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Een nieuw magazine in uw bus? 
U verdient tekst en uitleg!

Dit is de allereerste uitgave van Builders Facts, een nagel-
nieuw business to business-magazine dat zich richt op het 
brede spectrum van de Limburgse bouwsector. Zoals de 
beleefdheid dat vraagt, stellen wij ons graag even voor. 

Waarom? 
Vanuit de sector is klaar en duidelijk aangegeven dat er nood is aan verandering. 
Als bouwbedrijf wil u nuttige, laagdrempelige en onafhankelijke informatie, die 
herkenbaar is voor u en voor al uw collega’s in de bouw. 

Wat?
Vandaar dat wij de koe bij de horens hebben gevat, en het eerste en allesom-
vattende federatie-overschrijdende magazine voor de hele Limburgse bouw- en 
infrastructuursector hebben gemaakt. 

Voor wie?
De doelgroep bestaat uit alle architecten, studiebureaus, 
leveranciers uit de bouw, openbare besturen, projectont- 
wikkelaars, immokantoren, alle mogelijke aannemers (binnen, 
buiten, ruwbouw en afwerking), alsook socio-economische  
organisaties.

Door wie?
Buiders Facts wordt gemaakt door een zeer ervaren team van 
medewerkers, die op vlak van lay-out, tekst, fotografie, druk-
werk en commerciële contacten, al vele jaren nauwe banden 
met de Limburgse bouwsector onderhouden.

Met wie?
Builders Facts geniet de oprechte steun van grote bedrijven en 
organisaties uit de sector, die met veel enthousiasme en voor 
lange termijn hun schouders onder dit project hebben gezet.

Hoe?
Dit magazine wordt 4 keer per jaar gratis aangeboden en per 
post verstuurd naar 5800 adressen uit de hierboven bepaalde 
doelgroep. Builders Facts is dan ook uniek in de branche en 
biedt daarom ook voor adverteerders een garantie op maxi-
male return.

We wensen u veel leesgenot en vallen in de volgende 
pagina’s en edities graag meteen met de deur in huis!

Diana Pirard & Heidi Wijgaerts, 
dmotion communication.
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Vrouw in de bouw

Who is Natascha 
Vennekens“Vrouwen moeten hun mannetje staan”

Natascha Vennekens (32) uit Diest is op professioneel vlak nog altijd een 
zeldzaamheid: een vrouw in de bouw. Alle campagnes ten spijt blijft het 
aantal vrouwen in de sector eerder laag met nauwelijks enkele procenten. 
Toch is het voor Natascha de gedroomde job. “Met dank aan mijn man, 
want bij ons is het rollenpatroon omgekeerd. Wie in de bouw werkt, maakt 
lange uren. Aan kinderen denk ik dan ook voorlopig nog niet,” vertelt  
de 32-jarige Natascha aan Building Facts aan de toog van het Hooghuis in 
Hasselt.

Of toeval nu bestaat of niet laten we in het midden, maar momenteel is Natascha in opdracht van 
Bouwwerken Peeters Marc uit Beringen aan de slag in de … Werfstraat in Brussel. Voor Scabal, 
specialist in op maat gemaakte kostuums, geeft haar team het parkeergebouw een complete make-
over. “Het is een knap renovatieproject dat we hier realiseren op iets meer dan een jaar tijd. Mijn job 
bestaat erin om de werkplanning tussen de verschillende onderaannemers te coördineren, bestel-
lingen te doen, offertes te beoordelen, de financiële kant van de zaak te bekijken, problemen op te 
lossen en onderhandelingen te voeren. Kortom, ik moet ervoor zorgen dat de werf draait. Door de 
afwisseling en het regelmatig contact hebben met verschillende mensen valt de job heel goed mee. 
Soms is het ook hectisch als er snel een oplossing nodig is, want je hebt een grote verantwoorde-
lijkheid. Een portie doorzettingsvermogen is vereist.” 

Verstandhouding
Eén van de grote vooroordelen van vrouwen in de bouw is dat mannen ze allesbehalve au sérieux 
nemen. “Het nadeel is dat we niet door iedereen aanvaard worden binnen de ‘mannenbouwwereld’. 
Vrouwen moeten meer hun mannetje staan, want we vertrekken al van een aantal vooroordelen, 
die we eerst moeten wegwerken en dan starten we op een gelijke basis. Gelukkig staan de meeste 

-  32 jaar
-  Getrouwd met Egwin 
 Geysenbergh
-  Afkomstig uit Antwerpen,  
 maar voor de liefde haar man  
 achterna gevolgd en woont nu  
 in Molenbeek-Wersbeek, 
 deelgemeente van Bekkevoort.
- Hobby’s: snowboarden, tennis  
 en klassieke concerten.
- Studeerde architectuur aan het 
 Hoger Instituut voor Architec- 
 tuurwetenschappen Henry Van 
 de Velde in Antwerpen
-  Stage gedaan bij Strabag
- Gewerkt bij architectenbureaus  
 als Gust Wouters in Lier,  
 Avonts en Partners in Niel en 
 Styfhals & Partners in 
 Machelen.
- Werkt nu in opdracht van  
 Bouwwerken Peeters Marc in  
 Beringen als projectleider . Een 
 aannemersbedrijf vooral actief  
 in de retail sector.

“Van kindsbeen af was ik al bezig 
met papier en potlood. Ik ben ook 
heel jong naar de tekenacademie 
gegaan. Het was dan ook geen 
verrassing dat ik absoluut iets 
met tekenen wilde doen. Uitein-
delijk heb ik gekozen voor studies 
architectuur. 
Nu werk ik als zelfstandige in op-
dracht van een aannemer omdat 
ik mijn diploma als architect nog 
meer waarde wil geven door de 
praktische kant van het bouwver-
haal te ervaren .”

Vrouwen moeten 
meer hun mannetje 
staan, want we 
vertrekken al van een 
aantal vooroordelen

mannen er voor open, maar soms is het ook 
wel zoeken naar een gulden middenweg,” al-
dus Natascha. 

Vooral tijdens haar stageperiode had ze het 
niet altijd even gemakkelijk. “Het was al een 
probleem als ik een opmerking gaf over een 
gereedschapskoffer die op de verkeerde 
plaats stond. Met moeite werd hij weggezet, 
maar eens mijn rug omgedraaid stond ie er 
weer. Nu gaat alles goed. Natuurlijk word je 
eens nagekeken, vooral als ik een kleedje aan 
heb, of wordt er eens gefloten. Daar maak je 
dan een grapje over of je laat begaan. Door 
de ervaring door de jaren heen weet je hoe 
er mee om te gaan. Nu heb ik een goede 
verstandhouding met wie ik werk en dat zijn 
nagenoeg alleen maar mannen. Veel heeft 
ook met je uitstraling en je kennis te maken”

Kordaat
Natascha adviseert collega-vrouwen om  
zeker van hun stuk te zijn. “Je moet af en toe 
kordaat zijn, zeker als je weet dat je recht in je 
schoenen staat. Anderzijds moet je vermijden 
dat je niet overkomt als een alles wetende 
of betweterig persoon. Sta open om nieuwe 
zaken te leren en naar ideeën van anderen 
te luisteren. Dan kan je tot een gezamenlijk 
compromis komen. Het verschil tussen wer-
ken met mannen en vrouwen? Mannen zijn 
zeer rechtuit, vrouwen meer diplomatisch. 
Je moet aanvaarden dat mannen sneller hun 
stem zullen verheffen. Klinkt het niet dan 
botst het. Ik trek er mij niet te veel van aan. 
Je vergeet het best zo snel mogelijk.”

Lange uren
Wie wil meedraaien in de bouw moet reke-
ning houden met lange uren. Voor Natascha, 

die dagelijks vanuit Diest naar Brussel rijdt en 
vice versa, is dat niet anders. “Ik zit dagelijks 
op de werf. Meestal sta ik op tussen 5 en 6 
uur om om 6.15 uur naar Brussel te vertrekken 
zodat ik de files te snel af ben. Dat vroeg op-
staan, is wel een nadeel, maar na verloop van 
tijd raak je eraan gewend. ’s Avonds probeer 
ik ook de verkeersdrukte te ontlopen door  
tijdig te vertrekken. Het voordeel is dat ik van 
thuis uit kan werken waardoor je de files kunt 
ontlopen. Mijn dagen zijn goed gevuld. Weke-
lijks werk ik zo’n 55 à 60 -tal uren. Soms staat 
er ook nog weekendwerk op het programma, 
zoals de verbouwing van een privé-woning 
of het restaurant in de Belgacomtoren in  
Brussel. Een goede planning is dan ook  
cruciaal. Of ik tevreden ben met mijn loon? 
Als ik zie hoeveel uren ik maak en dan begin 
terug te tellen … Ik doe deze job vooral om-
dat ik het graag doe. Anders kan je het niet 
volhouden.”

Gezinsleven
Met zo’n werkrooster een klassiek gezins-
leven uitbouwen met huisje, tuintje, kindje, 
is allesbehalve een evidentie. Gelukkig kan 
Natascha rekenen op de steun van haar man. 
“Hij is leraar en neemt het huishouden deels 
op zich. Het traditionele rollenpatroon is bij 
ons omgedraaid. Na een lange werkweek, 
vraagt hij wel eens om het weekend voor ons 
te houden. Maar ik krijg veel steun van hem 
en dat is heel belangrijk. Of er al kindjes zijn? 
Neen, voorlopig blijft dat ook nog een groot 
vraagteken. Ik kan me niet inbeelden hoe dat 
moet gaan als ik ’s avonds thuis kom en dan 
nog voor de kinderen moet helpen zorgen. 
Het is voor mij een raadsel hoe sommige kop-
pels dat doen die beiden uit gaan werken en 
lange dagen maken.”



Builders Facts -  7 6  - Builders Facts

Vrouw in de bouw

Who is Natascha 
Vennekens“Vrouwen moeten hun mannetje staan”

Natascha Vennekens (32) uit Diest is op professioneel vlak nog altijd een 
zeldzaamheid: een vrouw in de bouw. Alle campagnes ten spijt blijft het 
aantal vrouwen in de sector eerder laag met nauwelijks enkele procenten. 
Toch is het voor Natascha de gedroomde job. “Met dank aan mijn man, 
want bij ons is het rollenpatroon omgekeerd. Wie in de bouw werkt, maakt 
lange uren. Aan kinderen denk ik dan ook voorlopig nog niet,” vertelt  
de 32-jarige Natascha aan Building Facts aan de toog van het Hooghuis in 
Hasselt.

Of toeval nu bestaat of niet laten we in het midden, maar momenteel is Natascha in opdracht van 
Bouwwerken Peeters Marc uit Beringen aan de slag in de … Werfstraat in Brussel. Voor Scabal, 
specialist in op maat gemaakte kostuums, geeft haar team het parkeergebouw een complete make-
over. “Het is een knap renovatieproject dat we hier realiseren op iets meer dan een jaar tijd. Mijn job 
bestaat erin om de werkplanning tussen de verschillende onderaannemers te coördineren, bestel-
lingen te doen, offertes te beoordelen, de financiële kant van de zaak te bekijken, problemen op te 
lossen en onderhandelingen te voeren. Kortom, ik moet ervoor zorgen dat de werf draait. Door de 
afwisseling en het regelmatig contact hebben met verschillende mensen valt de job heel goed mee. 
Soms is het ook hectisch als er snel een oplossing nodig is, want je hebt een grote verantwoorde-
lijkheid. Een portie doorzettingsvermogen is vereist.” 

Verstandhouding
Eén van de grote vooroordelen van vrouwen in de bouw is dat mannen ze allesbehalve au sérieux 
nemen. “Het nadeel is dat we niet door iedereen aanvaard worden binnen de ‘mannenbouwwereld’. 
Vrouwen moeten meer hun mannetje staan, want we vertrekken al van een aantal vooroordelen, 
die we eerst moeten wegwerken en dan starten we op een gelijke basis. Gelukkig staan de meeste 

-  32 jaar
-  Getrouwd met Egwin 
 Geysenbergh
-  Afkomstig uit Antwerpen,  
 maar voor de liefde haar man  
 achterna gevolgd en woont nu  
 in Molenbeek-Wersbeek, 
 deelgemeente van Bekkevoort.
- Hobby’s: snowboarden, tennis  
 en klassieke concerten.
- Studeerde architectuur aan het 
 Hoger Instituut voor Architec- 
 tuurwetenschappen Henry Van 
 de Velde in Antwerpen
-  Stage gedaan bij Strabag
- Gewerkt bij architectenbureaus  
 als Gust Wouters in Lier,  
 Avonts en Partners in Niel en 
 Styfhals & Partners in 
 Machelen.
- Werkt nu in opdracht van  
 Bouwwerken Peeters Marc in  
 Beringen als projectleider . Een 
 aannemersbedrijf vooral actief  
 in de retail sector.

“Van kindsbeen af was ik al bezig 
met papier en potlood. Ik ben ook 
heel jong naar de tekenacademie 
gegaan. Het was dan ook geen 
verrassing dat ik absoluut iets 
met tekenen wilde doen. Uitein-
delijk heb ik gekozen voor studies 
architectuur. 
Nu werk ik als zelfstandige in op-
dracht van een aannemer omdat 
ik mijn diploma als architect nog 
meer waarde wil geven door de 
praktische kant van het bouwver-
haal te ervaren .”

Vrouwen moeten 
meer hun mannetje 
staan, want we 
vertrekken al van een 
aantal vooroordelen

mannen er voor open, maar soms is het ook 
wel zoeken naar een gulden middenweg,” al-
dus Natascha. 

Vooral tijdens haar stageperiode had ze het 
niet altijd even gemakkelijk. “Het was al een 
probleem als ik een opmerking gaf over een 
gereedschapskoffer die op de verkeerde 
plaats stond. Met moeite werd hij weggezet, 
maar eens mijn rug omgedraaid stond ie er 
weer. Nu gaat alles goed. Natuurlijk word je 
eens nagekeken, vooral als ik een kleedje aan 
heb, of wordt er eens gefloten. Daar maak je 
dan een grapje over of je laat begaan. Door 
de ervaring door de jaren heen weet je hoe 
er mee om te gaan. Nu heb ik een goede 
verstandhouding met wie ik werk en dat zijn 
nagenoeg alleen maar mannen. Veel heeft 
ook met je uitstraling en je kennis te maken”

Kordaat
Natascha adviseert collega-vrouwen om  
zeker van hun stuk te zijn. “Je moet af en toe 
kordaat zijn, zeker als je weet dat je recht in je 
schoenen staat. Anderzijds moet je vermijden 
dat je niet overkomt als een alles wetende 
of betweterig persoon. Sta open om nieuwe 
zaken te leren en naar ideeën van anderen 
te luisteren. Dan kan je tot een gezamenlijk 
compromis komen. Het verschil tussen wer-
ken met mannen en vrouwen? Mannen zijn 
zeer rechtuit, vrouwen meer diplomatisch. 
Je moet aanvaarden dat mannen sneller hun 
stem zullen verheffen. Klinkt het niet dan 
botst het. Ik trek er mij niet te veel van aan. 
Je vergeet het best zo snel mogelijk.”

Lange uren
Wie wil meedraaien in de bouw moet reke-
ning houden met lange uren. Voor Natascha, 

die dagelijks vanuit Diest naar Brussel rijdt en 
vice versa, is dat niet anders. “Ik zit dagelijks 
op de werf. Meestal sta ik op tussen 5 en 6 
uur om om 6.15 uur naar Brussel te vertrekken 
zodat ik de files te snel af ben. Dat vroeg op-
staan, is wel een nadeel, maar na verloop van 
tijd raak je eraan gewend. ’s Avonds probeer 
ik ook de verkeersdrukte te ontlopen door  
tijdig te vertrekken. Het voordeel is dat ik van 
thuis uit kan werken waardoor je de files kunt 
ontlopen. Mijn dagen zijn goed gevuld. Weke-
lijks werk ik zo’n 55 à 60 -tal uren. Soms staat 
er ook nog weekendwerk op het programma, 
zoals de verbouwing van een privé-woning 
of het restaurant in de Belgacomtoren in  
Brussel. Een goede planning is dan ook  
cruciaal. Of ik tevreden ben met mijn loon? 
Als ik zie hoeveel uren ik maak en dan begin 
terug te tellen … Ik doe deze job vooral om-
dat ik het graag doe. Anders kan je het niet 
volhouden.”

Gezinsleven
Met zo’n werkrooster een klassiek gezins-
leven uitbouwen met huisje, tuintje, kindje, 
is allesbehalve een evidentie. Gelukkig kan 
Natascha rekenen op de steun van haar man. 
“Hij is leraar en neemt het huishouden deels 
op zich. Het traditionele rollenpatroon is bij 
ons omgedraaid. Na een lange werkweek, 
vraagt hij wel eens om het weekend voor ons 
te houden. Maar ik krijg veel steun van hem 
en dat is heel belangrijk. Of er al kindjes zijn? 
Neen, voorlopig blijft dat ook nog een groot 
vraagteken. Ik kan me niet inbeelden hoe dat 
moet gaan als ik ’s avonds thuis kom en dan 
nog voor de kinderen moet helpen zorgen. 
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Handig
Zoals het een goede Belg en al zeker een  
architecte betaamt, heeft Natascha Venne-
kens meerdere bakstenen in de maag. Ze 
werkt momenteel aan de verbouwing van 
haar huis. “Het klinkt misschien vreemd, 
maar ik wou liever renoveren dan een nieuw-
bouw recht zetten.  Als architect is het niet 
eenvoudig om je eigen woning te ontwer-
pen. Je weet zoveel en je wil dan ook zoveel 
mogelijk in je huis steken, maar dat gaat dan 
weer niet. Bovendien heb ik het meer voor 
het karakter dat een bestaande woning heeft. 
En ja, ik werk regelmatig samen met mijn 
man, mijn schoonbroer en de papa’s. Ik help 
mee boren, leidingen leggen … Ik steel met 
mijn ogen op de werf.”

Werfschoenen gezocht
Als vrouw in de bouw wordt Natascha gecon-
fronteerd met een vervelend probleem. 
“Werfschoenen! Het is moeilijk om aange-
paste werfschoenen te zoeken. De kleinste 
maten schommelen meestal rond maat 40. 
Zelf heb ik 38 en dan is het niet gemakkelijk 
om een elegante en smalle werfschoen te 
vinden. Ik vraag me af of andere vrouwen er 
ook zo mee sukkelen.”

