken: 
Alg. Schilderwerken Ronny en Ian; Dilsen-Stokkem

Plaatsen van dakplaten: 
BCH-Montage; Stekene

Montage staalstructuur en betonpanelen: 
Berger; Bocholt

Betonzaagwerken:
 JNS betonboringen; Tessenderlo

Welfsels: 
Fingo; Ham  

Isolatie: 
Isolim Isolatie; Tongeren        

Welfsels: 
Megaton; Oudenaarde

Huur verreikers:
Rob-verhuur; Lochristi

Brandwerend schilderen: 
Vak & Deco; Halen

Groenaanleg: 
Yves Thiernesse; Tongeren
Totem en gevel reclame: 

Neon Design; Ternat
Grondwerken sleuven: 

Vanelgro; Tongeren

Bedrijvigheid in beeld

Rob Gijsenberg: “De inkom van de bedrijvenzone hebben we 
wat meer exposure gegeven. Er zijn daar zowel een luifel als 
grote glaspartijen geplaatst. Dit trekt kopers aan die op zoek zijn 
naar een zichtlocatie.” Lien Goyens is het daarover eens: “Door 
je gebouw meer open te stellen met glas breng je bovendien de 
bedrijvigheid op de site in beeld. Het is immers aangenaam om 
er toe te komen en personen aan het werk te zien. Bovendien 
bevordert de groenaanleg in onze bedrijvenparken duurzame 
interacties tussen mensen. En dat zorgt voor kruisbestuiving.”

Tekst: Erik Cajot | Fotografie: Frank Gielen
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Ultra-modern,
landelijk of 

eerder 
tijdloos, 

bescheiden 
of groots, 

YP Eurofix 
maakt 

leefruimtes 
die uitstralen wie 

je bent en waar 
het heerlijk 
thuiskomen 

is.

Ambachtslaan 2 Bus 1   3665 As   089 69 69 10   info@ypeurofix.be   www.ypeurofix.be

Specialist in 
hout en maatwerk

YP EUROFIX 
weet raad 

met elke smaak !

 

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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Residentie Uilenspiegel 

ICONISCH CAFÉ HERRIJST ALS 
ARCHITECTONISCHE PAREL

8
reportage

In het centrum van Hasselt realiseerde Vercammen Woonprojecten een gloednieuwe architectonische parel. “Residentie Uilenspiegel 

omvat vier penthouses op een droomlocatie met een prachtig uitzicht over de stad”, vertelt zaakvoerder Ivo Vercammen.

Het moderne complex ligt op een driehoekspunt van de Hasseltse kleine ring, omsloten door de Luikersteenweg, Welvaartstraat en 
Guffenslaan. “Dit prestigieuze project vormt door zijn exclusieve ligging de schakel tussen de stadskern en de omringende buurten. 
De residentie is een meer dan waardige vervanging van het voormalige café Den Uilenspiegel. Kortom, een uitzonderlijk project op een 
toplocatie”, vat Ivo Vercammen samen.
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Gevoel van ruimte en vrijheid

“De vier riante penthouses bevinden zich op de derde en vierde 
verdieping, boven de nieuwe kantoren van het ING Client House, 
dat intussen officieel de deuren heeft geopend”, vervolgt Ivo 
Vercammen. “De luxueuze appartementen variëren in grootte 
tussen 126 en 278 vierkante meter bewoonbare oppervlakte. 
Ze tellen twee of drie slaapkamers en een of twee badkamers. 
De indeling en afwerking met hoogkwalitatieve materialen  
kunnen de eigenaars zelf bepalen. Vanop hun grote leefterrassen 
genieten de bewoners van een wondermooi zicht over de stad. 
De enorme glaspartijen, royale plafondhoogtes en drempelloze 
toegang tot de leefterrassen zijn slechts enkele kenmerken die 
het gevoel van ruimte en vrijheid versterken.” Niet verwonderlijk 
dat alle appartementen in het project vlot zijn verkocht.

Herkenbare ornamenten

Vercammen Woonprojecten koppelde zijn jarenlange expertise 
en knowhow aan de inzichten en inspiratie van hoofdarchitect 
Peter Cornoedus van PcP Architecten. Een visie die zich, na 
een intense samenwerking met de stad Hasselt, vertaalde in 
een residentie met sterallure. Vitto Vercammen: “Er werd een 
plan uitgewerkt om de nieuwbouw nog meer kracht bij te zet-
ten door te verwijzen naar het voormalige gebouw van café Den  

Uilenspiegel. Zo komt de iconische architectuur van de voor-
gevel van het café terug in het nieuwe complex. Herkenbare  
ornamenten zoals de narrenkap en het logo op de gevel hebben 
een nieuwe look gekregen.”

Authentiek karakter

Samen met PcP Architecten koos Vercammen Woonprojecten 
voor een elegante en tijdloos mooie architectuur. “De gevel 
is afgewerkt met Sinai Pearl, een Egyptische beige kalksteen 
met lichtgrijze fossielen en subtiele kleurnuances. Dit zorgt voor 
het authentieke karakter van het gebouw. De subtiele gouden  
afwerking van de raamprofielen draagt bij aan de stijlvolle,  
luxueuze uitstraling”, aldus Vitto Vercammen.

Exclusief wooncomfort

Met Residentie Uilenspiegel realiseert Vercammen Woon- 
projecten een uniek stadsproject. “Wij willen aantonen dat  
projectontwikkeling veel meer is dan enkel en alleen het  
bouwen van appartementen. Het is voor ons als ontwikkelaar 
heel belangrijk om deze welbekende stadshoek in Hasselt een 
glansrijke nieuwe invulling te geven met een bijzonder aantrek-
kelijke uitstraling. Door de kleinschaligheid van de residentie 

woon je er in alle rust en geniet je van een exclusief comfort”, 
aldus Ivo Vercammen.

Niet-alledaagse constructie

Hoofdaannemer Reynders stond in voor zowel de wind- en  
waterdichte ruwbouw als de volledige afwerking van de buiten-
gevel en de trappenhallen. Projectleider Jonathan Vandenreyt: 
“Een van de grote uitdagingen op deze stadswerf was het gebrek 
aan ruimte om onder andere materialen te stockeren. Bovendien 
wordt heel het perceel in beslag genomen door de nieuwbouw. 
De constructie van de drie ondergrondse kelderverdiepingen  
alsook de gebogen inrit met kromme wanden en een binnen-
waartse helling was niet-alledaags. Het gelijkvloers en de  
eerste twee verdiepingen waar een bankinstelling is gevestigd, 
zijn hoofdzakelijk opgetrokken uit inbraakwerende betonnen 
wanden. Een groot deel van de gevel hebben we afgewerkt met 
natuursteen en crepi met speciale ingewerkte sierlijsten.”