Hooghuis Hasselt
b r a s s e r i e

Hooghuis_hasselt.indd   1 8/08/12   16:20

Met dank aan Brasserie Hooghuis 
voor de fijne ontvangst.

Het Hooghuis - Lombaardstraat 6 
3500 Hasselt - 011 22 91 97 
info@hooghuis-hasselt.be

® tekst: Geert Houben - foto’s: Niels Cossero

Een volledig aanbod onder 1 dak! 
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KPD.software ... 
Een compleet gamma software, 
hardware & diensten voor algemene bouw, 
wegenbouw, installatie- en aanverwante sectoren...

Op kantoor lag de focus vroeger hoofdzakelijk op budgetcontrole via nacalculatie: 
wat heeft dit afgewerkte bouwproject opgebracht ? 
Nu ligt de focus meer en meer op budgetbewaking. 
Via zgn. ‘business intelligence’ (tools die de databank ondervragen op 
relevante info) gaat men al tijdens het verloop van het project checken wat de status 
is van het budget en kan men desgewenst vroegtijdig ingrijpen. 
Voor het te laat is !

KPD heeft oplossingen voor:
importeren van meetstaten, voor- en nacalculatie, vorderingsstaten, eenvoudig opmaken 
& afdrukken van offertes & rapporten, werkbegroting, prijsaanvragen, inkoopbeheer, 
logistiek, materieelbeheer, uurregistratie, berekening mobiliteit, nacalculatie, 
algemene - & analytische boekhouding, elektronisch documentbeheer, inscannen en 
verdelen van binnenkomende facturen via e-mail, document - & project sharing, 
beheer van immo-activiteiten, meldingsplicht ...

Contacteer ons:
KPD Services n.v.
Stadsbeemd 1013, B-3545 Halen 
Tel. +32-13 460 460
Fax +32-13 460 461 
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Truck Trading Limburg

Van 2 tot 44 tonArchitectuur dient klantenservice

‘Truck Trading Limburg’, kortweg TTL, viert dit jaar een kwarteeuw aan-
wezigheid in Limburg. Doorheen de geschiedenis werden verschillende 
locaties bezet en ook de meest recente in het drukke industrieterrein  
‘Centrum Zuid’ in Houthalen zat al weer een tijdje te krap. Een bijzondere 
verjaardag verdient een bijzonder cadeau, ook al is dat enkel bedoeld om de 
klanten nog beter te dienen….

‘Truck Trading Limburg’ verhuisde in 2002 van de Grote Baan naar Centrum Zuid 1049. Het viert dit 
jaar zijn 25e verjaardag als hoofdverdeler voor de provincie Limburg voor DAF-vrachtwagens. Naast 
de DAF-vrachtwagens verdeelt TTL ook Iveco Daily, met een breed gamma bestelwagens, chassis-
cabines en trekkers tussen 3,3 en 7 ton.
Peter Van den Heurck heeft sinds 2003 de leiding over TTL. “Toen ik hier begon bestond het team uit 
22 medewerkers” blikt hij terug. Vandaag zijn er dat een 40-tal. De verkoop van DAF-vrachtwagens 
steeg van 50 à 60 per jaar tot 200 en zelfs 300. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de huisvesting”.
In 2011 werd het aanbod naar de professionele gebruikers nog vervolledigd met het dealership voor 
Fiat Professional bestelwagens. Fiat eiste een afzonderlijke werkplaats voor het onderhouden van 
deze groep voertuigen. Peter Van den Heurck: “Voor elk van onze drie merken moeten we een on-
derdelenvoorraad bij de hand hebben en dat neemt ook alweer aardig wat plaats in. Bovendien heb-
ben we naast de verkoop en het onderhoud van onze drie merken ook nog een groothandelsfunctie 
voor onderdelen. Dat is uitgegroeid tot een zaak in de zaak en gaat gepaard met heel wat nood aan 
opslag- en distributieruimte”.
TTL Parts levert alle originele DAF-onderdelen, T(ruck) R(elated) P(arts) (TRP) allerhande opleggeron-
derdelen, alle verbruiksonderdelen voor garage-activiteiten, hard- en software voor het uitlezen van 
digitale tachografen, enz. 

Blikvanger voor ‘Truck Trading 
Limburg’ is de nieuw gebouwde 
500 m² tellende showroom op 
de hoek van de Meerstraat en 
De Rooten. De gevels aan straat- 
zijde zijn maximaal transparant 
gehouden voor een optimale in-
kijk in de showroom.

De verkoopactiviteiten voor DAF, 
Iveco Daily en Fiat Professional 
zijn hier gegroepeerd. Truck Trad-
ing Limburg stelt zijn klanten een 
volledig gamma bedrijfsvoertui-
gen voor van 2 tot 44 ton. Aan 
de zijkant zijn een onthaalbalie 
en vier verkoopkantoren naast 
elkaar ingericht. 

Vloerverwarming zorgt voor een 
energiezuinige en efficiënte ver-
warming van de showroom. 
Achteraan de showroom zijn het 
directiekantoor en een verga-
derzaal ingericht, beiden voorzien 
van een parketvloer. 

De nieuwbouw biedt ook moge-
lijkheden als eventlocatie. 

foto 1 : De gevels aan de straatzijde 
zijn maximaal transparant gehouden 
voor een optimale inkijk in de 
showroom.

foto 2 : Blikvanger voor ‘Truck 
Trading Limburg’is de nieuw 
gebouwde 500 m² tellende
showroom op de hoek van de 
Meerstraat en De Rooten. 

1.

2.
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Naast de onthaalbalie 
zijn de verkoopkantoren 
voor DAF, Iveco Daily 
en Fiat Professional 
ingericht.

partners

Bouwheer                              
 TTL, Houthalen
Architect
 Joris Diliën
Hoofdaannemer                  
 Mathieu Gijbels, Opglabbeek
Sandwich gevelpanelen    
 Joris Ide, Zwevezele
Gepolierde betonvloer     
 Eerdekens Jos industrievloeren,     
 Opglabbeek
Buitenbeglazing                 
 Glas Ceyssens, Heusden Zolder
Afbraak, riolering en wegeniswerken   
 Jacky Knoops, Opglabbeek
Chapewerken 
 Roger Schildermans, Neerpelt
Binnenschilderwerken    
 ISMB, Genk
Binnendeuren                     
 Kerkhofs-Ceyssens, 
 Meeuwen-Gruitrode
Arduin raamtabletten       
 The Stone Factory, Opglabbeek
Vloer- en wandtegels        
 Atrio, Laakdal
Electriciteitswerken        
 Electriciteitswerken Hermans,          
 Houthalen
Ventilatie                             
 Erroheating, Opglabbeek
Kantoormeubelen
 Arend, Hasselt
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Truck Trading Limburg

Een gelukkige samenloop
In 2005 werd het nijpende plaatsgebrek wat verlicht door het huren van een aanpalend gebouw voor 
de aflevering van vrachtwagens. Verhuurder was Mathieu Gijbels. Verleden jaar kondigde deze aan 
het gehuurde pand te willen verkopen. Gezien het gebrek aan ruimte er voor TTL niet minder op was 
geworden, o.a. door de uitbreiding met Fiat Professional en de daarmee gepaard gaande contrac-
tuele verbintenissen, werd het slechte nieuws al vlug een gedroomde opportuniteit. 
Peter Van den Heurck: “Dit onverwachte gegeven liet ons toe de organisatie van ons bedrijf te her-
schikken volgens de praktische noden en alle diensten de nodige ruimte te geven voor een optimale 
operationele werking. De uitstekende zichtbaarheid die we verkregen tegenover het in het indus-
trieterrein instromend verkeer was een niet te versmaden extra!”.
De verkoop van het gebouw door Mathieu Gijbels had als logisch vervolg dat de bouwverwachtingen 
van TTL werden voorgelegd aan de ervaren industriebouwer. Architect Joris Diliën van D_AR uit 
Houthalen-Helchteren tekende het finale plan.

Nieuwbouw en herbestemming
De vier business units krijgen elk een aangepaste huisvesting, deels door nieuwbouw, deels door 
herbestemming en herschikking van de bestaande gebouwen op de site. 
De afdeling DAF-trucks blijft in het bestaande gebouw met achterliggende ruime werkplaats voor 
onderhoud en herstellingen van vrachtwagens, autocars en opleggers. 
Achter de nieuw gebouwde showroom ligt een gloednieuwe werkplaats met een oppervlakte van 
+/- 1200 m², voorbehouden aan de service voor bestelwagens. Peter Van den Heurck: “Dit is een 
vrij uniek gegeven in het land. De uitrusting is specifiek - o.a. zware paalhefbruggen voor een ge-
makkelijke rondom toegang tot de bestelwagens - en bij het ontwerp is rekening gehouden met een 
vlotte doorstroom van de voertuigen”. Er is een afzonderlijke in- en uitrit, met in de circulatieweg 
geïntegreerde receptie, remmentestbank en afstelapparatuur voor de lichten.
Aanpalend is er een hal gereserveerd voor de onderdelengroothandel en er is ook nog wat  
reserveruimte die momenteel verhuurd wordt, maar zich snel laat toevoegen bij toekomstige  
groeipijnen.
Praktische details die zich laten opmerken in het ontwerp zijn o.a. een sas voor de onderdelenleve-
ringen die ’s nachts gebeuren en een afhaalbalie voor onderdelen.
De constructie met een staalskelet als basis, is sober gehouden en maximaal op efficiëntie gericht. 
Als ‘turn key’-aannemer verzekerde nv Mathieu Gijbels Industriebouw de totale realisatie van het 
project. 
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Truck Trading Limburg
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Etalentis

Who is EtalentisGelukkig zijn we “één Europa” (?)

De bouwsector is dan misschien wel een “aparte” sector, maar op 1 punt 
verschilt ze alvast niet van andere sectoren: er zal namelijk nooit een per-
fecte balans zijn tussen het aantal opdrachten, de planning, budget en het 
aantal beschikbare medewerkers.

Conjunctuur en HR zijn steeds nauw met elkaar verbonden. “Veel projecten” betekent “veel tewerk-
stelling” en dus nood aan competente medewerkers.  Op die manier zijn trouwens ook kennis en 
capaciteit nauw met elkaar verweven.  Het komt uiteindelijk steeds neer op evenwicht, balans, 
de juiste verhouding. Balans tussen studie en uitvoering, arbeiders en bedienden, specialisten en  
generalisten, vaste en variabele kosten,  conservatief en innovatief...
Zou er ook een balans moeten zijn tussen het aantal binnenlandse en buitenlandse medewerkers? 
“Haal ze uit Spanje, Italië, Portugal of het Oostblok. We zouden er momenteel wel 50 kunnen  
gebruiken” is nochtans een kreet die we zeer regelmatig te horen krijgen, en zeker als het gaat over 
“uitvoerders” in de bouw. En effectief, we zijn inmiddels allemaal al wel eens Poolse of Spaanse 
arbeiders op de bouwwerven tegen gekomen. 

Maar hoe zit het dan met het inzetten van buitenlandse “bedienden”? Op vlak van design en  
engineering, calculatie of het inzetten van werf- en projectleiders blijkt het ineens toch (nog) niet 
zo evident te zijn om met buitenlandse werkkrachten in zee te gaan.  Is het de taalbarrière die ons 
parten speelt, het gebrek aan ervaring met “onze” bouwvoorschriften, of zijn het misschien eerder 
de praktische verblijfs- en transportissues?
We willen allemaal wel buiten de landsgrenzen kijken, maar misschien is de oplossing wel dichterbij?

We kijken even naar Nederland, waar er momenteel, door de lage conjunctuur in de bouwsector en 
de daarbij horende saneringen, zeer ervaren bouwkundige profielen beschikbaar komen. Dagelijks 
ontvangen bedrijven dan ook CV’s en kandidaturen van ervaren Nederlandse bouwkundige werf-
leiders, projectleiders, calculatoren… Toch profielen waarvan we denken dat er hier actueel veel 
vraag en nood aan is. In de praktijk merken we echter grote terughoudendheid bij de Belgische  
(Limburgse?) bedrijven tov deze Nederlandse bouwkundige kandidaten. “Dat ligt toch gevoelig in 
deze regio, hier pakt dat niet…” of “Ze kennen onze standaardbestekken niet…”.
Het blijven vreemde uitspraken als we het hebben over onze Nederlandse buren die dan toch  
(bijna) dezelfde taal spreken, dicht bij België wonen en bovendien bouwvoorschriften en bouwwijzen 
hanteren die toch meer aanleunen bij de Belgische dan we menen te mogen verwachten van de 
Portugese of Poolse medewerkers…

Toegegeven: er is en blijft wel één moeilijk punt, maar dat geldt dan wel voor de inzet van 
“alle” buitenlandse medewerkers in België, ongeacht hun nationaliteit: er bestaat namelijk geen  
“één Europa” en al helemaal niet op sociaal-technisch vlak ! Het gebrek aan eenheid en standaar- 
disatie van contracten, eenduidige richtlijnen rond afhoudingen en belastingen speelt ons parten. Al 
ooit gehoord van documenten voor “gelijktijdige tewerkstelling”? Het verschil in de sociale wetge-
ving kost ons bovendien veel geld, en meerdere “tussenpartijen” zijn nodig om elke maand opnieuw 
een min of meer correct loondossier af te kunnen leveren.
Bewondering dus voor de HR-dienst die erin slaagt de maandelijkse administratie ivm het werken 
met buitenlandse medewerkers tot een goed einde te brengen.

 Voor de rest geen nieuws uit de sector. En de aannemer, 
 hij bouwde voort…
        
 Peter Vaes – www.etalentis.be 

ETALENTIS is een kennis-, 
ingenieurs- en consultancybedrijf 
actief in diverse technische 
disciplines. 
“Samen met de klanten” 
worden technische projecten 
gerealiseerd door de inzet en  
beschikbaarheid van een uitge-
breid team van specialisten.

Op vlak van bouwkunde biedt 
Etalentis ondermeer ondersteu-
ning inzake:

- Begeleiding van Masterplans 
- Werf- en projectleiding van  
 grote en technische bouw-
 projecten 
- Opmaak en opvolging van de  
 planning, budgetten en cost  
 controle

- Opzet en implementeren van  
 Facility Management systemen

- Dimensioneren en optimali- 
 seren van HVAC, elektriciteit, 
 data en energietoepassingen

- …

Werken met 
“buitenlandse” 
medewerkers ? 
Het gebrek aan 
eenheid en standaar-
disatie van contracten, 
eenduidige richtlijnen 
rond afhoudingen en 
belastingen speelt ons 
parten.

‘sharing’   technolutions… 

“KOM SNEL BIJ ONS LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE TESTRIT OF SURF NAAR WWW.BRUYNINX.BE“

building for generations

h a e x  n v  b o u w o n d e r n e m i n g  .  K l e i n - h e i d e s t r a a t  2 5  .  M e e u w e n - G r u i t r o d e  .  w w w . h a e x . b e

Al generaties bouwen voor generaties. Dat is wat haex doet, al bijna 50 jaar. Van design tot afwerking. 

appartementen . servicefl ats . kantoren en bedrijfsgebouwen . utiliteitsgebouwen
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Red Star Line Museum 

Toren als blikvangerMuseum aan de stroom – take 2

Met veel heisa werd in mei 2011 het MAS (Museum Aan de Stroom) ge-
opend op het Antwerpse ‘Eilandje’, de plek waar ook de oudste haven- 
dokken zijn terug te vinden. Het ‘Red Star Line Museum’ waarvan de ope-
ning voor 27 september 2013 in de agenda staat ingeschreven, ligt veel  
korter bij de Schelde en is er naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer mee 
verbonden!

‘Red Star Line’ verwijst naar de legendarische rederij met de rode ster die vanaf begin de 19e 
eeuw honderdduizenden mensen vanuit Europa naar de ‘nieuwe wereld’ aan de overkant van de  
Atlantische Oceaan bracht. Tussen 1873 en 1934 gingen 2,6 miljoen avonturiers en gelukszoekers 
aan boord van oceaanstomers die in Antwerpen vertrokken. Gepakt met al hun bezittingen droom-
den ze allen van een nieuwe toekomst, een betere wereld in het onbekende Amerika. 
De havenloods van de ‘Red Star Line’ was voor velen het begin van een groot avontuur. De  
gebouwen aan de Rijnkaai, die het dichtst tegen de Schelde liggen, deden tot 1934 dienst als  
medisch en administratief controlecentrum voor 3e klasse passagiers die inscheepten.
De oude gebouwen van de scheepvaartmaatschappij zitten vol emoties en verhalen. Het museum 
dat volop in opbouw is zal ze voor de bezoekers voelbaar, tastbaar en zichtbaar maken.

Het Eilandje als toeristische magneet
Na het faillissement van de ‘Red Star Line’-rederij in 1934 werd het complex herhaald verbouwd, om 
uiteindelijk door leegstand te verkommeren. De betere tijden van de rederij werden niet vergeten 
door verzamelaar Robert Vervoort, die in 1992 het stadsbestuur verzocht om een gedenksteen aan 
de Antwerpse kaaien als herinnering aan de 120e verjaardag van de oprichting van de rederij. Over 
de vervallen gebouwen was dan nog geen sprake.
Dat veranderde in 2000, wanneer het Antwerpse College van burgemeester en schepenen een 

Een belangrijke blikvanger voor 
het ‘Red Star Line Museum’ is de 
toren, die de vorm heeft van een 
scheepsboeg en tegen decem-
ber dit jaar moet zijn afgewerkt. 
De toren is opgetrokken waar op 
oude foto’s een schoorsteen te 
zien is, het laatste wat de passa-
giers van de Red Star Line zagen 
nadat ze waren afgevaren naar 
hun nieuwe thuisland.

De slanke en transparante uit-
kijktoren die bereikbaar is via een 
lift en een wentelende helling, 
biedt uitkijk over de Schelde-
bocht, waar destijds de schepen 
van de Red Star Line vertrokken. 
Het platform op 30 m hoogte is 
bekleed met een open stalen 
weefsel. De kern wordt uitge-
voerd in gedetailleerd zichtbeton.

Net voor het bouwverlof werd 
begonnen met de installatie van 
de stalen buitenstructuur van 
de toren. Een nachtelijk konvooi 
bracht het geraamte van de toren 
dat uit enkele grote stukken van 
15 meter lang is opgebouwd naar 
de werf. 

De afwerking van de toren zal nog 
tot eind 2012 in beslag nemen.

foto 1 : Het platform van de nieuw 
gebouwde toren biedt een uitkijk 
over de Scheldebocht, waar  
destijds de schepen van de Red 
Star Line vertrokken.

foto 2 : De toren heeft de vorm 
van een scheepsboeg en toont een 
open stalen buitenstructuur rond 
een betonnen kern.

1. 2.



Builders Facts -  19 18  - Builders Facts

Red Star Line Museum 

Toren als blikvangerMuseum aan de stroom – take 2

Met veel heisa werd in mei 2011 het MAS (Museum Aan de Stroom) ge-
opend op het Antwerpse ‘Eilandje’, de plek waar ook de oudste haven- 
dokken zijn terug te vinden. Het ‘Red Star Line Museum’ waarvan de ope-
ning voor 27 september 2013 in de agenda staat ingeschreven, ligt veel  
korter bij de Schelde en is er naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer mee 
verbonden!

‘Red Star Line’ verwijst naar de legendarische rederij met de rode ster die vanaf begin de 19e 
eeuw honderdduizenden mensen vanuit Europa naar de ‘nieuwe wereld’ aan de overkant van de  
Atlantische Oceaan bracht. Tussen 1873 en 1934 gingen 2,6 miljoen avonturiers en gelukszoekers 
aan boord van oceaanstomers die in Antwerpen vertrokken. Gepakt met al hun bezittingen droom-
den ze allen van een nieuwe toekomst, een betere wereld in het onbekende Amerika. 
De havenloods van de ‘Red Star Line’ was voor velen het begin van een groot avontuur. De  
gebouwen aan de Rijnkaai, die het dichtst tegen de Schelde liggen, deden tot 1934 dienst als  
medisch en administratief controlecentrum voor 3e klasse passagiers die inscheepten.
De oude gebouwen van de scheepvaartmaatschappij zitten vol emoties en verhalen. Het museum 
dat volop in opbouw is zal ze voor de bezoekers voelbaar, tastbaar en zichtbaar maken.

Het Eilandje als toeristische magneet
Na het faillissement van de ‘Red Star Line’-rederij in 1934 werd het complex herhaald verbouwd, om 
uiteindelijk door leegstand te verkommeren. De betere tijden van de rederij werden niet vergeten 
door verzamelaar Robert Vervoort, die in 1992 het stadsbestuur verzocht om een gedenksteen aan 
de Antwerpse kaaien als herinnering aan de 120e verjaardag van de oprichting van de rederij. Over 
de vervallen gebouwen was dan nog geen sprake.
Dat veranderde in 2000, wanneer het Antwerpse College van burgemeester en schepenen een 

Een belangrijke blikvanger voor 
het ‘Red Star Line Museum’ is de 
toren, die de vorm heeft van een 
scheepsboeg en tegen decem-
ber dit jaar moet zijn afgewerkt. 
De toren is opgetrokken waar op 
oude foto’s een schoorsteen te 
zien is, het laatste wat de passa-
giers van de Red Star Line zagen 
nadat ze waren afgevaren naar 
hun nieuwe thuisland.

De slanke en transparante uit-
kijktoren die bereikbaar is via een 
lift en een wentelende helling, 
biedt uitkijk over de Schelde-
bocht, waar destijds de schepen 
van de Red Star Line vertrokken. 
Het platform op 30 m hoogte is 
bekleed met een open stalen 
weefsel. De kern wordt uitge-
voerd in gedetailleerd zichtbeton.

Net voor het bouwverlof werd 
begonnen met de installatie van 
de stalen buitenstructuur van 
de toren. Een nachtelijk konvooi 
bracht het geraamte van de toren 
dat uit enkele grote stukken van 
15 meter lang is opgebouwd naar 
de werf. 

De afwerking van de toren zal nog 
tot eind 2012 in beslag nemen.

foto 1 : Het platform van de nieuw 
gebouwde toren biedt een uitkijk 
over de Scheldebocht, waar  
destijds de schepen van de Red 
Star Line vertrokken.

foto 2 : De toren heeft de vorm 
van een scheepsboeg en toont een 
open stalen buitenstructuur rond 
een betonnen kern.

1. 2.



Builders Facts -  21 20  - Builders Facts

Het uitkijkplatform is 
bereikbaar via een lift 
in de centrale betonnen 
koker en een helling 
die zich rond de koker 
slingert.

partners

Gedelegeerd bouwheer: 
 AG Vespa 
Architect: 
 Tijdelijke vereniging 
 met ingenieursbureau 
 Arcade  (Antwerpen) 
 en architectuurbureau    
 Beyer Blinder Belle 
 Architects &
 Planners LLP (New York)
Aannemer: 
 Strabag, Antwerpen
Bekistingstechniek: 
 Cometal, Opglabbeek
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gunstig advies uitbrengt over de bescherming van monumenten in het havengebied en het Eilandje. 
Het complex van de ‘Red Star Line’-rederij was daar deel van.
Een jaar later erkende de Vlaamse overheid twee van de drie ‘Red Star Line’-magazijnen (RSL 2 en 
RSL 3) als beschermd monument omwille van hun historische en industrieel-archeologische waarde.
Na een verkennend onderzoek in België en de USA, richt het College van burgemeester en 
schepenen in 2004 een projectgroep op voor de omvorming van de gebouwen tot een herdenkings-
plek ‘met een museaal-educatieve functie’. Een jaar later gaat het College over tot de aankoop van 
de gebouwen die tot dan aan het Antwerpse Havenbedrijf toebehoorden. 
Onder leiding van de Vlaamse Bouwmeester, wordt een tijdelijke vereniging opgericht met het  
Antwerpse ingenieursbureau Arcade en het New Yorkse architectuurbureau Beyer Blinder Belle 
Architects & Planners LLP. Samen staan zij in voor het ontwerp, de ontwikkeling en inrichting van 
de gebouwen.
In 2007 erkende de Vlaamse overheid ook het hoekgebouw RSL 1, het derde en oudste, als be- 
schermd monument. Het College van burgemeester en schepenen gaf zijn fiat over het voorontwerp 
van Beyer Blinder Belle voor de restauratie van de drie gebouwen.

Restauratie & nieuwbouw
In 2008 werd AG Vespa aangesteld als gedelegeerd bouwheer en een jaar later is de bouwvergun-
ning een feit. Op 17 mei 2010 startte de eerste fase van de werken: grondwerken, funderingen en 
de volledige onderkeldering voor het inrichten van technische ruimtes in het gebouw RSL 2. De 
aannemer is THV Van Wellen-BMG, die de eerste fase afrondt in maart 2011. 
Fase 2 van de werken, een mix van de eigenlijke restauratie van het gebouw en de nieuwbouw, ging 
van start op 18 april 2011 en werd toevertrouwd aan Strabag. Als referentie voor de restauratie werd 
de toestand uit 1929 gehanteerd. Het metselwerk, het schrijnwerk en de kleuren werden naar die 
staat gerestaureerd. De werkzaamheden omvatten zowel baksteen- en metselwerkherstellingen, 
als vervanging van dakbedekkingen, herstellingen en vervanging van ramen en deuren, tot zelfs de 
vervanging van de infrastructuur.
Net voor het bouwverlof werd begonnen met het voegen van de muren van de voormalige maga-
zijnen, het plaatsen van ramen en vloeren of de restauratie ervan. Extra aandacht ging naar de in-
tegratie van de vaak complexe technische installaties in de originele structuur van het beschermde 
monument.
In november 2012 moet de restauratie van de pakhuizen rond zijn en zal een voorlopige oplevering 
plaatsvinden.
Vanaf januari 2013 begint de eigenlijke inrichting van het museum. Gedurende de ganse duur van 
de bouwwerken verzamelt het Red Star Line Museum ijverig historische en hedendaagse verhalen 
over migratie, met het oog op integratie in het nieuwe museum. De officiële opening staat gepland 
op 27 september 2013.

® tekst: Eduard Codée - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : Als referentie voor de res-
tauratie werd de toestand uit 1929 
gehanteerd.

foto 2 : In november 2012 moet 
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rond zijn en zal een voorlopige 
oplevering plaatsvinden.

foto 3 : De Vlaamse overheid kende 
een restauratiepremie toe van bijna 
3 miljoen euro. Een gelijkaardig 
bedrag werd verzameld via private 
sponsoring.
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van SMA en bevestigingssystemen van Schletter: drie solide bedrijven die kwaliteitsproducten leveren en zowel rendement als 
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tijdens de offertefase, staan wij u bij met vragen over subsidies en certifi caten en zorgen wij voor de keuring van uw installatie.
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Cometal zorgt voor bekisting 
van unieke uitkijktoren in Antwerpen

Het Red Star Line Museum in Antwerpen wordt door aannemer Strabag klaargestoomd om 
een schat aan informatie over de legendarische Belgische rederij te huisvesten. Bezoekers 
zullen er alles te weten komen over de duizenden Vlamingen die tussen 1873 en 1935 in 
Antwerpen zijn ingescheept om in de Verenigde Staten hun geluk te beproeven. De expositie 
wordt opgezet in de paviljoenen die destijds de vertrekplaats waren van de emigranten. Het 
als beschermd monument geklasseerde pand was aan een grondige restauratie toe, en krijgt 
nu ook een nieuw gedeelte erbij. 

Een museum dat informatie toont over de scheepvaart in de tijd van de Titanic, weet dat de 
fundamenten oerstevig moeten zijn om niet ten onder te gaan. Vandaar dat hoofdaannemer 
Strabag voor de bekisting een beroep deed op Cometal. Zo bevat het gebouw een slanke en 
transparante uitkijktoren, die maar liefst 30 meter hoog is. In samenspraak met projectleider 
Tim Vanstraelen en werfleiders Joannes Vannuytsel en Marc Vandeuren heeft Cometal de 
bekisting uitgewerkt voor de realisatie van de uitkijktoren. Erg vanzelfsprekend was dat niet, 
aangezien de architect geen enkele afbinding voor de bekisting duldde. Door meermaals met 
alle verantwoordelijken de koppen bij elkaar te steken, is Cometal erin geslaagd een oplossing 
te vinden die zowel voor de bouwheer als voor de architect een meerwaarde betekende. Eind 
goed, al goed dus. En Cometal heeft er meteen weer een mooie referentie bij!

Cometal is reeds meer dan 20 jaar gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, verkoop en 
verhuur van uiterst rendabele bekistingen en mallen voor de prefab.

Cometal is terecht fier op dit project, ook al werden er in de afgelopen 20 jaar honderden 
spraakmakende referenties op het palmares bijgeschreven. Dit is te danken aan enkele suc-
cesfactoren: 

Zo verzorgt Cometal in eigen huis zowel de ontwikkeling, productie, verkoop en verhuur van 
uiterst rendabele bekistingen en mallen voor beton. Er worden zowel bekistingen geleverd 
voor het storten van beton op de werf, als voor het storten van geprefabriceerde beton-
elementen, zoals balken, kolommen, trappen en putten. 

Cometal heeft de materialen om zowel zeer grote als heel kleine projecten aan te kunnen. 
Er is permanent een voorraad van meer dan 40.000 m2.

Door de jarenlange ervaring staat onze logistieke ondersteuning en andere dienstverlening 
inmiddels goed op punt, zodat klanten altijd correct en stipt worden geholpen. 

Wil u het zelf eens uitproberen? Wij maken graag een offerte! 

Commerciëel verantwoordelijke LIMBURG
Andy Lurquin  I  Mob. +32 499 53 10 00  I  andy.lurquin@cometal.be
Industrieweg Noord 1129  |  B-Opglabbeek  |  T +32 89 81 99 00  |  F +32 89 81 99 33 | 
www.cometal.be
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KPD.services NV 

Who is KPDWaarom investeren in bouwsoftware ?

We krijgen de vraag steeds minder, maar toch: “Waarom zouden we inves-
teren in een ERP-pakket, onze huidige werkwijze is volgens ons de enige 
juiste. In een ‘pakket’ gaan we onze werkwijze nooit terugvinden, dat kan 
dus geen meerwaarde zijn?” 

In tijden van hoogconjunctuur geraak je daar mee weg, calculeren en inschrijven op eender welke 
aanbesteding, zonder het overzicht te bewaren. Volgens de bouwbarometer van de Bouwunie (voor 
het tweede kwartaal van 2012) rekent echter ‘minder dan de helft van de Vlaamse bouw-kmo’s  
nog winstgevende prijzen aan voor zijn werk’. 47% van de ondervraagde bouw-kmo’s geven aan te 
werken tegen winstgevende prijzen, maar eenzelfde percentage zegt net ‘break-even’ te werken…

Beschik je in dergelijk geval niet over een ERP-pakket, dan speel je met vuur.  Cru, maar zo is het. 
Want zelfs als je denkt break-even te werken, dan hoeft er maar één klant failliet te gaan en het hele 
kaartenhuisje valt in mekaar, met alle gevolgen van dien …

Wat is een ERP-pakket ?
Bedrijfssoftware die alle bedrijfsprocessen met elkaar verbindt, van calculatie tot financiële admini-
stratie. Geen eilandjes meer. In de grotere kmo’s betekent dat: geen IT-eilandjes van zelf ontwik-
kelde Excelsheets en macro’s, die bovendien niet op elkaar zijn afgestemd. Kritische informatie 
zoals klant- en projectgegevens leiden daar een eigen geheim leven. In de kleinere kmo’s zijn de 
zaakvoerders vaak afhankelijk van de ‘potloodcalculaties’ van die ene onmisbare calculator (of van de 
zaakvoerder zelf ‘na de uren’)…  Chapeau voor wie dat volhoudt trouwens !
Jammer maar helaas, in beide gevallen is er geen statusoverzicht. Ben je ‘goed bezig’ ? Misschien 
wel, misschien niet …

Waarom moet een kmo investeren in bedrijfssoftware ?
Het is de enige manier om:
	 •	controle	te	krijgen	over	interne	bedrijfsprocessen;
	 •	bedrijfsprocessen	te	optimaliseren;
	 •	productiviteit	te	verhogen	op	de	juiste	plaatsen;
	 •	de	juiste	beslissingen	te	nemen	op	het	juiste	ogenblik;
	 •	data	op	elk	ogenblik	ter	beschikking	te	kunnen	stellen	van	iedere	betrokkene;
	 •	wettelijke	reglementeringen	te	verwerken	in	de	eigen	bedrijfsprocessen;
	 •	eigen	processen	af	te	stemmen	op	die	van	klanten	en	leveranciers;
	 •	alle	neuzen	in	dezelfde	richting	te	krijgen.

Vragen over bouwsoftware of optimalisatie van bedrijfsprocessen in de bouw? Steeds welkom!
Mail ons uw vragen/verzuchtingen en wij zorgen voor een antwoord in de eerstvolgende editie van 
Builders Facts.

Tot genoegen,
Catherine Gressens – www.kpd.be
cgressens@kpd.be

“KPD heeft een goed inzicht in 
de behoeften van bedrijven uit 
de bouwsector en heeft 
BouwOffice® heel breed 
uitgebouwd dankzij de ervaring 
met veel en grote bouwbe-
drijven. KPD weet nu eenmaal 
wat er reilt en zeilt in de bouw-
sector. 
Ze vinden oplossingen, geen 
lapmiddelen. “ Eddy Agten, 
Administratief Directeur, 
Democo N.V.

Bedrijfssoftware 
die alle bedrijfs- 
processen met 
elkaar verbindt, 
van calculatie 
tot financiële 
administratie.
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Villa Saporis: nieuw luxehotel in centrum Hasselt

Get the lookRenovatie van de smaak

Toen aannemer Frank Wils in 2007 de stijlvolle villa van de brouwersfami-
lie Sampermans aan de Kuringersteenweg in Hasselt kocht, had hij nog 
geen benul wat hij ermee zou gaan doen. Tot zijn vriendin met het idee op 
de proppen kwam om er een bed & breakfast van te maken. En kijk, van-
daag is Villa Saporis een klassehotel, waar je naast de prachtige historische  
elementen van weleer, ook hippe design-accenten kunt terugvinden.

Eens de kogel door de kerk, riep Frank Wils zijn 4 dochters en vriendin rond de tafel om een naam 
voor de B&B te bedenken. Het duurde niet lang tot de baseline van de Stad Hasselt ter sprake 
kwam: Hoofdstad van de Smaak. Daar had Frank wel oren naar, en vertaalde ‘van de smaak’ naar 
het Latijn. Zo werd Villa Saporis geboren. Althans de naam, want de ingrijpende renovatiewerken 
moesten toen nog beginnen.

Zwart parket
“De woning, waarvan de kern werd gebouwd in 1907, stond al enkele jaren leeg, en was in verval 
geraakt,” zegt Frank Wils. “Er kwam dus een pak werk bij kijken. Dat het pand als monument be-
schermd was, gold als een bijkomende moeilijkheid. Een lift plaatsen mocht bijvoorbeeld niet, en 
ook de airco was niet overal mogelijk.” Als architect werd Nancy Werck aangesteld. Frank’s vriendin 
Gratya Vandeneynde nam de inrichting voor haar rekening. “In de eerste plaats moesten de ramen 
en het dak worden vernieuwd,” herinnert Frank zich. “De parketvloeren waren eveneens aan een 
heel grondige opknapbeurt toe. Aanvankelijk had men het originele parket zwart geverfd, maar dat 
heb ik direct terug laten veranderen naar de originele tint.” Andere grote werken waren de totale 
opkuis van de verwilderde buitenomgeving en het stralen van de gevel. 

Voor de inrichting van het gelijkvloers en de eerste verdieping werd gekozen voor de sfeer die de 
authentieke herenwoning altijd heeft uitgestraald. “Hier in de eetkamer vind je bijvoorbeeld het oude 
dienstliftje, waarmee de benodigdheden voor de maaltijden vanuit de keuken naar boven kunnen 
getrokken worden,” legt Frank uit. 

Originele glas-in-loodramen
Een blikvanger die in het hele ge-
bouw prominent aanwezig is, en 
de link met het verleden van de 
woning levendig houdt, zijn de 
prachtige ramen in loodglas. “Die 
wilden we absoluut bewaren,  
en daarom hebben we aan Ceys-
sens Glas gevraagd om ze te vrij-
waren,” aldus Frank Wils. “Van 
het enkele glas is een dubbele 
beglazing gemaakt, zonder dat je 
het merkt.” Er zijn ook plaatsen 
in het gebouw waar deze ramen 
ooit in de buitengevel stonden, 
maar nu in een binnenmuur zijn 
terechtgekomen. “We vonden 
ze te mooi om weg te doen en 
hebben ze daarom als interieur- 
accent laten staan. Ze geven in 
de hele kamer een mooie schijn  
aan het daglicht dat binnenvalt. 
Bovendien zijn ze geluidsiso-
lerend.” Ceyssens Glas tekende 
overigens ook voor de mooie 
glasplaat die aan de inkom van 
het gebouw in het vijvertje staat. 

foto 1 : Het oudste gedeelte aan 
de linkerzijde dateert van 1907, de 
rechtervleugel werd bijgebouw in 
1957.

foto 2 : Alle hoekjes werden maxi-
maal benut om het comfort en de 
beleving van de gasten te maxima-
liseren.