Hoge afwerkingsgraad

Als specialist in verwarming, sanitair en ventilatie was Colson 
CTB de aangewezen partner om alle technieken in Residentie  
Uilenspiegel te installeren. “Ook voor ons is dit een uitdagend 

project geweest”, stelt projectleider-calculator Kevin Hauben. 
“Zo lopen er bijna geen leidingen door de drie etages waar ING 
haar intrek heeft genomen. De hoge afwerkingsgraad komt 
eveneens tot uiting in de materialen die wij plaatsen. Denk 
bijvoorbeeld aan koperen vaste buizen en op maat gemaak-
te PE-opbouwafvoeren in de kelder. Alle sanitaire toestellen  
worden geleverd door STG.”

Inrichting in eindfase

Momenteel bevindt de inrichting van de vier penthouses in 
Residentie Uilenspiegel zich in de afwerkingsfase. 
Vercammen Woonprojecten werkt sinds jaar en dag samen  
met interieurbouwbedrijf YP Eurofix. “De eigenaars van de  
penthouses bestellen hun keuken en badkamer via ons”, ver- 
duidelijkt zaakvoerster Gertie Bijnens. “Bij uitbreiding kunnen  
ze bij YP Eurofix terecht voor een dressing, tv-meubel, gordijnen, 
noem maar op. We hebben een eigen schrijnwerkerij en lakke-
rij in huis en leveren handmade maatwerk. Ons team realiseert 
steeds meer totaalprojecten en begeleidt de klant van a tot z.”

tekst Erik Cajot - Fotografie  Ivo Vercammen 

 Bouwheer en verkoop
Vercammen Woonprojecten, 011 22 22 80, 

info@vercammenwoonprojecten.be, 
 

Ontdek al onze projecten op vercammenwoonprojecten.be
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Technische fiche 
Uilenspiegel

…
Bouwheer

Vercammen Woonprojecten

…
Hoofdaannemer: NV Reynders; Houthalen

Ontwerp: PCP-architecten; Genk
Gevelbepleistering: Wall Systems; Heusden-Zolder

Interieurafwerking: YP Eurofix; As
Gevelverlichting: Publipoint; Hasselt

Chape/Isolatiewerken: Isola Tongeren
Tegelwerken: Atrio; Laakdal
Electro: Maintain; Veltwezelt

HVAC: Colson CTB; Bilzen
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Stads wonen in het groen, het project PromenadePark in Heer-

len biedt beide. Gefaseerd wordt het gebied getransformeerd 

naar een eigentijdse, hoogwaardige woonomgeving. Momen-

teel is de bouw van twee appartementencomplexen in de voor-

bereiding. VOC is de ontwikkelaar, Humblé, Martens en Willems 

is als architectenbureau verantwoordelijk voor het ontwerp en 

de uitvoering is in handen van Laudy Bouw & Ontwikkeling.

Leegstaande kantoren en winkels die worden vervangen door 
woningen, het is een ontwikkeling die in meer steden is te zien. 
Winkelgebieden worden compacter en dat biedt ruimte voor 

nieuwe woonomgevingen voor mensen die graag in of dicht bij 
een stadscentrum en de daar aanwezige faciliteiten willen wo-
nen. In Heerlen is het niet anders: station om de hoek, theater 
en bioscoop in de buurt, horeca en winkeltjes en er komt tevens 
een foodhall. Om het gebied van extra kwaliteit te voorzien, is 
er veel aandacht voor de groenvoorzieningen, vertelt directeur 
Miriam Jongen van VOC. Ze legt uit dat het bedrijf in Heerlen is 
geworteld en al 20 jaar eigendom in het gebied heeft.

Groen en parkachtig

Eigendom in de vorm van winkels en kantoren. “We zagen de 
leegstand toenemen en dan stel je op een gegeven moment 

Steigers
in de

Miriam Jongen
Directeur
V.O.C. (Vastgoed Ontwikkelingscentrum) b.v.

Nicole Budé
Senior Projectmanager Bouwontwikkeling
Laudy Bouw & Ontwikkeling b.v.
 

Rik Martens
Architect
Humblé Martens & Willems Architecten

PROMENADEPARK HEERLEN 

dé plek om te wonen

de vraag: wat gaan we doen? Dus zijn we in gesprek gegaan 
met de gemeente. Dat leidde er onder meer toe dat er een plan 
kwam waarin werd voorzien in de sloop van 20.000 vierkante 
meter winkelruimte. Daar komen nu gestapelde woningen. In 
het gebied zijn tevens stadsvilla’s gepland.” Ze maakt duidelijk 
dat het plan tot stand kwam door goed naar de behoeftes in 
de markt te kijken en vertelt dat de sloopwerkzaamheden – die 
in twee fasen werden uitgevoerd – inmiddels zijn afgerond. Rik 
Martens, architect namens Humblé, Martens en Willems vertelt 
dan dat het één niet zomaar door het ander kan worden vervan-
gen. “Je hebt er te maken met een nogal grijs gebied waarin 
een deel van de bebouwing blijft staan. Dus zijn we gaan on-
derzoeken hoe we dat grijze gebied konden omvormen tot een 
hoogwaardige woonomgeving. Daar kwam onder meer het idee 
uit naar voren om er een groene, parkachtige omgeving van te 
maken, met brede passages en een sfeervol binnenplein met 
grondgebonden woningen, als een soort woonhof. Behalve dat 
het sfeervol is, vergroot het de sociale controle.

Maquettes

Vanuit dat uitgangspunt, zegt Martens, werden allerlei maquet-
tes met varianten gemaakt. Onder meer met enkele flinke woon-
torens. “Maar daar waren de omwonenden niet zo blij mee, dus 
die zijn komen te vervallen. Wel zijn we naar aanleiding van de 
maquettes nog meer aandacht aan het groene karakter gaan 
besteden.”. Projectmanager Nicole Budé van Laudy: “We zijn 
samen met de ontwikkelaar en architect in een bouwteamcon-
structie op zoek gegaan naar verbeterpunten, naar hoe we het 
ontwerp dat er lag konden optimaliseren. Het is een aanspre-
kend project, midden in de stad, en dat moet een passende 
invulling krijgen, wat uitstraling, materialen en wooncomfort 
betreft. Daarnaast ga je bouwen in de binnenstad. Dat brengt 
ook zo zijn uitdagingen mee. We beschikken echter over volop 
kennis en ervaring om daar in mee te kunnen denken.”