1.w

2.
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Vanuit het bad in de 
luxesuite kan je rustig 
tv kijken.

partners

Bouwheer 
 Villa Saporis, Hasselt
Architect 
 Nancy Werck, Hasselt
Hoofdaannemer 
 Wils Bouw, Hasselt
Veiligheid 
 Wils Frank, Hasselt
Afbraakwerken    
 Claes Luc, Halen
Gevelreiniging 
 Conings NV, 
 Maasmechelen
Buitenaanleg 
 Van de Poel,     
 Tongeren
Omheining
 ASM, Maaseik
Buitenschrijnwerk 
 gebr.Vangrieken,    
 Heusden Zolder
Loodglas / Glas 
 Glas Ceyssens, 
 Heusden Zolder
Dakwerken 
 Wils Bouw, Hasselt
Sanitair 
 MVS, Bilzen
Verwarming 
 Service systems, 
 Alken
Airco 
 Gemacool, Genk
Alarm 
 Bergoens, Maaseik
Elektriciteitswerken 
 Maco, Kinrooi
Schilderwerken 
 BMS, Diest
Binnenschrijnwerk 
 David Buekers, 
 Koersel
Verlichting 
 Sarem NV, Hasselt
Vloer 
 Grutman, Hasselt
Natuursteen 
 Fedrigo nv, Bilzen
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Villa Saporis

“In deze ruimte hebben we enkele kleinere tafels gezet, maar ook een grote, zodat gasten die van 
gezelligheid houden, samen kunnen aanschuiven.” Andere blikvanger in deze eetkamer is de kun-
stige verlichting. “Dit armatuur hebben we speciaal op maat laten maken door kunstenaar Jan Ballet 
uit Bree.”

Op het gelijkvloers is verder een groot en gezellig salon met open haard, waar in alle rust een boek 
of de toeristische informatie van de regio kan gelezen worden. Opvallend is de lambrisering, die 
met een speciale techniek is vernieuwd. “Hiervoor hebben we vakmensen uit Brazilië aan het werk 
gezet,” vertrouwt de eigenaar ons toe. De aanpalende ruimte wordt ingepalmd door de pooltafel, die 
er eigenlijk meer als decorstuk dan als competitief ontspanningsinstrument staat. 

Parking inbegrepen
Nadat we de originele houten trap zijn opgegaan, vinden we links op de eerste verdieping 2 luxeka-
mers en 1 suite, allemaal in de klassieke stijl. “Het bad en de lavabo zijn origineel uit 1967,” verklapt 
de eigenaar. Vanuit het raam aan de achterzijde hebben we een blik op de tuin, waar de zwemvijver 
met brugje en het fraai aangelegde buitenterras voor genot zorgen bij goed weer. 
Een moderne receptietafel met een ijsemmer in het midden, brengt de gedachten aan zwoele 
zomeravonden onder vrienden helemaal tot leven. Aangrenzend bevindt zich ook de ruime parking, 
die gratis is voor de hotelgasten. “Toch een extra troef, hier aan de binnenzijde van de Hasseltse 
Ring,” vindt Frank. Waar we nu staan op de eerste verdieping, is het meest recent bijgebouwde stuk 
van de villa, daterend uit 1957. Daar bevinden zich enkele standaardkamers. 
In totaal telt het pand 10 kamers. Dankzij de afspraken met een taximaatschappij en enkele naburige 
restaurants, kunnen de gasten ook in vol pension logeren, en is Villa Saporis dus meer dan alleen 
een bed & breakfast.

Torenkamer
Op de bovenste verdieping draait de wereld echter helemaal om. De klassieke historische decoratie 
ruimt er plaats voor strakke moderne architectuur. Vooral de suite is een pareltje. Het blauwe licht 
dat net als de tv en haard in de wand zijn ingewerkt, schijnt over het moderne bad, dat zich vlak aan 
het voeteinde van het bed bevindt en daarmee een centrale plaats in de kamer opeist. 
Maar dé verrassing van Villa Saporis komt helemaal op het einde. “In deze torenkamer hebben we 
een infraroodcabine geplaatst,” toont Frank Wils zijn vondst. “Vanuit de cabine kan je recht omhoog 
de toren inkijken. Onze gasten heerlijk laten relaxen en wegdromen, dat is de ambitie van ons  
project!”

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : De torentjes werden 
creatief ingevuld. Zo werd er een 
infraroodcabine ingewerkt.

foto 2 : De zwemvijver zorgt voor 
een heerlijk vakantiegevoel, en dit 
midden in de stad.

foto 3 : In het salon kan je volledig 
tot rust komen en andere gasten 
ontmoeten.

1.

2.

3.

KURINGERSTEENWEG 124 |  3500 HASSELT |   |   |  WWW.SAPORIS.BE

charme hotel / Villa van de smaak in de stad van de smaak     
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Essencia

Who is EssenciaEen blik achter de cijfers van de komende 
bouwproductie.

425.700 m² gevels die geplaatst moeten worden of de verhandeling van 
375.000m² gevelstenen. 988.500 m² binnenmuren waarvan naar schatting 
40.000 m² betonblokken. Er zullen ook 285.000 m² dakpannen nodig zijn, 
35.650 stuks ramen geplaatst en ga zo maar door naar chapewerken, ver-
warmingsketels, elektriciteit, …

Wie de cijfers van de bouwvergunningen van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een 
beetje volgt, heeft al door dat we, wat residentiële nieuwbouw betreft, het dieptepunt reeds vorig 
jaar in juli achter ons gelaten hebben. Vanaf augustus 2011 kende België 9 maanden van groei. 
Specifiek voor Limburg noteren we voor de eerste vijf maanden van 2012 een stijging van bijna 18% 
bouwvergunningen voor nieuwbouw woningen. 

Een stijging van vergunningen betekent ook een stijging van de bouwproductie en dus werk aan 
de winkel voor architect, aannemers maar ook voor de handelaar en producent. De komende zes 
maanden (van november 2012 tot april 2013) zullen 1850 residentiële gebouwen opgeleverd moeten 
worden over gans de provincie Limburg. Snel gerekend houdt dit in: 425.700 m² gevels die geplaatst 
moeten worden of de verhandeling van 375.000m² gevelstenen. 988.500 m² binnenmuren waarvan 
naar schatting 40.000 m² betonblokken. Er zullen ook 285.000 m² dakpannen nodig zijn, 35.650 stuks  
ramen geplaatst en ga zo maar door naar chapewerken, verwarmingsketels, elektriciteit, …

Ook in de renovatie en herstellingsmarkt is nog werk aan de winkel. Uit een bevraging in het voor-
jaar 2012 onder Belgische huiseigenaren gaf 55% van de Limburgse respondenten aan werken te  
plannen in de nabije toekomst (2013 tot met 2015). De meest populaire werken zijn de buiten- 
verharding, de badkamer en keuken en het plaatsen van dakisolatie. Maar ook de “zwaardere ver-
bouwingswerking” zoals verwarmingsketel en bijbouwen van een ruimte staan op de planning. 
In de renovatiesfeer is de bijdrage van de architect eerder beperkt, maar de aannemers worden wel 
ingeschakeld. Uiteraard verschilt dit van werk tot werk maar gemiddeld genomen wordt 82% van de 
renovatiewerken door een aannemer uitgevoerd. Ook in Limburg. 

Vandaag de dag worden we nog steeds geconfronteerd met negatieve berichtgevingen over order-
boekjes, toekomstige werkgelegenheid en een dalende bouwbarometer van de aannemerij. 
Maar het is een feit dat er de eerste helft van 2012 maandelijks gemiddeld 4.300 vergunningen in 
totaal België uitgeleverd zijn. En zelfs als dat gemiddelde terugvalt naar 4.000 eenheden, boeken we 
nog vooruitgang. Een ongekende parameter die roet in het eten zou kunnen strooien is het aantal 
verleende hypotheken. Mensen moeten geld blijven krijgen van de banken om te bouwen of te 
renoveren. 

         Bieke Gepts 
www.essencia.be 

Essencia Marketing is een 
marketingadviesbureau voor de 
bouwsector en de industrie dat 
zich gespecialiseerd heeft in 
3 domeinen: marktinformatie, 
marktonderzoek en marke- 
tingadvies. 
Essencia is een jonge onder-
neming die ervaren mensen 
groepeert met een passie voor 
marketing én een passie voor de 
bouwsector. 
De ruimheid van marketing en 
de diversiteit van de toepassing 
hiervan binnen de bouwsector 
zorgen voor een kleurrijke erva-
ring. Essencia staat voor kennis, 
diversiteit en resultaatgericht-
heid. 
Dit vormt de basis voor de 
professionele ondersteuning van 
het marketingbeleid van klanten.

Met cijfers moet je 
opletten. 
Het is maar door een 
juiste interpretatie 
van “data” dat je 
“informatie” krijgt.

w w w . p r o f e e l i n g . b e

you don’t have to be famous

to get attention
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Scooby Doo

Get the lookVeilige kinderopvang in ijltempo

Rome is niet op één dag gebouwd. De nieuwe kinderopvang in Kaulille ook 
niet, maar veel scheelde het toch niet… Met het eigen snelbouwsysteem 
wist aannemer Haex uit Meeuwen-Gruitrode het ontwerp van DFM Archi-
tecten in amper 10 maanden te realiseren. 

De combinatie Haex-DFM werd uit 6 kandidaten door het OCMW van Bocholt gekozen om volgens 
de D&B-formule (Design & Build) de kinderopvang  Scooby Doo klaar te stomen. VLABO, de afkor-
ting van Vlaanderen Bouwt, hield een oogje in het zeil. “In feite werden wij na het afleveren van de 
bouwvergunning, de bouwbegeleider van het OCMW,” vertelt Guy Meyvaert, één van de partners 
in het 17-koppige Tongerse architectenkantoor. “Dat was de beste garantie om het project tijdig te 
kunnen afronden.”

Bijna passief
De buitenschoolse kinderopvang, die in totaal bijna 1 miljoen euro heeft gekost, heeft een capaciteit 
van 90 kinderen, die in leeftijd variëren tussen 2,5 en 12 jaar. “Aangezien het grote leeftijdsverschil, 
dienden we op het gelijkvloers te bouwen voor 60 kleintjes, en werd de bovenverdieping de ‘hang-
out’ voor 30 oudere kinderen.” Andere vereisten van de bouwheer, waren de overdekte speelplaats 
aan de kant van de bestaande school, een buffer naar de bejaardenwoningen aan de andere kant, 
een goede toegankelijkheid, brandveiligheid en het gebruik van energiezuinige materialen. 

“Wat dat laatste betreft: we hebben een E-peil van 33 en een K-waarde van 28 behaald, onder meer 
door het plaatsen van zonnepanelen en een zonneboiler voor warm water. Het zijn overigens hele 
kleine zonnepanelen, want ze zijn in een helling geplaatst op een plat dak, waardoor het esthetisch 
moest verantwoord blijven,” vindt Guy Meyvaert. “We hebben ook gekozen voor een ventilatie-
systeem met warmterecuperatie en vloerverwarming.” Extra aandacht ging naar de luchtdichtheid. 
“De overheid legt een norm van 12 op (uitgedrukt in n50 h-1, nvdr), maar wij hadden door alle  
inspanningen gerekend om op 4 uit te komen. Toen we de proef lieten doen, bleek dat we op 0,97 
zijn uitgekomen. Dat is bijna zo goed als een passiefbouw, waar de waarde onder 0,6 zit.”

Dak met gaten
Een architecturaal ‘folietje’ vin-
den we terug aan de buitenspeel-
plaats. “In de betonplaten van 
het dak dat een deel van de 
speelplaats overdekt, hebben 
we 5 gaten van 120 x 120 cm 
gemaakt,” vertelt Guy Meyvaert.
“Aanvankelijk was het de bedoe-
ling om hier lichtkoepels in te 
steken, maar bij nader inzien 
vonden we het leuk om dit ge-
woon open te laten. 
Als het regent, of in de winter 
sneewt, zullen er zich onder het 
afdak dus 5 vierkanten aftekenen. 
De kinderen gaan dat ook plezant 
vinden. 
De bouwheer stond hier eerst 
weigerachtig tegenover, maar 
wil het nu toch een kans geven. 
Alleen het eerste vierkant wordt 
mogelijk met plexi dichtgemaakt 
om te vermijden dat de kinderen 
met natte voeten het gebouw 
binnenkomen.”

foto 1 : De plaatsen waar eerst 
lichtkoepels zouden komen, zijn 
open gelaten, zodat regen en 
sneeuw voor een leuk vierkantje 
zorgen.

foto 2 : Veiligheid staat voorop in de 
kinderopvang. 

1.

2.
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De kinderen hebben zelf 
de kleuren van de muren 
en het meubilair mogen 
kiezen.

partners

Opdrachtgever 
 OCMW Bocholt, Bocholt
Architect 
 DFM Architectural Office, 
 Tongeren
Algemeen Aannemer 
 Bouwonderneming HAEX NV,  
 Meeuwen-Gruitrode
Buitenschrijnwerk 
 Drijkoningen Ramenbedrijf, 
 Neeroeteren
Lift 
 KONE Belguim NV, Diest
Elektriciteit 
 Maris Technics BVBA, Heusden-Zolder
Timmerwerken + gevelbekleding 
 Franken Stefan BVBA, 
 Meeuwen-Gruitrode
Platte dak dichting 
 Hendrickx Gebr., Overpelt
Isolatie Isofloc 
 Boomer BVBA, Lummen
Vast meubilair 
 K-Design, Maaseik
PUR isolatie 
 Isofoam, Turnhout
Chapewerken 
 Schildermans Roger, 
 St-Huibrechts-Lille
Hellingsbeton 
 NLB/Ramaekers Isolatiebeton, Bree
Gipsbeplating/Plafonds 
 A2, Meeuwen
Schilderwerken 
 Woutim Schildersbedrijf, Peer
Draadafsluitingen 
 Faassen Hekwerken, Hamont-Achel
Buitenaanleg 
 Ropatuin, Kaulille
Metaalwerken 
 AMB, Genk
Glaswand 
 Atelier Inter Design, Bocholt
Gevelstenen 
 Grijs mangaan mod 65,
 Nelissen Steenfabrieken, Lanaken
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Scooby Doo

Systeem Haex
Omdat het snel moest gaan, werd gekozen voor het bouwsysteem dat Haex heeft ontwikkeld. “We 
zijn vertrokken van een groot raster, dat in principe helemaal open is, en door het gebruik van lichte 
wanden toelaat om alle ruimtes te moduleren,” vertelt Guy Meyvaert. “De metalen profielen zijn 
bekleed met een vlies, en dan volgespoten met isolatie. Daar komen dan de platen en de voorzet-
wand tegenaan, met nog eens een extra isolatie. Dit systeem werkt ook met prefab vloerplaten.”
Niet alleen de binnenwanden zijn overigens modulair. “Alleen het sanitair en de keuken zijn vaste 
constructies, de rest niet. Het meubilair is eveneens vrijstaand op wieltjes, zodat er makkelijk an-
dere indelingen kunnen gemaakt worden, of de muren snel in een ander kleurtje kunnen geverfd 
worden.” Voor de buitengevels werd onderaan een donkere gevelsteen gebruikt en voor het boven-
ste volume een groene gevelbeplating van Rockpanel.
Door te kiezen voor deze manier van bouwen, werden de deadlines ruimschoots gehaald. “We zijn 
kunnen starten in mei 2011 en in juni 2012 is Scooby Doo opengegaan,” herinnert Meyvaert zich. 
“Het was de bedoeling om in september, bij de start van het schooljaar, klaar te zijn. Omdat het 
eerder af was, konden de kinderen al een beetje wennen, en was er ook de mogelijkheid om hier in 
de vakantie al opvang te voorzien.”

Kim De Gelder
Belangrijk voor de veiligheid is de centrale inkombalie van het complex. “Van op die plaats heb je 
toezicht op wie er binnenkomt, op wie naar boven gaat en wie het sanitair gebruikt,” aldus de archi-
tect. “Sinds Kim De Gelder wordt er veel meer aandacht aan veiligheid besteed in gebouwen waar 
kinderen worden opgevangen. De bediende aan de balie kan daar de automatische deur bedienen.” 
Het hele gebouw is overigens omheind en slechts via 1 deur toegankelijk. 
Nog in het kader van de veiligheid, werd een bijzondere toegang gemaakt naar de technische ruimte. 
“Om te vermijden dat de kinderen hier binnen zouden kunnen, is die ruimte alleen te bereiken via 
een afsluitbaar raam aan de trap. Van daar kom je dan via de buitenrand van het dak tot bij de in-
gang.”

Voor de afwerking hebben de kinderen mee de kleuren mogen kiezen. “Groen, paars en donkerroze 
zijn uit de bus gekomen,” lacht de architect. “Dat komt overal terug. Maar goed, in deze gebouwen 
verandert de smaak nogal snel, dus binnen enkele jaren zal je zeker de nieuwste trends tegen de 
muren vinden!”

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : De meubels staan op 
wieltjes, zodat de ruimtes een-
voudig op een andere manier 
kunnen ingedeeld worden. 

foto 2 : De muren werden 
opgevrolijkt met tekeningen van 
stripfiguren.

foto 3 : Er is voor gezorgd dat de 
begeleiders alle hoeken van de 
opvang goed kunnen zien. 

foto 4 : Beneden kunnen de klein-
ste kinderen in de afgescheiden 
speelruimte terecht. 

levert zijn 
snelbouwmuren
uiteraard snel, 
maar ook...
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Mijn stad / Mijn dorp – Wellen

WinnerGoed leven voor jong en oud

Wellen is gelegen in de driehoek Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden. Het 
grondgebied telt ruim 26 km² en omvat vier deelgemeenten met elk hun 
eigen kerk: Berlingen, Ulbeek, Herten en Wellen zelf. De nabije ligging van 
Sint-Truiden, Alken en Kortessem zorgt de laatste jaren voor een flinke 
aangroei van de bevolking, tal van nieuwe bouwinitiatieven en prijzen voor 
gronden en woningen die snel de hoogte inschieten. 

Burgemeester Francis Bosmans die sinds 1988 actief is in de gemeenteraad, neemt ons graag op 
sleeptouw voor een nadere kennismaking. “De laatste jaren groeide onze bevolking aan met een 
1.000-tal inwoners en dat is heel wat voor een totaal dat vandaag rond de 7.500 schommelt” leidt 
hij in. “Die snelle groei heeft zijn invloed op de grond- en woningprijzen. Een vierkante meter bouw-
grond kost vandaag rond de 150 euro”.

Wellen is erg in trek als residentiële gemeente. “Heel wat mensen werken in Hasselt of Sint- 
Truiden, maar een niet gering aantal pendelt ook dagelijks naar Brussel” licht Burgemeester Francis 
Bosmans toe. “10 tot 15 jaar geleden verrezen de eerste appartementsgebouwen, mogelijk ge-
maakt via BPA’s. De meeste bouwprojecten zijn privé-initiatieven en eerder kleinschalig, met een 
6-tal appartementen onder één dak”. 

De Gemeente Wellen droeg zelf ook herhaald bij tot de ontwikkeling van nieuwe woonwijken door 
gronden te koop te stellen. Er zijn momenteel een kleine 600-tal geschikte percelen voor particuliere 
woningbouw voorhanden. Wellen is verplicht tegen 2020 meer dan 45 sociale woningen te bouwen, 
een moeilijke opgave gezien de snel stijgende grondprijzen.
Wellen beschikt over een modern woon- en zorgcentrum, dat plannen maakt om serviceflats bij te 
bouwen.

Wellen wint de Vlaamse 
Monumentenprijs 2012
De oude Sint-Rochuskerk was 
niet langer als kerk in gebruik en 
diende zelfs voor houtopslag. Ze 
kreeg een nieuwe bestemming 
als ontmoetings- en bezinnings-
plaats bij de aanpalende begraaf-
plaats met tal van fraaie monu-
mentale graven, die stapsgewijs 
gerestaureerd worden. Het hele 
project ging gepaard met een in-
vestering van 1,1 miljoen euro. 

De herbestemming van de kerk 
is architecturaal zeer gedurfd. 
Vooraan, waar het altaar stond, 
zijn de grondvesten blootgelegd 
en is er een glazen overkapping 
met stalen gebinte gebouwd. 
Een stalen loopbrug met door-
zichtige glazen vloerplaten loopt 
rondom. Eén enkel origineel glas-
raam is bewaard gebleven. Een 
beeldhouwwerk van de lokale 
kunstenaar Herman Moermans, 
ontstaan uit een oude eik die 
wat verderop stond, trekt de aan-
dacht naar zich. 
De zijwanden van de voormalige 
kerk zijn opengetrokken en ver-
lenen doorgang tot de begraaf- 
plaats. Het kerkschip doet in 
eerste instantie dienst als herd-
enkings-ruimte, maar biedt ook 
plaats aan 40 individuele graven. 
Het oksaal is goed bewaard 
gebleven en toont een mooie 
houten balustrade. Onderaan 
zijn 21 nissen gebouwd voor het  
bijzetten van asurnen.

De oude Sint-Rochuskerk kreeg 
een nieuwe bestemming als 
ontmoetings- en bezinningsplaats 
bij de aanpalende begraafplaats.
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Wellen wint de Vlaamse 
Monumentenprijs 2012
De oude Sint-Rochuskerk was 
niet langer als kerk in gebruik en 
diende zelfs voor houtopslag. Ze 
kreeg een nieuwe bestemming 
als ontmoetings- en bezinnings-
plaats bij de aanpalende begraaf-
plaats met tal van fraaie monu-
mentale graven, die stapsgewijs 
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dacht naar zich. 
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eerste instantie dienst als herd-
enkings-ruimte, maar biedt ook 
plaats aan 40 individuele graven. 
Het oksaal is goed bewaard 
gebleven en toont een mooie 
houten balustrade. Onderaan 
zijn 21 nissen gebouwd voor het  
bijzetten van asurnen.
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Het kerkschip doet in 
eerste instantie dienst 
als herdenkingsruimte, 
maar biedt ook plaats 
aan 40 individuele 
graven.
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Eerbetoon aan vroeger
Tegenover de Sint-Rochuskerk in Ulbeek, 
waarvan het herbestemmingsproject be-
kroond werd met de Vlaamse Monumen-
tenprijs 2012, ligt een gezellig pleintje dat 
de sfeer van vroeger ademt. Burgemeester 
Francis Bosmans: “Het pleintje is volledig 
geklasseerd en dankzij een samenspel van 
gemeentelijke en privé-initiatieven zijn heel 
wat gebouwen liefdevol gerestaureerd. 
Er is de oude brouwerij die vandaag als ‘De 
Bottelarij’ erg in trek is als fietscafé, de water-
pomp op het plein, het gerestaureerde woon-
huis van de brouwer, de oude mouttoren die 
binnenkort zal worden aangepakt, een geres-
taureerde mozaïekwinkel, de oude pastorij 
waarvoor bij de gemeente concrete plannen 
voorliggen, enz.”.

Economie en recreatie
Van oudsher is Wellen een agrarische ge-
meente met fruitteelt in de hoofdrol en een 
weinig akkerbouw. Deze activiteit is goed 
voor ongeveer 1.000 arbeidsplaatsen. Burge-
meester Francis Bosmans: “Er is een evolutie 
naar meer peren dan appels, omdat we daar-
voor binnen de EU als sterke regio bekend 
staan en de marktprijzen het ook beter doen”. 
Wellen telt twee industriezones, waarvoor de 
familie Neven de basis legde. Tot op heden 
is ANL Plastics de grootste werkgever met 
een 400-tal medewerkers. In een tweede  
industriezone zijn Pregis (verpakking) en Rako 
Sleep Systems (matrassenbodems) de groot-
ste werkgevers.  
Wellen is trots op zijn openluchtzwembad, 
dat tijdens de weinige echt warme zomer- 
dagen van 2012 tot 2400 bezoekers aantrok. 
Het bad wordt gevoed door een natuurlijke 
bron. Er is heel wat recreatieruimte rond het 
eigenlijke zwembad en ook aan parkeermo-
gelijkheden is er geen gebrek. Gemeente-
lijke arbeiders bouwden in 1991 alle randge-
bouwen en verzorgden de aanleg van het 
terrein. Het bad heeft ooit nog dolfijnen een 
onderkomen geboden.
De gemeentelijke arbeiders bouwden ook 
mee aan het inmiddels populaire ‘Jeugdheem 
De Reynaert’, dat voor diverse manifesta-
ties gedeeltelijk of in zijn geheel kan gehuurd 
worden. 

Wellen bouwt
In 1998 werd de bouw van het actuele ge-
meentehuis aangevat, een grootschalig pro-
ject met impact op het stratenverloop, dat 
een veelzijdige site liet ontstaan. De oude 
gemeenteschool diende als basis. 

Vandaag vinden er naast het gemeentehuis, 
een kinderdagverblijf, de politiediensten, het 
OCMW en een lokale radio de passende 
huisvesting. Ook hier hadden de gemeente- 
lijke arbeiders hun aandeel in het bouwpro-
ject.
Niet alleen konden we tijdens onze ken-
nismaking heel wat nieuwe woningbouw 
spotten, de gemeente zelf heeft ook niet ge-
ringe bouwplannen. Burgemeester Francis 
Bosmans: “We hebben een investering van 
zowat 3 miljoen euro als meerjarenplan inge-
schreven voor de heraanleg van straten en 
rioleringen, een niet gering bedrag voor een 
gemeente van onze schaalgrootte!”.

® tekst: Eduard Codée - foto’s: Marc Scheepers

Een beeldhouwwerk van de lokale 
kunstenaar Herman Moermans 
trekt de aandacht naar zich.

 “Direct thuis bij Gijbels!”

“De mensen bij Gijbels hebben een passie voor de bouw, zijn meedenkend en staan open voor 
de klant. Als bouwheer ervaar je Gijbels als een familiaal bedrijf waar je je direct thuis voelt. 
Zowel de mensen van de uitvoering als de directie zijn zeer betrokken bij je bouwproject. Je 
voelt een sterke betrokkenheid vanuit de aannemer naar de opdrachtgever toe. En dat schept 
een vertrouwensband!”

Scandinavian Tobacco Group, Lummen
Architectenbureau: Architeam

Architect: Stephaan Maas

Meer weten over realisaties in uw sector of uw buurt? Nieuwbouw, renovatie of kleine aanpassingswerken?

Tel: +32(0)89 81 91 00 | www.gijbels.com | info@gijbels.be

Dirk Berré, 
General Technical Manager

 “Direct thuis bij Gijbels!”

Download de app “BeeTagg” en scan deze BeeTagg code en bekijk de video. 

advertentie scand 1-1 gijbels.indd   1 5/09/12   09:25
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ict4.me

Who is ict4.me“Bouwen, dat is waar wij ons mee willen 
bezighouden!”

“We willen voornamelijk met ons vak bezig zijn”, klinkt het vanuit de bouw-
sector. “Door uit te gaan van de eigen sterktes, kunnen we als bedrijf in de 
bouwsector blijven groeien, zelfs in tijden waarin investeringen lager lijken. 
En daarom willen we doen waar we goed in zijn: bouwen!”

De intrede van nieuwe informatica toepassingen heeft het de bouw zeker makkelijker gemaakt: 
systemen hebben de logistiek versneld, plannen makkelijker beschikbaar gemaakt en dankzij IT 
toepassingen behoudt de directie van elk bouwbedrijf in één oogopslag de controle, zowel over haar 
projecten als over het financiële plaatje.

Tegelijk wil de manager van elk bedrijf in de bouwsector niet wakker liggen van IT. Hij wil dat zijn 
bedrijf zich kan concentreren op de kernactiviteit. Daarin staat het bedrijf sterk. Voor de direc-
tie moeten de systemen blijven werken en aangepast zijn aan de strategische vereisten van het  
management.

Daarnaast wil de directie weten wat IT precies kost per jaar. Zonder verrassingen & verborgen 
kosten wil de baas een flexibele oplossing waarbij hij betaalt voor het aantal werknemers dat hij 
tewerkstelt. Een oplossing die meegroeit indien nodig en waar hij geen euro te veel betaalt als het 
personeelsbestand toch zou krimpen.

Het kan een optie zijn om een IT verantwoordelijke aan te werven voor uw bedrijf maar dat blijft 
een grote uitdaging: enerzijds is het moeilijk om op de arbeidsmarkt de juiste m/v te vinden en te 
houden;	 anderzijds	 verkiest	 het	 management	 dat	 investeringen	 niet	 opgaan	 in	 een	 extra	 kracht,	
zonder een schaalbare oplossing te vinden. 

Vele bedrijven kijken dan ook naar een andere oplossing: “Een samenwerking met een externe ICT 
partner”. 

Ict4me is zo’n partner, een bedrijf dat een gedegen kennis heeft van hoe de sector precies wil 
werken. Een IT bedrijf die services biedt die gestoeld zijn op een flexibel en schaalbaar model dat 
meegroeit met de noden van elk bouwbedrijf, aan een betaalbare prijs.

 Zo ook Christa Jouck, gedelegeerd bestuurder van Officenter: “Bij de reno- 
 vatie van ons Officenter in Turnhout en Aartselaar is ict4me erin geslaagd om  
 de operationele ict-kosten met meer dan 15% te reduceren. Op die manier  
 kunnen wij onze klanten een flexibele en bedrijfszekere IT oplossing bieden, 
 aan een betaalbare prijs, die gebaseerd is op een maandelijkse kost per  
 gebruiker. Precies zoals elke ondernemer het vandaag wil.”

Ict4me zorgt ervoor dat elke bedrijfsleider op zijn beide oren kan slapen: wij zorgen ervoor dat de 
IT systemen werken, en mocht er toch iets fout lopen, dan staat ict4me klaar, 24 uur per dag, alle 
dagen van de week. Zo kan elke bedrijfsleider zich concentreren op zijn werk en tegelijk vertrouwen 
op een externe partner die IT als zijn broekzak kent.

         http://ict4.me

ict4me is een IT services bedrijf 
dat oplossingen uitwerkt om 
ervoor te zorgen dat kleine en 
middelgrote ondernemingen zich 
niet hoeven te bekommeren om 
IT en communicatie. 
ict4me is een sterk groeiend 
bedrijf met vestigingen in 
België en Nederland dat 
dankzij een ervaren team van 
informatici, IT oplossingen en 
ondersteuning levert, gebaseerd 
op 2 belangrijke pijlers:
- Maximale transparantie met 
 inzage in ons proces, van 
 aankoop tot verkoop van 
 oplossingen & services
- Flexibiliteit bij de integratie 
 van processen, verantwoorde-
 lijkheden en tools

Wij bieden onze klanten een 
platform dat aangeeft wat we 
doen, wanneer en aan welke 
prijs. Onze klanten houden de 
controle en wij lossen de 
problemen op. Simpel.

We take care of 
all IT, telephony and 
communication  
complexities at 
medium enterprises. 
Our “all-in” services 
are charged at a flat 
price per user per
month, making it 
transparent, easy 
and scalable.

KEUKEN

MAAT-
KASTEN

DRESSING

BAD-
KAMERS

meer dan 
wonen alleen
Al meer dan 25 jaar 
dé specialist op vlak van 
keukens, badkamers, 
dressings en maatkasten.

DEA PLUS NV   ■   Vlinderstraat 20   ■   3550 Heusden-Zolder   ■   t. + 32 (0)11 53 01 11   ■   f. +32 (0)11 53 74 60
Boortmeerbeek   ■   Hasselt   ■   Sint-Pauwels   ■   Roeselare   ■   Schoten

deaplus.indd   1 8/10/12   20:52

redactie

Constante verandering is een must
Je kunt er in Hasselt niet naast kijken. Op de hoek van de grote ring en 
een drukke toegangsweg naar het centrum ligt het strakke gebouw van 
Deaplus. Tussen de prachtige modelontwerpen van keukens, badkamers 
en dressings, vind je er een gezellige bedrijvigheid. Leefkeukens bewijzen 
er meteen hun nut.

Hoofd projectverkoop, vertelt over de constante evolutie die het bedrijf up-to-date houdt. “Mensen 
willen doorlopend verandering zien. Je moet de nieuwe trends kunnen tonen. We willen ruime, 
open leefkeukens, of we nu houden van koken of niet. En daar moet een mooie toonzaal tegenover 
staan”. 

Betrouwbare partner
“Doordat we altijd een vaste lijn aangehouden hebben, is een interieur van Deaplus een begrip 
geworden. Promotoren, aannemers en eindklanten vormen al jaren onze vaste partners alsook par-
ticulieren. Al 26 jaar groeien wij mee met 2 eigen productie-eenheden.  We kunnen alles in-house 
doen, van ontwerp tot volledige uitvoering op maat. Ik denk dat onze flexibiliteit en planning ons tot 
zo’n betrouwbare partner maakt. “

Ondernemend
Via onze toonzalen in heel Vlaanderen spelen we in op de groeimarkt. Eind 2012 gaat een ruime 
toonzaal van 2000 m² open in Wetteren en in Boortmeerbeek bouwen we 1000 m² bij.  Op de 
agenda staan grote projecten, zoals uitgebreide complexen van rusthuizen en serviceflats waar we 
zowel de balie, als de kamers en de apotheek bouwen. Daarnaast blijven we betrokken bij creatieve 
samenwerkingen zoals de ‘Zorgflat van de Toekomst’.                                      ® bron: Limburg Manager
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Deaplus. Tussen de prachtige modelontwerpen van keukens, badkamers 
en dressings, vind je er een gezellige bedrijvigheid. Leefkeukens bewijzen 
er meteen hun nut.

Hoofd projectverkoop, vertelt over de constante evolutie die het bedrijf up-to-date houdt. “Mensen 
willen doorlopend verandering zien. Je moet de nieuwe trends kunnen tonen. We willen ruime, 
open leefkeukens, of we nu houden van koken of niet. En daar moet een mooie toonzaal tegenover 
staan”. 

Betrouwbare partner
“Doordat we altijd een vaste lijn aangehouden hebben, is een interieur van Deaplus een begrip 
geworden. Promotoren, aannemers en eindklanten vormen al jaren onze vaste partners alsook par-
ticulieren. Al 26 jaar groeien wij mee met 2 eigen productie-eenheden.  We kunnen alles in-house 
doen, van ontwerp tot volledige uitvoering op maat. Ik denk dat onze flexibiliteit en planning ons tot 
zo’n betrouwbare partner maakt. “

Ondernemend
Via onze toonzalen in heel Vlaanderen spelen we in op de groeimarkt. Eind 2012 gaat een ruime 
toonzaal van 2000 m² open in Wetteren en in Boortmeerbeek bouwen we 1000 m² bij.  Op de 
agenda staan grote projecten, zoals uitgebreide complexen van rusthuizen en serviceflats waar we 
zowel de balie, als de kamers en de apotheek bouwen. Daarnaast blijven we betrokken bij creatieve 
samenwerkingen zoals de ‘Zorgflat van de Toekomst’.                                      ® bron: Limburg Manager
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Delorge

Nieuwe gebouwen voor de 
autogroep Delorge

Op een perceel van 2,4 hectare tussen de kantoren van Het Belang van Limburg en de hoofdzetel 
van bouwbedrijf Democo, wordt momenteel koortsachtig gewerkt aan de nieuwe gebouwen van 
autogroep Delorge. De VW, Audi, en Skoda-dealer gaat op deze plek zo’n 20 miljoen euro investeren 
in nieuwe showrooms, ateliers en kantoren. De toonzalen zullen zo’n 1400 m2 in beslag nemen. 
Ma°Mu Architecten uit Hasselt, aangevoerd door Jeroen Maesen en Nico Mullens, mochten het 
ontwerp voor dit prestigieuze project uittekenen. Opvallend is dat de kantoren over 3 etages worden 
verspreid, waardoor er nog heel wat ruimte ter beschikking is voor externe huurders en kopers. 
Dit is slechts één van de blikvangers in het project. Ander element om naar uit te kijken is de gevel-
bekleding in ‘honingraatstructuur’, bestaande uit geperforeerde en geanodiseerde aluminium platen. 
Als uitvoerder ging Delorge in zee met Mathieu Gijbels uit Opglabbeek, die op vlak van autogarages 
heel wat referenties kan voorleggen. De technieken worden gecoördineerd door ingenieursbureau 
Encon uit Genk. Tegen juni 2013 wordt de oplevering van het project voorzien. Wij houden u in dit 
magazine op de hoogte van de vorderingen! 