Heerlense school

Vanuit Laudy, zegt Budé, werd niet alleen gekeken naar de uit-
voering, maar eveneens naar allerlei bijkomende zaken zoals hoe 
zo duurzaam mogelijke, toekomstgerichte gebouwen neer te 
zetten. “Belangrijke aspecten waar je in een stad naar kijkt is het 
bufferen van regenwater en het beperken van hittestress. Maar 
er spelen natuurlijk ook allerlei bouwtechnische zaken. Zo komen 
er grote balkons; hoe pas je die goed in het gebouw? De aanleg 
van groendaken is eveneens een onderdeel dat zorgvuldig dient 
te worden opgepakt. En de afwerking natuurlijk, de uitstraling 
van de gebouwen. Die moet van toegevoegde waarde zijn. We 
hebben dus lang gezocht naar de juiste materialen en het kleur-
gebruik. Waarbij speelt dat die producten vanuit duurzaamheids-
gronden het liefst van zo dichtbij mogelijk moeten komen.” Voor 
de kleuraccenten, vult Rik Martens aan, werd inspiratie gezocht 
in de Heerlense school. “We hebben gekeken naar gebouwen 
uit een aantal tijdsperiodes die typerend zijn voor Heerlen en 
hebben daar mede de kleurkeuze van laten afhangen. Dat was 
een lang en intensief traject.”

Stepping stone

Bij dat alles kwam ook de kennis van VOC van pas, merkt Mi-
riam Jongen op. “We zijn hier al meer dan 35 jaar actief, weten 
wat er speelt en volgen alles op de voet. We hebben kennis 
van demografische gegevens maar spreken ook heel veel men-
sen en partijen die hier actief zijn.” Dat er een markt voor deze 
koopappartementen is, blijkt onder meer uit de belangstelling, 
zegt ze. “Zo’n 70 procent is al verkocht.” En dan moet de bouw 
nog beginnen. Waarbij ook wat uitdagingen overwonnen moe-
ten worden. “Dat hoort bij zo’n project op een prominente plek”, 
glimlacht Nicole Budé. “Dan zijn er altijd wat hobbeltjes. In de 
uitvoeringsfase zal dat zeker de logistiek zijn en het zorgen voor 
een veilige bouwomgeving.” Miriam Jongen knikt bevestigend 
als ze het woord prominent hoort. “Dat is deze locatie zeker. Het 
is de stepping stone tussen theater en centrum waar dus in de 
toekomst ook een foodhall komt. Een levendige omgeving en 
wat mij betreft in Heerlen dé plek om te wonen.”

tekst Jac Bushholz  - Fotografie Alf Mertens
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Opdrachtgever:
 VOC (Vastgoed Ontwikkelingscentrum)

Aannemer: 
Laudy Bouw & Ontwikkeling b.v.

Constructeur: 
Werf & Nass b.v.

Architecten:
 Humblé Martens & Willems Architecten en

Smink Architecten

de ingezet, maakt Devies duidelijk. “Met het saneren van de sportEdzo Bindels 
door West 8 gevraagd de supervisie op de bovengrondse bebouwing in handen 
te nemen. 
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De Maastrichtse wijk Malpertuis ondergaat een vernieuwings-

slag. Een van de projecten is de bouw van een appartemen-

tencomplex met 80 energiezuinige woningen. Die hebben uit-

zicht op het nabij gelegen park. Daarnaast krijgt ook de directe 

omgeving een groener karakter. Laudy Bouw & Ontwikkeling 

startte in mei van dit jaar met bouwen.

Opdrachtgever is woningcorporatie Servatius, met zo’n 10.000 
huurwoningen in het bestand. Dat bedrijf begon in 2005, samen 
met de gemeente (en Woonpunt), aan wijkontwikkelingsplannen 
voor diverse Maastrichtse wijken waar ze bezit heeft. Projectont-
wikkelaar Joris Devies van Servatius legt uit dat het een aantal 

jaren duurde voordat het plan rond was. “In 2012 werd het plan 
definitief vastgesteld. Vanaf dat moment zijn we met vernieu-
wen begonnen, zodat de woningen in die wijken weer voldoen 
aan de huidige eisen. Een deel daarvan was of is namelijk verou-
derd en dat maakt de wijken kwetsbaar. Onder meer door te slo-
pen en levensloopbestendige en energiezuinige woningen terug 
te bouwen willen we de wijken een impuls geven.”

Parkachtig

Een van die wijken is Malpertuis, gebouwd na de Tweede  
Wereldoorlog. Daar is in de afgelopen jaren een herstructurering 
ingezet, maakt Devies duidelijk. “Met het saneren van de sport- 

Steigers
in de

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN AAN 
CRIEKENPUT, MAASTRICHT 

Wonen in de stad, wonen in het groen

 
velden is er onder meer een parkachtig gebied ontstaan. Daar 
hebben we in de afgelopen jaren al enkele nieuwbouwprojecten 
uitgevoerd. Het huidige project ligt op de kop aan de zuidzijde 
van het park. Daar stonden 117 verouderde woningen. Die zijn 
gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe appartementen-
complex.” Dat is ontworpen door architect Mark Feron van AR-
CHITECTENZAAK. Feron is al bijna 10 jaar betrokken bij de plan-
nen die Servatius voor het gebied heeft. “We zijn destijds van 
start gegaan met een grofmazig plan dat we vervolgens verder 
hebben uitgewerkt. Zo is er bekeken welke gebouwen dusda-
nig waren verouderd dat ze in aanmerking kwamen voor sloop 
waarbij zo veel mogelijk oog is gehouden voor de contouren van 
de vroegere parochiewijk, Zorgvuldige inpassing in Malpertuis is 
dan een belangrijk criterium.” Hij legt uit dat de wijk min of meer 
is opgebouwd tussen de toenmalige voetbalvelden, inmiddels 
getransformeerd tot park. “In het plan hebben we daar gebruik 
van gemaakt door het groene, parkachtige karakter verder in de 
wijk door te trekken en een publieke route van ‘stad naar park’ 
via grote poorten dwars door het gebouw te laten lopen. Een an-
dere beslissing was om meer groene ruimte te creëren, zoals bij 
de doorgangen tussen de gebouwen. Dat betekent iets minder 
woningen, maar wel meer kwaliteit van wonen.”

Bomen behouden

De vergroening van de wijk is bij het momenteel in aanbouw 
zijnde appartementencomplex goed te zien, merkt Joris Devies 
op. Dat wordt het kopgebouw van het park en komt doordat het 
groen wordt doorgetrokken als het ware in dat park te liggen. 
Het wordt wat compacter dan zijn voorganger en aan de ach-
terzijde voorzien van een parkeerplaats. “Die wordt om de bo-
men die er al stonden heen gebouwd. We hebben veel bomen 
kunnen behouden, wat natuurlijk aansluit bij onze ambities op 
deze locatie.” Die bouw is in handen van Laudy Bouw & Ontwik-
keling. Dat bedrijf deed eind 2019 mee aan een tender, vertelt 
projectmanager Nicole Budé. “We hebben toen een aantal ge-
spreksrondes met de opdrachtgever en architect gehad om het 
voorlopig ontwerp vanuit onze visie te optimaliseren. We zagen 
dat met het plan dat er lag nog een kwaliteitsslag was te maken, 
zowel bouwtechnisch als wat het budgettaire aspect betrof. Dat 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat we de aanbesteding hebben 
gewonnen.”