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers
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Cooking Fun

Siematic“Alle grote topchefs proeven 
met hun vingers in de pot!”

Ook in deze nieuwe uitgave zetten de we traditie van Koken met Moke 
verder. Althans: enkele prominente gasten uit de Limburgse bouwsector 
mogen tonen wat ze op dit vlak in hun mars hebben. 

Romain Houtmeyers van Siematic Keukenontwerpers was deze keer gastheer voor een bont ge-
zelschap. Diana Pirard en Heidi Wijgaerts van dmotion deelden de keukenschorten uit aan: Andy 
Lurquin (Cometal), Karl Gheysen (DMI Vastgoed), Alfredo De Gregorio (architect), Luc Nijs (Heymans 
Bouw), Guido Leemans (Antea Group), Karel Legein (Boflex), Annie Pauwels (Tripo Glaswerken) en 
Dominic Tholen (architect). De man die met kennis van zaken het hoogste woord mocht voeren, was 
andermaal chef-kok Moke.

Het is nog een warme, zomerse dag als deze kooksessie plaatsvindt, en daarom heeft Moke als  
eerste hapje een pittige gazpacho klaargemaakt. Gevolgd door een heerlijk stukje vers konijn,  
kwestie van de koks voor één dag al meteen de moed in de schoenen te doen zinken… Om te 
testen welk vlees hij in de kuip heeft, stelt hij enkele vragen over keukenterminologie. Blijkt dat 
zijn mini-quiz alleen maar gefronste wenkbrauwen oplevert. Zo leren we dat ‘sueren’ eigenlijk het-
zelfde is als stoven en ‘sauteren’ staat voor hevig bakken. Ook bijgeleerd: als de chef in de keuken 
vraagt om iets te ‘passeren’, moet je hem niets doorgeven, maar het eigenlijk gewoon door de zeef  
gieten… Tja, ieder zijn vak zeker?

Een wet tegen de look
Na het indelen van de duo’s, mogen de architecten beginnen aan het voorgerecht. Dit omdat zij ook 
in het bouwproces de eerste schakel zijn. Als Alfredo verbaasde blikken ziet over de vlotte manier 
waarop hij een avocado ontpit, is zijn antwoord laconiek: “Ik heb dit al ooit gedaan, hoor!” En ook 
de andere chefs mogen starten met het fijnhakken van ingrediënten. Andy snijdt de champignons 
en Karl doet hetzelfde met de rode ui, terwijl Annie de kiwi’s van het dessert onder handen neemt. 
Luc krijgt het vertrouwen van Moke en mag meteen iets moeilijker proberen: hij rolt de konijnfilets 
in lapjes spek, nadat hij er eerst het velletje van afgesneden heeft. Karl lacht: “Het vel van de beer 
kenden ze al bij Heymans, en nu dus ook het vel van het konijn!” Alfredo laat intussen opnieuw van 
zich horen: “Moet daar knoflook in? Bah, daar ben ik allergisch voor! Er zou een wet moeten komen 
tegen restaurants die look gebruiken!” En hij is duidelijk in vorm: “Wat is dat daar? Groene mosterd? 
Nooit gezien… Zijt ge zeker dat die niet te lang over datum is?”

Al sinds 1929 is Siematic één 
van de toonaangevende keuken-
ontwerpers in Europa. De zin 
voor stijlvolle klasse, in combina-
tie met technische prestaties en  
ergonomische handigheidjes, 
maken dat dit merk al zo lang aan 
de absolute top staat. 
De vestiging aan de Hercken-
rodesingel in Hasselt wordt met 
de grootste zorg gerund door de 
familie Blankers, die persoonlijk 
waakt over de kwaliteit van het 
aanbod. 
Ervaren adviseurs staan de klan-
ten bij om in alle mogelijke stijlen 
en budgetten een ideale samen-
stelling te maken. 
Siematic Keukenontwerpers is 
overigens ook sterk in de projec-
tenmarkt. Ontwikkelaars die hun 
projecten snel willen doorverko-
pen, weten dat een keuken van 
Siematic direct de kandidaten 
over de streep haalt! 

foto : Diana Pirard en Heidi Wijgaerts 
(dmotion), Alfredo De Gregorio 
(architect), Romain Houtmeyers van 
Siematic, Karl Gheysen (DMI Vastgoed), 
Guido Leemans (Antea Group), 
Annie Pauwels (Tripo Glaswerken), 
Andy Lurquin (Cometal), Karel Legein 
(Boflex), Dominic Tholen (architect), 
Luc Nijs (Heymans Bouw) en Topchef 
Moke.

Alfredo Karl Guido Dominic

Andy Annie Karel Luc
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Met blote hand
Ondertussen hebben Guido en Dominic elkaar gevonden om de tortilla’s te bereiden. Eens de 
maïsmix klaar, en de koekjes in de juiste vorm gegoten, willen beiden ze graag bruin bakken. Het  
inductiefornuis van Siematic is iets helemaal nieuw voor hen, waardoor de eerste probeersels in 
de vuilbak belanden. Maar al snel wordt de routine gevonden, en overheerst de geur van verse tor-
tilla’s de keuken. En Karel Legein, is die zich op het toilet gaan verstoppen? Nee hoor, in een andere 
Siematic-keuken, werkt hij naarstig aan het dessert. De koekjes worden vakkundig gemalen en met 
de eierdooiers in een mengel gegoten. Annie leert van Moke hoe de citroen moet geschild worden, 
en neemt vervolgens de rasp ter hand om de schilfers van de schil in het dessert te verwerken. “Dit 
valt eigenlijk goed mee,” zegt ze. “Zeker doenbaar om thuis zelf eens te proberen.”

Andy krijgt als taak om het vlees dicht te schroeien. “Hola, nooit in het vlees prikken,” waarschuwt 
Moke. “Dan gaat al het vocht eruit, en wordt het veel te droog.” Moke heeft ook in de smiezen dat 
Alfredo met zijn handen even proeft van zijn avocadomengsel. “Dat doen de grootste chefs ook zo,” 
zegt Alfredo lachend. “Roger Souvereyns van het Scholteshof raapte dingen van de grond op om 
ze terug in de pot te smijten.” Moke reageert: “Daar geloof ik niks van. Ik heb er 4 jaar gewerkt, en 
hem dat toch nooit zien doen!”

Vijf voor de prijs van drie
Karl ziet aan de overkant van het werkblad Andy even proeven van de groenten, hoort hem zeggen 
dat “ze nog iets mogen hebben”. Karl reageert plagend: “Amai, dat klinkt als een echte profes-
sional.” Romain treft al de voorbereidingen van het diner zelf. De borden worden vakkundig in de 
warmhoudkast geplaatst. “Borden, kopjes, maar ook gerechten… Je kan er alles op temperatuur 
brengen,” aldus de Siematic-verantwoordelijke. “Erg handig om in huis te hebben! Het voordeel van 
deze keuken is overigens dat je maar 3 toestellen ziet, terwijl je er 5 ter beschikking hebt.”
En dan komen Guido en Alfredo iedereen aan tafel roepen. Ze hebben de mond nog vol en duidelijk 
een laatste keer gecheckt of alles in orde is. En zoals ze dat ook in het bouwproces doen, leveren 
ze alleen op als het resultaat mag gezien worden. En gesmaakt, zoals in dit geval. Om tot slot de  
nieuwsgierige lezers gerust te stellen: ook de rest van het menu is meer dan uitstekend. In een 
bekend kookprogramma zou dat klinken als een 10 voor zowel het eten als de gezelligheid! 

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : Voorgerecht:
Aperitieftortilla’s met avocado en 
king crab, vergezeld van een fris 
ruccolaslaatje

foto 2 : Hoofdgerecht: 
Konijnfilet met een jasje van spek 
in een bladerdeeg van groene kool

foto 3: Dessert:
Kiwipakketjes met amaretti-koekjes 
en vanille-ijs.
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Hemelaers glas

Hemelaers Glas, Lommel.
In de industriezone Balendijk in Lommel heeft het glasverwerkend bedrijf Hemelaers Glas zopas 
een gloednieuw gebouw in gebruik genomen. Het ontwerp van D&A Architecten, ook uit Lommel, 
bevat uiteraard erg veel glas. Daarmee is het project ook een showroom voor potentiële klanten van 
Hemelaers Glas. 
Een ander opvallend kenmerk van het gebouw, is het uitgesproken ‘groene’ karakter. Kosten noch 
moeite werden gespaard om de materiaalkeuze zo energiezuinig en milieubewust mogelijk te ma-
ken. De nieuwste zonnewerende en superisolerende beglazing, de zonnepanelen en de warmte-
pompen zijn daar maar enkele voorbeelden van. In onze volgende editie, als we dit project uitgebreid 
onder de loep nemen, komen we hier uitgebreid op terug. Het investeringsbudget voor het nieuwe 
gebouw van Hemelaers Glas bedraagt 1,4 miljoen euro.
Daardoor beschikt de specialist in dubbel glas, vitrinebeglazing, glazen deuren of douchewanden nu 
over maar liefst 2650m² atelier en magazijnruimte , 480m² kantoren en 120 m² toonzaal . De bijna 30 
personeelsleden voelen zich hier al helemaal thuis. Als we volgende keer inzoomen op dit project, 
zal u meteen weten waarom.

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers
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vice …

Zonnepanelen gaan een energieke 
toekomst tegemoet

Momenteel doen industriële klanten meer voordeel met het plaatsen van zonnepa-
nelen dan particuliere, omdat zij zowel genieten van groene stroom certificaten als 
een eventueel overschot aan opgewekte energie kunnen verkopen. 

“Allen doen echter voordeel met zonnepanelen omdat de terugverdientijd momenteel slechts 8 jaar  
bedraagt - de helft van wat tot voor enkele jaren als maatstaf gold - terwijl de panelen vandaag een 
rendementsgarantie genieten van 25 jaar” beklemtoont Davy Poelmans van DP Projects uit Genk. 
“M.a.w. na de afbetaling van de installatiekosten geniet men 17 jaar van gratis elektrische ener-

… versa

gie! Wanneer men weet dat de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin jaarlijks 1.000 à 
1.500 euro bedraagt, dan is de winst snel berekend”.

De groene stroomcertificaten worden over een periode van 10 jaar uitgekeerd, dus dat 
voordeel laat zich ook nog 2 jaar na de afschrijving van de installatiekosten voelen.
Davy Poelmans benadrukt het belang van een zorgvuldig samengestelde instal-
latie: “De keuze van de zonepanelen, maar niet in het minst de keuze van de 
omvormer, zijn bepalend voor de lange termijn tevredenheid”. De omvormer 
is de kern van elke installatie. Hier kunnen aanzienlijke verliezen optreden 
die het rendement van de installatie kelderen, maar de omvormer is ook 
het delicate element in het geheel dat problemen kan geven en waar-
voor garantiebepalingen en servicekwaliteit aan bod kunnen komen.
Davy Poelmans besluit: “De sterk gedaalde kostprijs voor de 
panelen en hun gestegen rendement, maken dat het wegval-
len van de overheidssubsidies ruimschoots gecompenseerd 
wordt!’.

www.dpprojects.be

Windenergie 
krijgt tegenwind

Groene energie kan perfect vandaag, 
zo wordt al snel duidelijk op de website 

van de firma Maes uit Genk, maar het snel 
evoluerende en aantrekkelijke productaan-

bod wordt niet met hetzelfde enthousiasme 
onthaald door onze overheid.

Maes biedt interessante oplossingen voor het benutten van windenergie 
voor het opwekken van elektriciteit voor zowel privéwoning als KMO-bedrijfs-

pand. In tegenstelling tot het plaatsen van zonnepanelen is voor windenergie 
een bouwvergunning nodig en daarover blijken zowat alle gemeenten moeilijk te 

doen. 

Net als elektrische energie opgewekt met zonnepanelen, geniet windenergie van 
groene stroomcertificaten. Een belangrijk voordeel van windenergie is dat de energie 

veel gelijkmatiger wordt opgewekt en daardoor beter tegemoet komt aan de eigen be-
hoeften, maar ook gelijkmatiger op het net wordt gezet bij overschotten. Zonnepanelen ver-

tonen een piek in hun energieopwekking rond de middag, omdat de bezonning dan het felst is.  
Bovendien komt die piek niet overeen met de verbruikspiek en wordt het overschot ook piekvormig 

overgedragen op het net. 
De investeringskost voor windenergie is momenteel nog wel ongeveer het dubbele t.o.v. zonnepanelen 

met vergelijkbare capaciteit.

Een aanrader voor KMO’s
De ideale oplossing om KMO’s te voorzien van groene energie is het combineren van zonnepanelen en windenergie, 

omdat ze een complementair voordeel bieden. Wanneer er minder zonlicht is, zal het bijna altijd krachtiger waaien, 
zodat de energieopwekking wordt uitgevlakt. Windenergie kan ook het tekort aan groene energie 

aanvullen wanneer het dakoppervlak van het bedrijfspand te klein is om voldoende zonnepanelen, 
te plaatsen.

Het is bijzonder jammer te moeten vaststellen dat iedereen roept om groene energie, er effectieve 
oplossingen op de markt zijn, doch deze worden tegengewerkt door de overheid!

www.maes-totaalprojecten.be

Infrastructuur

Infrastructuur, in de betekenis van ondergrondse en 
bovengrondse materiële ruimtelijke structuren, kan je 
best vergelijken met het zenuwstelsel of de bloedsom-
loop van ons lichaam. Ondergrondse kabels en leidingen 
(waterleiding, riolering, electriciteit, telefoon- en netwerk-
kabels, transportleidingen,…) en het bovengrondse 
vervoersnet (fiets- en voetpaden, autowegen, spoor- 
lijnen, vliegvelden, …) zijn het verbindingsnetwerk in onze  
samenleving.
Het uitbouwen van een performante infrastructuur 
is een maatschappelijke opdracht en een prioritaire 
noodzaak voor de verdere ontwikkeling van Vlaanderen.
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VDAB strijdt tegen 330 opstaande 
bouwvacatures

Meer dan 330 bouwvacatures staan er in Limburg open bij de VDAB, blijkt 
uit de meest recente cijfers. Geen verrassing, want het merendeel van 
de knelpuntberoepen bevindt zich in deze sector. Via een breed oplei-
dingsgamma tracht de VDAB een antwoord te bieden op het tekort. “De 
focus ligt op de arbeidersberoepen. Er is vooral een gebrek aan technici  
zoals elektriciens, branderinstallateurs en sanitairspecialisten”, zegt Marc 
Cloostermans, directeur competentiecentra VDAB-Limburg.

De ruim 2.600 Limburgse bouwondernemingen zijn permanent op zoek naar personeel. “Dat is al 
jaar en dag typisch voor de sector. Er is een grote vervangingsbehoefte,” zegt Cloostermans. “Een 
groot aanbod van opleidingen is voor onze werking dan ook cruciaal. Bij VDAB-Limburg kan je te-
recht voor zowat alle beroepen uit de sector: ruwbouw, afwerking, houtbewerking, machinale bouw- 
beroepen en technische cursussen. Het overgrote deel van de opleidingen vindt plaats in Hasselt, 
maar wij zitten ook in Tongeren, Peer, het Maasland en Bilzen. Op die laatste plaats is de VDAB 
sinds 2010 aanwezig op een site waar we de zogenaamde meca-opleidingen of trainingen voor de 
mechanische bouwberoepen organiseren. Je kan er leren omgaan met torenkranen, graafmachines, 
grondverzet, …  Wij zijn daar best trots op dat je hiervoor nu ook in Limburg terecht kunt.”

Uitstroom
Jaarlijks volgen 300 Limburgers een bouwopleiding bij de VDAB. Met succes. “Er is een uitstroom 
van 75 %. Vooral de dakdekkers ‘schuine daken’ en de metselaars scoren hoog met respectieve-
lijk 87 en 84,6 %. Daarnaast zijn er ook goede resultaten voor installateurs cv/sanitair, stukadoors, 
wegenbouwarbeiders, torenkraanbestuurders, elektriciens en binnen- en buitenschrijnwerkers. Hoe 
lang een opleiding duurt? Dat varieert van één tot zes maanden,” verduidelijkt Cloostermans.

Bijscholing
Naast opleidingen voor werkzoekenden biedt de VDAB ook bijscholing voor werknemers aan. 
“Dit gebeurt in onze centra, maar soms gaan wij ook ter plaatse en organiseren er werftrainingen. 
De organisatie verloopt in samenwerking met FVB Constructiv, het opleidingsfonds voor de bouw-
sector. De ondernemingen leveren hier jaarlijks een financiële bijdrage aan waardoor het mogelijk 
is om arbeiders bij te scholen. Maar wij gaan niet alleen naar bedrijven. Via FVB Constructiv is er 
eveneens een samenwerking met het technisch en beroepsonderwijs. Wij houden er de vinger 
aan de pols. Voor bedienden in de bouwsector is  extra vorming voorzien door een samenwerking  
met Cevora. Onder meer administratief personeel, werfleiders, werfvoorbereiders en calculators 
behoren tot het doelpubliek.”

Individueel
Een andere populaire manier van vorming in de bouwsector is de individuele beroepsopleiding of 
kortweg IBO. De werkgever voorziet in begeleiding van een werkzoekende volgens een afgespro-
ken opleidingsprogramma. Het uiteindelijke doel is om hem of haar na deze periode van doorgaans 
één tot zes maanden een vast contract te geven. “De meeste IBO’s, een kwart, zijn er in de bouw-
sector. Deze formule is financieel zeer interessant. Tijdens het opleidingstraject betaalt het bedrijf 
geen loon of RSZ, maar een productiviteitspremie. De werkzoekende heeft dan een perspectief op 
een vaste tewerkstelling en geniet nog van een werkloosheidsvergoeding,” besluit Cloostermans.

® tekst: Geert Houben

redactie

Heraanleg Molenpoort te Hasselt met 
ligweide en 50 meter lange bank 

Het plein krijgt naast een verbindingsfunctie tussen de Blauwe Boulevard 
en de drukke winkelstraten met de Demerstraat op kop ook nog een rust-
gevende functie, om te ontstressen en te socializen met een waterig ge-
voel op de achtergrond.

Voor deze rustgevende functie worden een 50 meter lange zitbank aan de ene kant van het plein 
en aan de andere zijde een helling van gras tegen de muur van de tuin van de paters Fransciscanen 
voorzien.
Alle drempels worden verwijderd op het plein. De in- en -uitgang voor de bezoekers van de onder-
grondse parking wordt verplaatst naar het uiteinde van het plein aan de uitgang voor wagens. Deze 
constructie wordt voorzien van speciale luifels en bevat ook enkele openbare toiletten zonder wc-
dame.
Ook aan de kant van de muur loopt er een brede wandelweg in speciale tegeluitvoering. Deze moet 
de loop van de ondergrondse Demer symboliseren en komt uit aan het gebouw met de luifels, waar 
een waterbeeltenis overeenkomstig met die van de watertoren aan de Sint-Truidersteenweg te zien 
is.
Langs het pad worden ronde zitstenen opgesteld, terwijl de bomen vervangen worden door nieuwe 
exemplaren. Op het pleintje verschijnen uit de grond kleine fonteinen, terwijl visuele effecten de 
bodem van het plein sieren.

Hoofdaannemer: Van de  Kreeke Halen
Ontwerp:  THV Arcadis – Grontmij Hasselt

Dakbedekking:  ZDP Lummen
Bekisting: Cometal Opglabbeek

Bestrating: Nijs Munsterbilzen
Lift: Kone Brussel

Fontein: Automatic Spraying Systems Alken

In de volgende uitgave 
komt dit project uitgebreid aan bod.

® Bron: www.wijmakenlimburgmooier.be



Builders Facts -  61 60  - Builders Facts

redactie

VDAB strijdt tegen 330 opstaande 
bouwvacatures

Meer dan 330 bouwvacatures staan er in Limburg open bij de VDAB, blijkt 
uit de meest recente cijfers. Geen verrassing, want het merendeel van 
de knelpuntberoepen bevindt zich in deze sector. Via een breed oplei-
dingsgamma tracht de VDAB een antwoord te bieden op het tekort. “De 
focus ligt op de arbeidersberoepen. Er is vooral een gebrek aan technici  
zoals elektriciens, branderinstallateurs en sanitairspecialisten”, zegt Marc 
Cloostermans, directeur competentiecentra VDAB-Limburg.

De ruim 2.600 Limburgse bouwondernemingen zijn permanent op zoek naar personeel. “Dat is al 
jaar en dag typisch voor de sector. Er is een grote vervangingsbehoefte,” zegt Cloostermans. “Een 
groot aanbod van opleidingen is voor onze werking dan ook cruciaal. Bij VDAB-Limburg kan je te-
recht voor zowat alle beroepen uit de sector: ruwbouw, afwerking, houtbewerking, machinale bouw- 
beroepen en technische cursussen. Het overgrote deel van de opleidingen vindt plaats in Hasselt, 
maar wij zitten ook in Tongeren, Peer, het Maasland en Bilzen. Op die laatste plaats is de VDAB 
sinds 2010 aanwezig op een site waar we de zogenaamde meca-opleidingen of trainingen voor de 
mechanische bouwberoepen organiseren. Je kan er leren omgaan met torenkranen, graafmachines, 
grondverzet, …  Wij zijn daar best trots op dat je hiervoor nu ook in Limburg terecht kunt.”

Uitstroom
Jaarlijks volgen 300 Limburgers een bouwopleiding bij de VDAB. Met succes. “Er is een uitstroom 
van 75 %. Vooral de dakdekkers ‘schuine daken’ en de metselaars scoren hoog met respectieve-
lijk 87 en 84,6 %. Daarnaast zijn er ook goede resultaten voor installateurs cv/sanitair, stukadoors, 
wegenbouwarbeiders, torenkraanbestuurders, elektriciens en binnen- en buitenschrijnwerkers. Hoe 
lang een opleiding duurt? Dat varieert van één tot zes maanden,” verduidelijkt Cloostermans.

Bijscholing
Naast opleidingen voor werkzoekenden biedt de VDAB ook bijscholing voor werknemers aan. 
“Dit gebeurt in onze centra, maar soms gaan wij ook ter plaatse en organiseren er werftrainingen. 
De organisatie verloopt in samenwerking met FVB Constructiv, het opleidingsfonds voor de bouw-
sector. De ondernemingen leveren hier jaarlijks een financiële bijdrage aan waardoor het mogelijk 
is om arbeiders bij te scholen. Maar wij gaan niet alleen naar bedrijven. Via FVB Constructiv is er 
eveneens een samenwerking met het technisch en beroepsonderwijs. Wij houden er de vinger 
aan de pols. Voor bedienden in de bouwsector is  extra vorming voorzien door een samenwerking  
met Cevora. Onder meer administratief personeel, werfleiders, werfvoorbereiders en calculators 
behoren tot het doelpubliek.”

Individueel
Een andere populaire manier van vorming in de bouwsector is de individuele beroepsopleiding of 
kortweg IBO. De werkgever voorziet in begeleiding van een werkzoekende volgens een afgespro-
ken opleidingsprogramma. Het uiteindelijke doel is om hem of haar na deze periode van doorgaans 
één tot zes maanden een vast contract te geven. “De meeste IBO’s, een kwart, zijn er in de bouw-
sector. Deze formule is financieel zeer interessant. Tijdens het opleidingstraject betaalt het bedrijf 
geen loon of RSZ, maar een productiviteitspremie. De werkzoekende heeft dan een perspectief op 
een vaste tewerkstelling en geniet nog van een werkloosheidsvergoeding,” besluit Cloostermans.

® tekst: Geert Houben

redactie

Heraanleg Molenpoort te Hasselt met 
ligweide en 50 meter lange bank 

Het plein krijgt naast een verbindingsfunctie tussen de Blauwe Boulevard 
en de drukke winkelstraten met de Demerstraat op kop ook nog een rust-
gevende functie, om te ontstressen en te socializen met een waterig ge-
voel op de achtergrond.

Voor deze rustgevende functie worden een 50 meter lange zitbank aan de ene kant van het plein 
en aan de andere zijde een helling van gras tegen de muur van de tuin van de paters Fransciscanen 
voorzien.
Alle drempels worden verwijderd op het plein. De in- en -uitgang voor de bezoekers van de onder-
grondse parking wordt verplaatst naar het uiteinde van het plein aan de uitgang voor wagens. Deze 
constructie wordt voorzien van speciale luifels en bevat ook enkele openbare toiletten zonder wc-
dame.
Ook aan de kant van de muur loopt er een brede wandelweg in speciale tegeluitvoering. Deze moet 
de loop van de ondergrondse Demer symboliseren en komt uit aan het gebouw met de luifels, waar 
een waterbeeltenis overeenkomstig met die van de watertoren aan de Sint-Truidersteenweg te zien 
is.
Langs het pad worden ronde zitstenen opgesteld, terwijl de bomen vervangen worden door nieuwe 
exemplaren. Op het pleintje verschijnen uit de grond kleine fonteinen, terwijl visuele effecten de 
bodem van het plein sieren.

Hoofdaannemer: Van de  Kreeke Halen
Ontwerp:  THV Arcadis – Grontmij Hasselt

Dakbedekking:  ZDP Lummen
Bekisting: Cometal Opglabbeek

Bestrating: Nijs Munsterbilzen
Lift: Kone Brussel

Fontein: Automatic Spraying Systems Alken

In de volgende uitgave 
komt dit project uitgebreid aan bod.

® Bron: www.wijmakenlimburgmooier.be



Builders Facts -  63 62  - Builders Facts

redactie

Het afvalwaterbeleid in Vlaanderen heeft nood 
aan een ‘stroomversnelling’ (deel 1)

Water is volgens de EU een zeer kostbaar ‘erfgoed’ dat helaas in snel tem-
po schaarser wordt.  De bewustwording hiervan is in de laatste decennia 
gestaag gegroeid.  Niet alleen voor de mens, maar ook voor alle fauna en 
flora is water immers een noodzakelijke bron van leven.

Ondanks het feit dat het Vlaamse Gewest sinds 1991 reeds 4,9 miljard euro in afvalwaterbeheer 
investeerde, is de doelstelling van de Europese Kaderrichtlijn om tegen 2015 het oppervlakte- en 
grondwater ‘in orde’ te brengen, absoluut niet haalbaar.  

In deel 1 van dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de evolutie en de huidige stand van 
zaken van het afvalwaterbeleid in Vlaanderen. Laat het duidelijk zijn dat dit overzicht geen volledig-
heid nastreeft, maar wel een aantal belangrijke milestones aangeeft, noodzakelijk om tot een globaal 
inzicht te komen in het huidige beleid.  In deel twee van dit artikel, dat zal verschijnen in de volgende 
uitgave van Building Facts, wordt ingezoemd op het concrete beleid en de moeilijkheden die hierbij 
worden ondervonden.  

In Vlaanderen kwam het afvalwaterbeleid pas echt op gang door de oprichting van Aquafin in 1990.  
Aquafin kreeg van het Vlaamse Gewest de opdracht ‘om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in 
Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren’. De taak van Aquafin is hierbij dui-
delijk ‘bovengemeentelijk’ en bestaat erin om de hoofdinfrastructuur (bovenbouw) uit te bouwen: het 
vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen (collectoren) 
en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse 
normen’.
Voor de onderbouw, de lokale rioleringen, waren in die periode de steden en gemeenten verant-
woordelijk.  
In 1991 werd de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opgericht met als taak om de projecten  
van Aquafin over gans Vlaanderen te plannen en te coördineren:  de VMM stelt in dit verband de 
Gewestelijke Investeringsprogramma’s op voor  waterzuivering en collectering.  Op dit moment stelt 
de VMM ook Gemeentelijke Investeringsprogramma’s op voor het subsidiëren van de uitbouw van 
het gemeentelijk rioleringsnet en de bouw van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

Kenmerkend aan de periode vanaf 1990 tot de beginjaren van huidige eeuw, is dat het waterbeleid 
in Vlaanderen en Europa erg gefragmenteerd was : de aanleg van lokale rioleringen, de uitbouw van 

Vrouwen moeten 
meer hun mannetje 
staan, want we 
vertrekken al van een 
aantal vooroordelen

een collectorennet en de bouw van water-
zuiveringsstations, het beleid aangaande de  
waterlopen, de zorg voor het grondwater en 
de drinkwaterproblematiek waren afzonder-
lijke beleidsdomeinen waartussen te weinig 
interactie en onderlinge afstemming was.

Om deze reden werd op 22 december 
2000 de ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ van 
kracht.  Deze richtijn (2000/60/EG) werd naar 
Vlaams recht vertaald op 18 juli 2003 in het 
‘Decreet Integraal Waterbeleid’, waarbij Inte-
graal Waterbeheer ‘een vorm van waterbe-
heer is waarin verschillende doelstellingen 
en beheersvormen samenkomen, zoals het  
beheer van grondwater, het beschermen tegen  
overstromingen en het tegengaan van  
watervervuiling’.
  
Tengevolge van deze nieuwe inzichten werd 
op 17 maart 2004 de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid (CIW) opgericht in op-
volging van het toen reeds bestaande Vlaams 
Integraal Wateroverlegcomité (VWIC).  Het 
CIW, onder voorzitterschap van de VMM, is 
het centrale overlegplatform van de verschil-
lende waterbeheerders en waakt over een 
uniforme aanpak in Vlaanderen.

In het huidige waterbeleid in Vlaanderen 
staan de waterbeheerplannen en de daaraan 
gekoppelde maatregelenprogramma’s cen-
traal.  Watersystemen worden opgedeeld van  
Europees tot lokaal niveau.  In Vlaanderen be-
treft dit de stroomgebiedsdistricten Schelde 
en Maas, 11 bekkens (bijvoorbeeld Demer, 
Dijle,…) en 103 deelbekkens (waterschap-
pen).  Tussen al deze plannen en maatrege-
len dient uiteraard een intense samenhang te 
zijn.

Gedurende het laatse decennium zijn op het 
vlak van afvalwater nog een tweetal belang-
rijke wijzigingen of evoluties te vermelden. 

Vooreerst is er een grondige wijziging vast te 
stellen bij de waterbeheerders.  Daar in de 
jaren negentig van vorige eeuw hoofdzakelijk 
de stad of de gemeente de waterbeheerder 
was, die de plaatstelijke riolering (onderbouw) 
diende uit te bouwen, zijn op dit moment 
nieuwe instanties ontstaan die het beheer 
van enkele tot tientallen steden en gemeen-
ten op zich nemen.  
Ir. Carlo Bollen,  Manager technisch beheer 
uitvoering van Infrax licht dit toe: “Infrax is 
de werkmaatschappij van vier waterbeheer-
ders, zijnde Inter-Aqua, dat 36 Limburgse 

gemeenten	verenigt;	Infrax	West	bundelt	19	
gemeenten in West Vlaanderen.  Riobra, dat 
in het gebied ten westen en oosten van Brus-
sel in Vlaams Brabant actief is, 25 gemeen-
ten.  Ten slotte IVEG dat 3 gemeenten in het 
noorden van de provincie Antwerpen bundelt.  
Naast Infrax, dat in Vlaanderen de grootste 
waterbeheerder is met 83 aangesloten ste-
den en gemeenten, zijn en nog een tiental  
andere waterbeheerders.  Dit neemt niet weg 
dat er nog steeds +/- 110 Vlaamse gemeen-
ten of steden zijn die zelf nog beheerder zijn 
of een samenwerkingsverband hebben met 
bv Aquafin of Rioact.  Uniek voor Infrax is dat 
zij volle eigenaar is van de gehele riolerings-
infrastructuur van alle aangesloten steden en 
gemeenten;	 	zodoende	kan	Infrax	 in	samen-
spraak met de gemeenten beslissen over de 
investeringen, maar draagt daarentegen ook 
de volledig verantwoordelijkheid voor de rio-
leringssystemen zowel wat uitbreiding, opti-
malisatie en onderhoud betreft.”

De tweede belangrijke wijziging in het afval-
waterbeleid, is het besluit van de Vlaamse 
Regering dd 10 maart 2006 waarin het begrip 
‘op-timale afkoppeling’werd geformuleerd.  
Naast het aanleggen van een gescheiden 
rioleringssysteem, dat al jaren een basisuit-
gangspunt is, verlaat dit besluit het open-
baar domein en legt op particulier terrein een 
scheiding van DWA (droogweerafvoer) en 
RWA (regenwaterafvoer) op.

Tot dusver in grote lijnen de evolutie en de 
stand van zaken van het (afval)waterbeleid in 
Vlaanderen.  Deel 2 van dit artikel behandelt, 
naast de reeds behaalde resultaten, vooral 
de moeilijkheden en de oorzaken hiervan om 
de beoogde doelstellingen te realiseren.  Een 
aantal aanbevelingen en aandachtspunten 
zullen geformuleerd worden om binnen een 
aanvaardbare tijdshorizon een performante 
riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur in 
Vlaanderen te realiseren.

® tekst: GLE, Builders Facts
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Vrouwen moeten 
meer hun mannetje 
staan, want we 
vertrekken al van een 
aantal vooroordelen
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Antea Group

Who is AnteaInnovatieve bodemsaneringstechniek met 
succes uitgevoerd in Maasmechelen

In het kader van de eerste afroep voor ondersteuning van demonstratie- 
projecten rond innovatieve bodemsaneringstechnieken heeft de VITO 
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) het projectvoorstel van 
studie- en adviesbureau Antea Group en bodemsaneringsbedrijf Santerra 
rond in-situ biologische immobilisatie van zink weerhouden.

Op de onderzoekslocatie, in gebruik door een galvanisatiebedrijf gelegen te Maasmechelen, is een 
gemengde, overwegend historische grondwaterverontreiniging met zink aangetroffen. Omwille van 
de goede doorlaatbaarheid van de ondergrond heeft de verontreiniging zich in de loop der jaren 
verspreid tot een oppervlakte van ca. 15.000 m². Gezien de zeer hoge kosten die zouden gepaard 
gaan met een  ‘klassieke’  aanpak van deze verontreiniging werd de haalbaarheid nagegaan van een 
in-situ aanpak via de injectie van een koolstofbron en de daaruit volgende immobilisatie van de zink-
verontreiniging (neerslag onder de vorm van stabiele zinksulfide).

Laboratoriumtest.
Om na te gaan welke koolstofbron het meest geschikt is voor de uitvoering van het pilootproject 
werd door VITO een laboratoriumtest uitgevoerd. Bij deze test werd materiaal afkomstig van de site 
gedurende drie maanden behandeld met drie verschillende koolstofbronnen: natriumlactaat, gly-
cerol en EOS (geëmulsifieerde soja-olie). De drie geteste koolstofbronnen bleken allen in staat om 
ongeveer 99 % van het aanwezige zink neer te slaan.  Deze testen toonden ook aan dat de meest 
stabiele neerslagen gevormd werden via toediening van glycerol en EOS.  Als nevenverschijnsel 
werd bij de uitgevoerde laboratoriumtesten een verhoogde oplosbaarheid waargenomen van arseen 
en mangaan ten gevolge van het toedienen van een koolstofbron.

Veldtest.
Op basis van de uitgevoerde laboratoriumtesten werd een effectief project in twee zones ontworpen 
waarbij zowel glycerol (snelwerkende koolstofbron) als EOS (traagwerkende koolstofbron) samen 
met extra sulfaat geïnjecteerd werd in de ondergrond via 3 injectiefilters per zone. 
In de periode tussen oktober 2011 en mei 2012 werd de grondwaterkwaliteit in de verschillende 
monitoringspeilbuizen van nabij opgevolgd. Ter hoogte van de peilbuizen binnen de invloedszone 
van de injectie werd na de koolstofbroninjecties een daling van de zink-concentraties waargenomen 
tot ca. 97 % van de initiële concentraties. De tijdens de laboratoriumproef waargenomen mobilisa-
tie van arseen werd niet bevestigd bij de veldtest, vermoedelijk door het gelijktijdig neerslaan van 
arseen bij de vorming van zinksulfide. De verhoogde oplosbaarheid van mangaan werd daarentegen 
wel waargenomen bij de veldtest. Deze mangaanmobilisatie is het meest uitgesproken in de EOS-
zone. 

Besluit:
Op basis van de uitgevoerde laboratoriumtesten bleken de drie gebruikte koolstofbronnen (natrium-
lactaat, glycerol en EOS) in staat te zijn sulfaatreducerende omstandigheden te creëren. De uitge-
voerde uitloogtesten toonden aan dat de meest stabiele zinksulfideneerslagen gevormd werden bij 
toediening van glycerol en EOS. Bij de veldtest bleken zowel glycerol als EOS in staat om sulfaat-
reducerende omstandigheden te creëren in een grindhoudende, goed doorlaatbare bodem. Het 
ontstaan van zinksulfideneerslagen zorgden voor een daling van de concentraties aan opgelost zink 
van ca. 97 %. 