Inbreng bewoners

Zo werd er onder meer gekeken naar de brandveiligheid, maar 
ook naar de toe te passen materialen. Mark Feron: “We heb-
ben Laudy de ruimte gegeven hun expertise in te brengen en 
dat hebben ze op een prima manier ingevuld. Een van de slim-
migheden was het positioneren van de ontsluiting. De liften en 
traphuizen worden nu inpandig aangebracht, een aanpassing die 
tot lagere kosten heeft geleid.” Nicole Budé vult aan: “Hoewel 
we aan het begin van de coronaperiode zaten, is het toch gelukt 
het voorlopig ontwerp in 6 maanden verder uit te werken tot 
een aannemingsovereenkomst.” Joris Devies knikt tevreden. 
“Ondanks de aanpassingen zijn we dicht bij de oorspronkelijke 
uitgangspunten gebleven. Het was vaak vooral een kwestie van 
fine tuning.” Dat is wel zo prettig, geeft hij aan, want de bewo-
ners speelden een belangrijke rol bij het tot stand komen van 
die eerste opzet. “Daar is inderdaad veel mee gesproken. 

We hebben ze allerlei woningtypes voorgelegd. Daar zijn uitein-
delijk 6 types uit naar voren gekomen en die worden toegepast 
in het te bouwen complex.”

Mergelzand

Een appartementencomplex dat een heel bijzondere uitstraling 
krijgt, kan Mark Feron niet nalaten te vermelden. “Voor mij als 
architect een interessant detail, Er is gekozen voor een baksteen 
die slechts 2 kilometer verderop wordt gemaakt. Het bijzondere 
is dat die voordat ze in de bakvorm gaat wordt bezand met lo-
kaal mergelzand. Dat zorgt ervoor dat de steen gaat reageren op 
vocht, daardoor een heel aparte patina en zo een heel natuurlijke 
uitstraling krijgt. Wat weer past bij de groene omgeving.” Nicole 
Budé geeft aan dat in mei van dit jaar met de bouw is begonnen 
en dat de oplevering gepland staat voor juli 2022, vlak voor de 
bouwvak. “We hebben op dit moment alles onder controle en 
liggen op schema. De bouwplaats is voldoende groot, de logis-
tiek loopt goed en er zijn geen problemen met het aanleveren 
van materialen.”
Dat veel mensen zich realiseren dat er een fraai complex wordt 
gebouwd, blijkt wel uit de belangstelling, geeft Joris Devies tot 
slot aan. “We hebben de inschrijving al moeten sluiten; zaten op 
een gegeven moment op 600 aanmeldingen. We zijn hier echter 
nog niet klaar. In een volgende fase gaan we opnieuw sociale 
woningbouw realiseren aan het park, met daarnaast vrije sector-
woningen voor de differentiatie. Daardoor zal de wijk opnieuw 
een impuls krijgen, net als met het huidige project.” 

tekst Jac Bushholz  - Fotografie Alf Mertens
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Woningstichting Maasvallei laat aan de Maastrichtse Bauduin-

straat  80 appartementen voor de sociale huursector bouwen; 

de uitvoering daarvan is in handen van Laudy Bouw & Ont-

wikkeling. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat het 

goed inpassen van sociale woningbouw in een hoogwaardige 

omgeving een prestatie op zich is.

De aanleg van de Groene Loper, het gebied boven de A2-tun-
nel, heeft als resultaat onder meer dat de Bauduinstraat een 
verbindende functie heeft gekregen. Om de straat te laten aan-
sluiten bij het hoogwaardige niveau van de omgeving, werd er 
zeer zorgvuldig omgegaan met het ontwerp van de momenteel 

in aanbouw zijnde appartementencomplexen – dat moet het aan-
zien van de straat omhoog brengen, samen met enkele andere 
ingrepen zoals de renovatie van 6 woningen en de bouw van 8 
grondgebonden woningen. 

Inspiratie

Architect Fred Humblé vertelde in een eerder interview al over 
de totstandkoming van het masterplan voor het hele gebied van 
de Groene Loper. Humblé werd samen met stedenbouwkundige 
Edzo Bindels door West 8 gevraagd de supervisie op de boven-
grondse bebouwing in handen te nemen. 
West 8, een Rotterdams ontwerpbureau voor stedenbouw en

Steigers
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Eric van Caldenborgh
Senior Projectmanager Bouwrealisatie
Laudy Bouw & Ontwikkeling b.v.

Nicole Budé
Senior Projectmanager Bouwontwikkeling
Laudy Bouw & Ontwikkeling b.v.

Lerau Bastiaens
Projectleider
Maasvallei

Erick Hacken
Hoofduitvoerder
Laudy Bouw & Ontwikkeling b.v.

NIEUWBOUW AAN DE BURGEMEESTER 
BAUDUINSTRAAT IN MAASTRICHT 

“Sociale huurwoningen die qua uitstraling aansluiten 
bij hoogwaardige omgeving”

landschapsarchitectuur, is al vanaf 2008 betrokken bij het mas-
terplan. Humblé werd eveneens gevraagd couleur locale in het 
plan te brengen. Hij zei daar eerder over: “De bedoeling was en 
is dat de architectuur van de nieuwbouw op de Groene Loper 
moest aansluiten bij het karakter van Maastricht. Dat betekent 
geen lichtgewicht gebouwen maar baksteen met massa. We 
hebben voor inspiratie naar de bestaande singels in Maastricht 
gekeken, maar ook naar singels met een soortgelijke uitstraling 
in diverse Belgische plaatsen. Dan zie je veel bouwwerken uit de 
jaren twintig en dertig die heel goed samengaan met de histori-
sche binnenstad. Die statige en gevarieerde wijze van bouwen 
is op de Groene Loper naar het heden vertaald.”

Zorgvuldige keuzes

Die voorwaarden waren dus in bepaalde mate eveneens van 
toepassing op de appartementencomplexen  aan de Bauduin-
straat, vertellen Lerau Bastiaens, projectleider bij Maasvallei, 
en projectleider Eric van Caldenborgh en projectmanager Nico-
le Budé van Laudy. “Sociale huurwoningen inpassen in de lijn 
van de andere architectuur, dat was een behoorlijke uitdaging. 
Door uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan en zorgvuldige 
keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld toe te passen 
materialen maar eveneens detaillering zijn we daar zeker in ge-
slaagd.” Laudy, maakt Nicole Budé duidelijk, werd in 2020 bij 
het project betrokken door middel van een aanbesteding waar 
nog twee andere partijen voor uitgenodigd waren. “Op basis 
van het voorlopig ontwerp zijn we in gesprek gegaan met de 
opdrachtgever en hebben er met onze kennis en ervaring onze 
visie op gegeven. Dat bleek aan te spreken want het werk werd 
uiteindelijk aan ons gegund. Dat was vlak voor de bouwvak van 
2020. Daarna hebben we het ontwerp in bouwteam verder uit-
gewerkt. Waarbij, zoals gezegd ,de uitstraling een heel belangrijk 
aandachtspunt was.”

Onderhoudsvriendelijk

Daarbij heeft Fred Humblé als supervisor een belangrijke rol ge-
speeld, legt Lerau Bastiaens uit. “Fred is duidelijk, maakt snel 
helder wat wel en niet kan. Dat is prettig en heeft ook tot een 
verbetering van het ontwerp geleid. Als je het uiteindelijke re-
sultaat vergelijkt met de eerste plannen dan is het gebouw rus-
tiger geworden, met een eenduidiger beeld met minder details. 
Zonder dat de materiaalkeuze is losgelaten. De fraaie baksteen 
waarvoor al snel is gekozen werd gehandhaafd. Naast de hoog-
waardige uitstraling is overigens steeds gekeken naar het on-
derhoudsvriendelijke karakter.” Eric van Caldenborgh gaat dan 
in op het duurzaamheidsaspect. Zo komen er op het gebouw 
zonnepanelen, zegt hij. “En binnen in de appartementen komen 
Ecolution-warmtepompen, waardoor je het daklandschap mooi 
houdt; er komen dan géén lelijke buiten-units van warmtepom-
pen op het dak. Deze gekozen warmtepompen zijn heel geschikt 
voor dit soort woningen en voldoet aan de EPC-norm die voor dit 
gebouw geldt.”

Logistiek

Met de bouw van de beide complexen, waarin tevens een par-
keergarage is voorzien, is inmiddels begonnen. Er heeft een 
bodemsanering plaatsgevonden en in week 42 werd begonnen 
met het aanbrengen van de palen. Dat werk werd 2,5 week later 
afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de fundering. Naast 
de uitdaging die het ontwerp met zich meebracht, zitten er in 
de uitvoeringsfase ook enkele andere uitdagingen, zeggen Va 

 
Caldenborgh en Budé. “Op logistiek gebied bijvoorbeeld. We 
bouwen dicht tegen huizen in de wijk Witvrouwenveld aan. De 
Bauduinstraat is daarmee een logistieke weg geworden. Aan de 
groene loper zelf zijn logistieke bewegingen ‘not done’. Opslag-
mogelijkheden zijn er nauwelijks, dus we leveren just in time 
aan. Werken met een mobiele kraan was hier niet mogelijk, daar-
om hebben we voor een torenkraan moeten kiezen.” Omdat er 
veelal met bekende, vaste partijen wordt gewerkt, geven Budé 
en Van Caldenborgh aan, zijn er nauwelijks problemen op per-
soneelsgebied en worden die ook niet verwacht. “Alles is goed 
gepland.” De aanvoer van materialen is eveneens goed gere-
geld, zeggen ze. “We zijn al vroeg in het traject, zodra dat moge-
lijk was, materialen gaan bestellen. Verder is het vooral continu 
vooruitkijken en inspelen op de ontwikkelingen.”

Lerau Bastiaens legt tot slot uit dat van de 80 appartementen er 
uiteindelijk 20 bestemd zijn voor een andere woningcorporatie, 
Servatius. Om die reden is de oplevering ook over twee fasen 
verdeeld. Als alles volgens planning verloopt, kunnen in septem-
ber 2022 de eerste 20 appartementen worden opgeleverd, de 
rest in december. Alle drie houden ze wel een slag om de arm. 
“De winter moet nog komen.” Nicole Budé eindigt met de op-
merking dat er aan de Groene Loper veel wordt gebouwd voor 
particulieren en beleggers. “Mooi dat er nu ook voor een ande-
re doelgroep wordt gebouwd, wat zorgt voor diversiteit.” Lerau 
Bastiaens knikt. “Ja, daar zijn we blij mee. We hadden hier geen 
bezit, zijn lang met dit project bezig geweest en vinden het fijn 
dat onze inspanningen resultaat hebben gehad. En we gaan hier 
in de toekomst vast nog meer bouwen.”

tekst Jac Bushholz  - Fotografie Alf Mertens
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Mijn Groene Loper
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SAMEN OP WEG NAAR 
SUCCES

Met elkaar de kwaliteit van de bouw 
vergroten, daar willen wij als BMN een 
bijdrage aan leveren. In Maastricht lopen 
momenteel twee mooie nieuwbouw-
projecten, 80 appartementen Burge-
meester Bauduinstraat en 80 apparte-
menten Criekenput.
Als vaste partner van Laudy Bouw & 
Ontwikkeling leveren wij hier veel bouw-
materialen van uiteenlopende aard. Voor 
beide projecten zijn, in samenwerking 
met opdrachtgevers Servatius, Maas-
vallei en de architecten, ook bijzonder 
mooie en unieke stenen uitgezocht van 
Steenfabriek Klinkers uit Maastricht.
Benieuwd wat BMN Maastricht voor jou 
kan betekenen? Loop eens bij ze binnen 
of surf naar bmn.nl/diensten.

www.bmn.nl

BMN Maastricht
Fregatweg 48
6222 NZ Maastricht
043 3527 878
maastricht@bmn.nl

Jouw bouwpartner zijn

Samen op weg naar succes
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Projecten Bauduinstraat / Criekenput

Samen 
bouwen.
De komende jaren timmeren wij fl ink aan de weg. Samen met onze 
partners realiseren we honderden nieuwe duurzame woningen 
in de sociale sector. Daarnaast worden de bestaande woningen 
verduurzaamd en gerenoveerd voor een nog beter wooncomfort.

Samen maken we Maastricht nóg mooier.
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servatius.nl/nieuwbouw
Langvoort 55, Laakdal -  volg ons op        fb.com/atrionv of        @atrionv

ontdek ons ruime 
aanbod aan trendy 

tegels en parket.

toonzaal

ervaring
onze vloerspecialisten 
maken samen met jou 

van jouw huis 
een thuis.
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GEHLEN ZONWERING 
kijkt vol vertrouwen uit naar het nieuwe jaar. 

Het jaar 2021 stond bij Gehlen Zonwering in het teken van het 40-jarig jubileum. Aan dat bijzonder jaar werd een hoofdstuk toe-

gevoegd, want de constante groei en ambitie van het bedrijf hebben ertoe geleid dat het bedrijf eind 2021 zich gevestigd heeft 

in Hasselt. “Een mooie stap voor ons bedrijf in dit jubileumjaar”, aldus algemeen directeur Gaston Gehlen.

Veertig jaar geleden begon Ger Gehlen zijn bedrijf in zonwering 
met zijn broer John Gehlen. Het bedrijf groeide in die veertig 
jaar van een verlaten garage tot aan een volwaardig bedrijf in 
zonwering, garagepoorten, overkappingen voor zowel de parti-
culiere als de zakelijke markt. Inmiddels telt het bedrijf ruim 40 
werknemers en volgt nu een internationale stap naar België.

Ambitie om te groeien

Gaston Gehlen: “De service en kwaliteit die we al 40 jaar in 
Nederland leveren, brengen we nu naar België. Hoewel we al 
enkele projecten in België hebben opgeleverd, is de stap om de 
zakelijke markt op te gaan een hele uitdaging. De afgelopen pe-
riode hebben we ons goed voorbereid. Het is aan Eduard Velde-
man als Business Development Manager om Gehlen in Belgie 
op de kaart te zetten.”
 
Eduard, woonachtig te Bree, licht een en ander als volgt toe:
“De zakelijke markt in België heeft al onze aandacht. Ik zie het 
als een uitdaging om dit verhaal te lanceren en uit te bouwen. 
Gehlen is een heel mooi en goed renderend bedrijf. De focus ligt 
in België puur op projectenmarkt en dat sluit naadloos aan op onze  
5 pijlers: adviseren, productie & levering, monteren, service & 
garantie en onderhoud. 

Onze klanten doen vooral beroep op ons omdat wij een totaal-
partner zijn die volledige ontzorging biedt. 
Dit vanaf het meedenken in het voortraject tot het jaarlijks  
onderhoud na oplevering. Inmiddels zitten er diverse projecten 
in de onderhandelingsfase en zijn de eerste mooie projecten 
reeds in uitvoering.”
 
Bekijk onze nieuwe site voor een impressie van enkele mooie 
projecten

www.gehlenzonwering.be.

Voor meer informatie 
contacteer Eduard Veldeman
+32 (0) 472 85 69 54
e.veldeman@gehlenzonwering.be
Hendrik van Veldekesingel 150 / bus 51, 
3500 HASSELT
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Midden-Limburg profileert zich onder de naam Keyport 

steeds nadrukkelijker als een aantrekkelijke vestigingsplaats 

voor uiteenlopende bedrijven, mede dankzij de samenwer-

king tussen ondernemers, overheid en onderwijs. De Key-

port-organisatie speelt daarin een nadrukkelijk rol door op 

een actieve manier begeleiding te bieden, te ondersteunen 

en te adviseren.

De Keyport-regio bestaat uit de gemeentes Leudal, Maasgouw, 
Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert en Cranendonck. 
Programmamanager Ton Hagelstein legt uit dat Cranendonck 
weliswaar in Brabant ligt, maar dat de deelname van deze  
gemeente min of meer vanzelfsprekend is. “Er is van ouds-
her een trek tussen deze gemeente en Weert en Nederweert, 
op het gebied van onderwijs, het winkelen.” Keyport, vertelt 
hij, ontstond toen toenmalig minister van Economische Zaken  
Maria van der Hoeven ruim 10 jaar geleden voorstelde om in Zuid- 
Nederland regionale organisaties op te tuigen naar voorbeeld 
van Brainport Eindhoven. “Om zo de economie te versterken. In 
2014 werd daartoe een stichting opgericht, met op dat moment 
nog de focus op 2020. Dat jaartal is inmiddels losgelaten.”

Vier pijlers

De afgelopen jaren, zegt Hagelstein, heeft Keyport al veel voor 
de economie in de regio kunnen betekenen. “Onder andere op 
het gebied van samenwerking en krachtenbundeling. Wil je iets 
kunnen bereiken dan is een bepaalde schaalgrootte en een triple 
helix samenwerking nodig.” Adviseur Renske Cox legt vervol-
gens uit dat het beleid van Keyport op vier pijlers is gebaseerd. 
“Dat is allereerst de arbeidsmarkt. Hoe vindt een ondernemer de 
juiste mensen? Hoe laat je scholing aansluiten op de vraag uit de 
markt? Daarnaast is innovatie een belangrijke pijler. 

Wat zijn de huidige ontwikkelingen en hoe kunnen we er zowel 
vanuit bedrijven als onderwijs alert op inspelen. Vanzelfsprekend 
is het ondernemerschap een van de pijlers; het ondersteunen en 
begeleiden van ondernemers en ze met elkaar in contact bren-
gen. Zichtbaarheid is de vierde pijler en focust vooral op het zicht-

KEYPORT
 aanjager economische structuurversterking Midden-Limburg en Cranendonck

Ton Hagelstein en 
Renske Cox

baar maken van carrièremogelijkheden in de regio. Daarnaast zijn 
circulariteit en digitalisering prioritaire thema’s. Hoe ga je daar als 
ondernemer mee om en integreer je dat in het businessmodel?” 
Rondom deze pijlers en thema’s ontwikkelt Keyport projecten 
om de uitdagingen in de regio concreet aan te pakken. Ze noemt 
wat betreft circulariteit een voorbeeld. Zo is er een driedaagse 
CIRCO Track voor bouwbedrijven georganiseerd waarin de keten 
met elkaar in gesprek ging, op zoek naar circulaire kansen. “We 
brengen de diverse bedrijven samen en helpen hen te komen tot 
nieuwe inzichten. Circulariteit kun je namelijk niet als bedrijf in-
dividueel, samenwerken binnen de gehele keten is noodzakelijk 
om echt een verschil te kunnen maken. We kunnen een fictieve 
case behandelen, maar eveneens een concreet project als uit-
gangspunt nemen.”

Enthousiasmeren

Zo zijn er inmiddels tal van projecten, geeft Hagelstein aan. “Kij-
kend naar de arbeidsmarkt kan men in de meeste sectoren niet 
voldoende personeel vinden. Om de mismatch op de arbeids-
markt te verkleinen kijken we hoe omscholing oplossing kan 
bieden. Maar ook helpen we bedrijven te kijken naar het zittend 
personeel: wordt al het potentiele talent wel benut? Daarnaast 
zijn we actief in het onderwijs. Om jongeren te enthousiasme-
ren voor techniek, en andere banen waar veel behoefte aan is 
in de regio. Vaak is men onbekend met de loopbaankansen in 
de regio; hier proberen wij verandering in aan te brengen.” Mo-
menteel lopen er zo ongeveer 30 projecten, maken Hagelstein 
en Cox duidelijk. Die zijn altijd vraaggestuurd, en vaak maatwerk. 
“We zoeken en vinden altijd een oplossing. Kijken welke andere 
partijen interessant zijn om erbij te betrekken.”

Ecosysteem

Een van de kenmerken van de Keyport-regio, zegt Hagelstein, 
is dat er geen hbo-opleiding is. “Dat is op zich geen probleem. 
Maar we moeten er wel 
voor zorgen dat jongeren 
die aan een hbo-instelling 
of universiteit gaan stude-
ren terugkeren of weten 
dat ze hier een prima car-
rière kunnen opbouwen. 
Er zitten hier veel bedrij-
ven die graag gebruik 
van hun kennis willen 
maken.” Wat dat betreft 
is er volgens Hagelstein 
onder meer nauw contact 
met de buren, waaronder 
de regio Venlo, waar de 
sectoren agro, logistiek 
en maakindustrie even-
eens prominent aanwezig 
zijn. “Ze staan daar voor 
soortgelijke uitdagingen, 
daarover wisselen we re-
gelmatig van gedachten. 
Regionale structuurver-
sterking houdt niet op bij 
een bepaalde grens; je 
kunt elkaar ook over die 
grens versterken.” Cox 

merkt op dat andere factoren eveneens in orde moeten zijn, 
naast het aanbod aantrekkelijke banen. “We zijn onderdeel van 
een ecosysteem waarin alles moet kloppen. Dus ook een aan-
sprekend woningaanbod, kwalitatieve vestigingslocaties, bereik-
baarheid, recreatiemogelijkheden, noem maar op. Daar ligt niet 
onze focus. Maar het zijn wel belangrijke randvoorwaarden voor 
een goed regionaal vestigingsklimaat.”

Onderwijs

Hagelstein en Cox hebben gemerkt dat de Keyport-organisatie 
inmiddels bekend is bij het regionale bedrijfsleven. “We hebben 
een naam opgebouwd; ze weten ons te vinden.” Dat is echter 
geen reden om op de lauweren te rusten. “We willen in de toe-
komst nog nadrukkelijker aanwezig zijn, nog meer het gesprek 
aangaan, regionaal en bovenregionaal. Maar zeker ook in het 
onderwijs is nog veel te winnen. In de regio zijn inmiddels diver-
se centra voor innovatief vakmanschap (civ’s) opgezet, plekken 
waar jongeren de praktijk van dichtbij meemaken en onderwijs 
krijgen dat is gericht op wat bij de bedrijven speelt. We willen 
dat nu uitbreiden. Zoals gezegd, we hebben een goede basis en 
zijn verweven in het ecosysteem. Ondernemers, onderwijs en 
overheid weten elkaar te vinden. Maar het kan nog beter. Dus 
onze missie is zeker nog niet voorbij.”

Heb jij een ondernemersvraag?
Kies Keyport!
 
Ontdek wat Keyport voor jou kan betekenen. Keyport kent de 
regio en koppelt mensen en middelen actief aan elkaar. 
Zo kom je verder met jouw onderneming. Maak vrijblijvend een 
afspraak met Renske Cox of Ton Hagelstein via www.keyport.nl
 

tekst Jac Bushholz  - Fotografie Alf Mertens
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Het in Belfeld gevestigde Dejatech is ontwikkelaar en bouwer 

van CV-systemen. Dat doet het bedrijf op een innovatieve 

wijze, door voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikke-

lingen. Zoals nu, met de hybride warmtepomp voor het  

verduurzamen van bestaande, grote gebouwen.

Dejatech is van oudsher een producent van gasgestookte  
CV-ketels die zich in de loop der jaren steeds meer is gaan  
richten op vernieuwing om zo te kunnen inspelen op wat er in de 
markt speelt. Want, vertelt directeur Jan Janssen, de duurzaam-
heidsopgave is niet nieuw, maar wordt wel steeds pregnanter. 
“Je ziet dan ook dat bij nieuwbouwprojecten allerlei nieuwe,  
milieuvriendelijke oplossingen worden ingezet. Maar er is ook 
nog altijd een grote vervangingsmarkt, waarvan ongeveer 70 
procent niet volledig naar full electric kan. 
Dan heb ik het specifiek over grote gebouwen zoals industrie, 
appartementencomplexen, grote kantoorgebouwen, hotels en 
de utiliteitsbouw. Daar richten wij ons op. Dat zijn gebouwen 
die niet geschikt zijn voor full electric, maar waarvoor je bij het 
plaatsen van een nieuw systeem toch naar de meest duurzame 
oplossing zoekt.”

Alutherm Heating

En dat is precies wat Dejatech doet, geeft Janssen aan. “We 
verkopen niet zozeer producten, maar bieden oplossingen.  
Oplossingen die aansluiten bij wat mogelijk is, bij de wensen van 
de uiteindelijke klant en met het oog op een zo optimaal moge-
lijke CO2-reductie.” Dat doet Dejatech samen met strategische 
partner Alutherm Heating. En die oplossing is dus een hybride 
warmtepomp. “Met Alutherm hebben we een stap voorwaarts 
in de keten gezet wat de vervangingsmarkt betreft. Zij zorgen er-
voor dat we in zowel als Nederland als België meer bekendheid 
krijgen in de branche, met  name bij installateurs, adviseurs en 
architecten en via hen natuurlijk ook de eindklant. Ons systeem 
heeft namelijk een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van 
andere, soortgelijke systemen, maar dat moeten we wel goed 
onder de aandacht brengen.”

Henning Janssen (l) en Bram ten Kate

“We verkopen niet zozeer producten, maar bieden oplossingen”

DE UNIEKE HYBRIDE 
WARMTEPOMP VAN DEJATECH

Jan Janssen

www.dejatech.nl

Integraal advies

Hij noemt eenvoud als een van de voordelen van het systeem. 
Het is gemakkelijk te plaatsen en te besturen. Plug and play, 
zegt Janssen. “De warmtepomp en de CV- ketel zijn zowel tech-
nisch als qua software met elkaar geïntegreerd. De technische  
integratie is gepatenteerd en de software is specifiek ontwikkeld 
voor onze samenstellingen in de hybride warmtepomp. Door het 
toepassen van deze ‘slimme’ besturing kun je de CO2-uitstoot 
tot 50 procent verminderen. En de rendementsverbetering kan 
oplopen tot zelfs 65 procent. Waardoor de investering binnen 
vijf jaar is terug te verdienen. Bovendien maken de oplopende 
gasprijzen ons systeem nog aantrekkelijker,” Omdat onze spe-
cifieke hybride warmtepomp nog maar kort in de markt is, zijn 
die voordelen te weinig bekend, legt Janssen uit. Vandaar het 
strategische partnerschap met Alutherm Heating. Dat, zo liet hij 
al even doorschemeren, meer is dan de verkoop van produc-
ten. “We kunnen nu veel meer aan de voorkant acteren. Dat 
betekent meekijken naar het totale plaatje. Zodat er verder kan 
worden gekeken dan het systeem alleen. Uiteindelijk komt het 
er op neer dat we met Alutherm bijvoorbeeld aan adviseurs,  
architecten en installateurs – van wie we hopen dat ze onze  
ambassadeurs worden – een integraal advies kunnen uitbren-
gen. Een advies dat leidt tot een zo optimaal mogelijk resultaat 
bij de eindklant.”

Waterstof

Conform de regelgeving en de ambities die er zijn op het vlak 
van duurzaamheid, moet het uiteindelijk leiden tot volledig van 
het gas af, geeft Janssen aan, maar dat is, zegt hij, iets wat tijd 
nodig heeft. “Zoals gezegd is er nog een forse vervangingsmarkt 
waarvoor je naar andere oplossingen moet zoeken. Daar ligt bij 
ons dan ook continu de focus op. We blijven innoveren. Daar zijn 
de hybride systemen een gevolg van en daar zullen ook andere, 
nieuwe producten uit voortkomen. Zo worden er momenteel al 
de eerste stappen gezet met systemen op waterstof. 

Wij houden wat dat betreft de vinger aan de pols. De focus 
voor de toepassing van 100 procent waterstof ligt nu op de pro-
cesindustrie en mobiliteit. Voor de toepassing op CV-ketels en  
CV-ketels bij de hybride warmtepomp zal het in het begin gaan 
om systemen met bijmenging, waarbij bijvoorbeeld in eerste  
instantie 20 of 30 procent waterstof wordt gebruikt. Die ontwik-
keling volgen we nauwgezet en daar zijn we ook klaar voor. 

De komende jaren zal dat percentage waterstof alleen maar op-
lopen. Dus ja, ook wij zullen op enig moment 100 procent water-
stof aangedreven systemen gaan produceren. Maar vooralsnog 
hebben we met de hybride warmtepomp al een enorme stap 
gezet. Daarmee kunnen we zoals gezegd heel mooie resultaten 
behalen, op het vlak van CO2-reductie en wat het verbeteren van 
het rendement betreft.”

tekst Jac Bushholz  - Fotografie Alf Mertens
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BOUWARENA 
“THE PLACE TO BE” 

voor wie zaken wil doen in de bouwsector

Het concept van BOUWARENA is tweeledig. Enerzijds is het een ont-

moetingsplaats voor de bouwsector in het algemeen en een thuisba-

sis voor de Bouwprofs in het bijzonder.

Daarnaast biedt het selecte partnerbedrijven een ankerplaats in Limburg 
om hun producten aan kandidaat-kopers en relaties uit deze regio voor te 
stellen. Het gebouw – de arena – is in die zin dan ook ingericht als een 
bouwcafé annex congrescentrum. 

Naast een gezellige loungebar ontwierp de Hasseltse interieurarchitect 
Vittorio Simoni ook een auditorium voor lezingen of informatiesessies. 
Dit auditorium fungeert tegelijkertijd als tentoonstellingsruimte voor de 
groep partnerbedrijven. Ook zijn de bouwprofessionals verzekerd van 
een exquise catering.

Gevarieerde activiteiten

De BouwArena is vanaf 2015 de thuisbasis voor de Bouwprofs, die  
er maandelijks een ontmoetingsavond met toparchitecten, aannemers en 
projectontwikkelaars hebben. Daarnaast krijgen de partnerbedrijven de 
mogelijkheid om hun eigen relaties in de arena uit te nodigen. architec-
tenbelangenvereniging. 
Beide organisaties zullen er opleidingen en lezingen voor hun leden  
geven. Tot slot zal Project Media zelf de nodige activiteiten organiseren 
voor en over de bouwsector. “Zo organiseren  we  maandelijkse events 
waarop we vooraanstaande factoren uit de bouwsector uitnodigen voor 
een Sterrenbouwlunch, kookevents, BouwCafé , after-bouw-drink’…

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.

BouwArena

Afgiftekantoor : Turnhout

Erkenningsnummer : P-914218 

Periodiciteit : 4 x per jaar

6666

GRENZELOOS IN BOUW & BUSINESS

DORMIO RESORT H. ESSERS BLOESEMPARK BORGLOON CENTRUM ONTWIKKELING

Voorstelling nieuw 
magazine Limburg bouwt 66
Tijdens de  Bouwlaunch nodigde het magazine Limburg 
Bouwt   zijn adverteerders/relaties uit.
Bij dit ontmoetingsmoment dat we iedere uitgave organi-
seren, stellen we het nieuwe nummer en inhoud van het  
magazine Limburg Bouwt voor.
Die presentatie is meer dan het louter tonen en uitdelen van 
het magazine.
De architecten en aannemers wiens projecten we bespro-
ken hebben, komen er een korte toelichting bij geven. 
Bouwlauch staat open voor alle adverteerders en relaties 
van Limburg Bouwt en BouwArena, evenwel op uitnodiging. 
Zo creëren we opnieuw een exclusief netwerkmoment.
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Duurzaam
Strak design
Elegant

Meer inspiratie op www.sapa.be
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Sapa by Hydro Building Systems Belgium NV | Roosveld 11 | 3400 Landen | sapa.ramen@hydro.com 

Aluminium ramen en deuren  
de meest duurzame en energievriendelijke 
oplossing voor elke woning en elk project.
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BouwArena

Bouw Arena haalt * Sterren 
naar Hasselt

Voor de Sterren BouwLunch op 3 december haalde deze keer de 
BouwArena De Mijlpaal uit Tongeren naar Hasselt. De créme aan 
Bouwproffessionals konden genieten van tongstrelende gerechten, 
de beste contacten met veel sfeer en ambiance als of het nooit 
anders was geweest. Volgens kenners zeer geslaagd.
Proficiat aan chef Jan Menten en zijn team..

menu
Gebrande Zeebrasem 

Appel / mierikswortel / komkommer

Kalfsentrecote
Butternut / wortel / pickles

Koffie
Bittere chocolade / Baileys / honing
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ALGEMENE ELECTRICITEITSWERKEN

BORDENBOUW

DATABEKABELING

DOMOTICA

BEVEILIGING

HOOGSPANNING

TEKEN-, STUDIE-, EN ONTWERP

ZONNEPANELEN  GROENE ENERGIE

El Systems nv • Senator A. Jeurissenlaan 1032 • B-3520 Zonhoven
t. +32 (0)11 81 92 92 • f. +32 (0)11 81 92 93 •  info@elsystems.be • www.elsystems.be
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Koudebrugonderbrekingen
Exclusief verdeler in België

ISOPRO®

 Industrieterrein Kanaal Noord 1702, 3960 Bree     +32 (0)11 63 23 95      info@hebonv.be

www.hebonv.be

Steeds uw oplossing op voorraad
BETONBOUW - MORTELS - KELDERRAMEN - WATERDICHTING - AFSTANDSHOUDERS 
KOUDEBRUG OPLOSSINGEN - RUWBOUW - SILICONEN & SCHUIMEN - CHAPE ARTIKELEN
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