Voor bijkomende informatie, contacteer Beatrijs Lambié 
of Matthias Verbeeck, Antea Group

Antea Group is een advies- en 
ingenieursbureau met 270 
medewerkers die in Vlaanderen 
actief zijn in volgende regionale 
kantoren :  Genk, Antwerpen, 
Leuven, Gent en Waregem.  

De ontwerp- en adviesactivi-
teiten van Antea Group situeren 
zich op een zestal domeinen : 
Infrastructuur : oa wegen /
riolering / verkavelingen / 
groenaanleg / archeologie
Bodem : oa mechanisch en 
milieuhygiënisch onderzoek / 
bodemsaneringen
Water : oa hydraulische bereke-
ningen / waterbeheer / inrichten 
van ‘groene’ gebieden
Civil Engineering : oa bouw / 
waterbouw / pijpleidingen
Ruimte : oa stadsvernieuwing / 
ruimtelijke planning / master-
plannen / vergunnings-
begeleiding
Milieu :  oa milieueffecten-
raporten / vergunningen / 
veiligheid / energie / ecologie

Hiermee bestrijkt Antea Group 
het ganse spectrum van activi-
teiten die nodig zijn om zowel 
eenvoudige als complexe  
dossiers te behartigen.  
Zowel voor private opdracht-
gevers als voor overheids- 
opdrachten is Antea Group 
dan ook de geschikte partner 
om voor uw projecten of 
problemen optimale 
oplossingen uit te werken.

Antea Group
Jaarbeurslaan 25
B - 3600 Genk
t +32(0)89 74 11 00
guido.leemans@anteagroup.com
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Eurodal in the picture

Eurodal in stroomversnelling
Tot zes jaar geleden lagen de producten van Eurodal – betonnen vloerplaten – goed verstopt aan de  
achterkant van een industriehal. Vandaag vormen ze het pronkstuk van vernieuwde stadspleinen of  
gebruiken tuinarchitecten de sierlijke vloerplaten voor de buitenaanleg van bedrijven of in particuliere 
tuinen. Dit was mogelijk door doorgedreven innovatie. 

De anonieme grijze platen evolueerden naar industriële verharding van verschillende groottes, ver-
krijgbaar in aantrekkelijke kleuren en met allerlei motieven. Naast het produceren en plaatsen van 
eigen producten, biedt Eurodal de bouwheer een totaalservice voor zijn buitenaanleg. Er wordt 
meegedacht met de tuin- en landschapsarchitecten tijdens de ontwerpfase en voor aanverwante 
taken zoals het planten van de groenvoorzieningen en het leggen van de riolering zijn de nodige 
partners aangetrokken. De problematiek van wateroverlast en waterschaarste vormde een uitdaging 
die uitmondde in een nieuw sterk concept: Hydrops, een systeem dat op een efficiënte manier uw 
regenwater beheerst. Hieruit is ook de nieuwste productlancering “Eurodal gootplaten” ontstaan. 

Waterafvoer in stroomversnelling
De Eurodal gootplaten doen veel meer dan zomaar regenwater afvoeren. Ingebouwd in een Eurodal
vloerplaat vormt de goot een robuust geheel met haar omgeving. Dit voorkomt differentiële zettingen
en	geeft	garantie	op	blijvende	werking	van	haar	functie;	namelijk	water	afvoeren.	
Sommige gootplaten zijn bijkomend voorzien van een afvoerkolk. De afvoerkolken zijn, via een
buis-in-buis systeem verbonden met een onderbouw die aangesloten wordt op het afvoersysteem.
De afvoerkolk is zodanig ontworpen dat bij grote debieten het systeem in volvulling gaat. 
Hierdoor kan mits beperkte buisdiameters het water versneld afgevoerd worden.  
De beperkte  leidingdiameter maakt het systeem geschikt om toegepast te worden bij 
hoge grondwaterstand en/of openbaar rioleringspeil. 

Elephant Parade gedragen 
door Eurodal vloerplaten

Elephant Parade is de grootste 
openluchttentoonstelling ter wereld die zich

 inzet voor het behoud van de Aziatische olifant. Een 
lovenswaardig initiatief dat ook onze aandacht verdient. 
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Deschacht Geel
 in aantocht 

Deschacht scoort goede punten bij 
Gents Arteveldestadion

Vlak bij het Arteveldestadion, de toekomstige thuisbasis van voetbalclub 
KAA Gent, verrijst een nieuw winkelcentrum. Voor de afwatering van  
het grote complex doet bouwheer Ghelamco Group een beroep op  
Aertssen, dat de rioleringwerken met een perfect een-tweetje met  
Deschacht uit Oostakker tot een goed einde bracht. Twee nieuwe  
producten van Deschacht speelden een hoofdrol: PP-Ribwall-buizen en een 
olie- en benzineafscheider in HDPE.

Op het dak van het winkelcentrum komt een parking. Bij regenweer spoelen olie- en benzineresten 
mee weg, die niet in het grondwater mogen terechtkomen. “Daarom leverden we een dubbel- 
wandige olie- en benzineafscheider met een slibvangput en coalescentiefilter. Via 75 speciale 
afvoerkolken en 300 meter afvoergeulen van Deschacht komt het regenwater in deze HDPE-- 
afscheider terecht, die er alle olie- en benzineresten en slib uitfiltert”, legt Filip Ausloos, divisiehoofd 
Riolering en Afvoer bij Deschacht, uit. Aannemer Aertssen kon voor de praktische uitwerking van de 
afscheider volledig op Deschacht vertrouwen. Met de specificaties in hun achterzak – een volume 
van 24 m³ en een debiet van 200 l/sec – gingen de experts aan de slag. “We kozen voor HDPE  
omdat dit materiaal zich uitstekend leent voor maatwerk. En dat was nodig door het plaatsgebrek 
tussen de paalfunderingen. In beton hadden we nooit zo’n lange en smalle afscheider op maat  
kunnen maken.” Dat HDPE een erg licht materiaal is, bleek een extra troef. Het winkelcentrum was 
immers in volle aanbouw, waardoor kranen en andere zware machines uit den boze waren.

Licht en superstevig
Zodra het regenwater van de dakparking gezuiverd is, wordt het – net als alle hemelwater in het 
complex – afgevoerd naar een bufferbekken en van daaruit verder naar het nabij gelegen kanaal. 
“Om het hemelwater snel en doeltreffend op zijn bestemming te krijgen adviseerden we onze  
nieuwe PP-Ribwall. Deze PP-buizen zijn erg stevig maar tegelijk ook heel licht.” Geen overbodige 
luxe, want net als bij de HDPE-afscheider stelde zich hetzelfde probleem: een groot deel van het 

gebouw stond er al. “PP-Ribwall-buizen kun je in tegenstelling tot beton-
nen exemplaren heel eenvoudig plaatsen met lichte machines. In totaal 
installeerde Aertssen zowat 300 meter PP-Ribwall-buizen met verschil-
lende diameters.” Ook hulpstukken, pvc-buizen en vier op maat gemaak-
te inspectieputten uit MDPE haalde de aannemer bij Deschacht. “Een 
heel breed gamma en een ruime voorraad: twee onmiskenbare troeven 
van Deschacht. Wat bouwprofessionals ook nodig hebben, bij ons vinden 
ze het altijd.”

Deschacht: betrouwbaar en altijd dichtbij
Deschacht uit Oostakker groeide de voorbije acht jaar uit tot een belang-
rijke speler op de Belgische bouwmarkt. Onder het motto ‘Van alle bouw-
markten thuis’ bieden de vijf divisies van de groep alles wat bouwprofes-
sionals en doe-het-zelvers nodig hebben: riolerings- en afvoermaterialen, 
isolatie, koper-, zink- en dakmaterialen, folies, en gevel- en bouw- 
specialiteiten. Op dit ogenblik telt de groep zeven vestigingen: Zedelgem 
en Tielt (West-Vlaanderen), Oostakker en Hamme (Oost-Vlaanderen),  
Aartselaar en Rijkevorsel (Antwerpen) en Herstal (Luik). In het voorjaar 
van 2013 verhuist Deschacht Rijkevorsel naar een ruimer complex in 
Hoogstraten en opent een achtste filiaal in Geel.
         

Antwerpsesteenweg 1068
     B-9041 Oostakker
     T +32(0)9 353 95 14
     www.deschacht.eu

De kogel is door de kerk: op 
de oude Alcatel-site in Geel 
heeft aannemer Willy Naessens 
onlangs  de eerste paalfunde-
ringen van de achtste Deschacht 
vestiging geboord. Meteen het 
startsein van de verdere expan-
sie van Deschacht. 
Deze Kempense vestiging wordt 
het nieuwe vlaggenschip en is 
ideaal gelegen, vlak bij de afrit 
van de autosnelweg E313. Het 
hele terrein beslaat ongeveer 
30.000 m², waarvan in een 
eerste fase 20.000 m² wordt 
aangesneden. Het gaat om een 
magazijn van ongeveer 7000 m² 
en 12.500 m² buitenopslag en 
parkeergelegenheid. 
De sociale en kantoorruimte en 
de toonzaal nemen samen zowat 
1500 m² in. “Doordat we niet 
het volledige terrein van bij het 
begin in gebruik nemen, hebben 
we extra ruimte achter de 
hand voor mogelijke uitbrei-
dingen in de toekomst.” licht Jo  
Verfaellie, gedelegeerd bestuur-
der van Deschacht, toe. 

Wat gebeurt er de komende 
maanden? 
Nog voor de winter worden de 
funderingen afgewerkt, het be-
tonnen geraamte opgebouwd en 
het buitenschrijnwerk geplaatst. 
Na Nieuwjaar begint – als het 
weer het toelaat – de afwer-
kingfase, zodat het nieuwe filiaal 
in het voorjaar zijn deuren kan 
openen. Wordt vervolgd ...
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Zeta 

Who is ZetaBodemsanering. Een vervuilde kat in de zak?

Bodemverontreiniging wordt terecht beschouwd als een sluipend gevaar 
voor de volksgezondheid. Vanuit die premisse bindt de overheid reeds  
geruime tijd en op diverse vlakken de strijd aan met dit fenomeen. 
Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een zo sterk mogelijke preventie en  
sanering. Voor Vlaanderen gebeurt dit ondermeer door het decreet van 27 
oktober 2006 betreffende de bodembescherming en de bodemsanering.

Het decreet omschrijft ‘de bodem’ als ‘het vaste deel van de aarde, met inbegrip van het grond-
water en de andere bestanddelen en organismen die zich er in bevinden’. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de historische, de nieuwe en de gemengde bodemverontreiniging. Het criterium 
voor indeling in één van beide categorieën betreft de vraag of de betrokken verontreiniging tot stand 
kwam voor 29 oktober of na 28 oktober 1995. 
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dient het initiatief te nemen om verdachte 
gronden op te sporen. Via een oriënterend bodemonderzoek wordt vervolgens nagegaan of er een 
effectieve verontreiniging bestaat. In bevestigend geval neemt OVAM de grond op in een register 
van verontreinigde gronden. 

Het decreet bepaalt op wie de plicht tot sanering rust. Dit kunnen de exploitant van de op de  
verontreinigde bodem gevestigde inrichting, de gebruiker of de eigenaar van de grond zijn. Het is niet 
noodzakelijk de effectieve vervuiler. Telkens worden cumulatieve voorwaarden bepaald waaronder 
men wordt vrijgesteld van de saneringsplicht. Het betreft ruw geschetst de vervuiling waarvan de 
betrokkene niet op de hoogte was en die dateert van voor de datum van de eigen ingebruikname. 
Vreemd genoeg geldt deze vrijstelling niet meer als OVAM kan aantonen dat de verontreiniging 
ontstond in de periode dat een rechtsvoorganger de grond in gebruik had. De hele vrijstellingsrege-
ling wordt hierdoor uiteraard uitgehold.
De wetgever heeft een bijzondere zekerheid ingebouwd door de overdrager van een grond te ver-
plichten bij OVAM een bodemattest aan te vragen en dit voor het opstellen van de onderhandse 
overeenkomst mee te delen aan de overnemer. De inhoud van het attest wordt overgenomen in de 
overeenkomst. De notaris zal later akteren dat de overnemer voor het sluiten van de overeenkomst 
op de hoogte was van de inhoud van het bodemattest. Indien deze verplichtingen niet worden na-
geleefd, kan de verwerver de nietigheid vorderen van de overeenkomst.
In de praktijk leidt dit er toe dat de meerderheid van de koopovereenkomsten van onroerende 
goederen op vordering van de koper vernietigd kan worden. De rechtbank van Hasselt oordeelde 
echter terecht dat deze sanctie bedoeld was om de koper te beschermen tegen het onbewust 
aankopen van verontreinigde grond. Wanneer initieel het attest ontbreekt, maar uit het nadien af-
geleverde bodemattest geen verontreiniging blijkt, dient dergelijke vordering als rechtsmisbruik te 
worden afgewezen.

Voor ‘risicogronden’ (gronden waarop een inrichting gevestigd is of was, of een activiteit werd 
of wordt uitgevoerd die is opgenomen in een door de regering opgestelde lijst) zijn de regels en  
voorwaarden voor overdracht strenger. Voor dergelijke overdracht is steeds een oriënterend  
bodemonderzoek verplicht. De overdracht kan niet plaatsvinden als OVAM meent dat de bodem-

saneringsnormen overschreden zijn of als er sprake in van historische  
verontreiniging. De bodem dient dan te worden gesaneerd.

Indien de saneringsplichtige niet in staat is om de dure operatie zelf of  
meteen te financieren, voorziet het decreet in een zgn. draagkrachtregeling 
en in een co-finacieringsregeling.

         
Christophe Bielen 

 www.zeta-advocaten.be 

Zeta advocaten werd in 2007 
opgericht door Patrick Schruers 
en Christophe Bielen. 
Beiden hadden reeds geruime 
tijd hun sporen verdiend in de 
advocatuur en besloten de 
krachten te bundelen in een  
kantoor dat zich met een frisse 
juridische kijk tot de onder- 
nemingswereld richt. 
Het handelsrecht in de meest 
ruime zin vormt de ruggengraat 
voor de rechtsmateries waarin 
het team van interne en 
externe medewerkers van Zeta 
actief is. 
Een gedegen ervaring als 
curator, gerechtelijk sekwester, 
vereffenaar en bemiddelaar 
verbreedt de visie op de 
behandelde dossiers. 
Naast de gedegen en juiste 
aanpak van een juridische knoop, 
beschouwt Zeta ook de 
persoonlijke aanpak, de legal 
tailoring, als een erezaak

Hendrik Van Veldekesingel 148
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 350 380
F +32 (0)11 350 389
info@zeta-advocaten.be

Het decreet bepaalt 
op wie de plicht tot 
sanering rust.
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gronden op te sporen. Via een oriënterend bodemonderzoek wordt vervolgens nagegaan of er een 
effectieve verontreiniging bestaat. In bevestigend geval neemt OVAM de grond op in een register 
van verontreinigde gronden. 

Het decreet bepaalt op wie de plicht tot sanering rust. Dit kunnen de exploitant van de op de  
verontreinigde bodem gevestigde inrichting, de gebruiker of de eigenaar van de grond zijn. Het is niet 
noodzakelijk de effectieve vervuiler. Telkens worden cumulatieve voorwaarden bepaald waaronder 
men wordt vrijgesteld van de saneringsplicht. Het betreft ruw geschetst de vervuiling waarvan de 
betrokkene niet op de hoogte was en die dateert van voor de datum van de eigen ingebruikname. 
Vreemd genoeg geldt deze vrijstelling niet meer als OVAM kan aantonen dat de verontreiniging 
ontstond in de periode dat een rechtsvoorganger de grond in gebruik had. De hele vrijstellingsrege-
ling wordt hierdoor uiteraard uitgehold.
De wetgever heeft een bijzondere zekerheid ingebouwd door de overdrager van een grond te ver-
plichten bij OVAM een bodemattest aan te vragen en dit voor het opstellen van de onderhandse 
overeenkomst mee te delen aan de overnemer. De inhoud van het attest wordt overgenomen in de 
overeenkomst. De notaris zal later akteren dat de overnemer voor het sluiten van de overeenkomst 
op de hoogte was van de inhoud van het bodemattest. Indien deze verplichtingen niet worden na-
geleefd, kan de verwerver de nietigheid vorderen van de overeenkomst.
In de praktijk leidt dit er toe dat de meerderheid van de koopovereenkomsten van onroerende 
goederen op vordering van de koper vernietigd kan worden. De rechtbank van Hasselt oordeelde 
echter terecht dat deze sanctie bedoeld was om de koper te beschermen tegen het onbewust 
aankopen van verontreinigde grond. Wanneer initieel het attest ontbreekt, maar uit het nadien af-
geleverde bodemattest geen verontreiniging blijkt, dient dergelijke vordering als rechtsmisbruik te 
worden afgewezen.

Voor ‘risicogronden’ (gronden waarop een inrichting gevestigd is of was, of een activiteit werd 
of wordt uitgevoerd die is opgenomen in een door de regering opgestelde lijst) zijn de regels en  
voorwaarden voor overdracht strenger. Voor dergelijke overdracht is steeds een oriënterend  
bodemonderzoek verplicht. De overdracht kan niet plaatsvinden als OVAM meent dat de bodem-

saneringsnormen overschreden zijn of als er sprake in van historische  
verontreiniging. De bodem dient dan te worden gesaneerd.

Indien de saneringsplichtige niet in staat is om de dure operatie zelf of  
meteen te financieren, voorziet het decreet in een zgn. draagkrachtregeling 
en in een co-finacieringsregeling.

         
Christophe Bielen 

 www.zeta-advocaten.be 

Zeta advocaten werd in 2007 
opgericht door Patrick Schruers 
en Christophe Bielen. 
Beiden hadden reeds geruime 
tijd hun sporen verdiend in de 
advocatuur en besloten de 
krachten te bundelen in een  
kantoor dat zich met een frisse 
juridische kijk tot de onder- 
nemingswereld richt. 
Het handelsrecht in de meest 
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actief is. 
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vereffenaar en bemiddelaar 
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behandelde dossiers. 
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A2O wint internationale architec-
tuurwedstrijd voor nieuwe scho-
lencampus technisch onderwijs in 
het centrum van Hasselt.

a2o won samen met ingenieurs Boydens-
Establis de DBFM wedstrijd van AG Real 
Estate voor de bouw van een nieuwe 
scholencampus voor het technisch 
onderwijs in Hasselt.
De wedstrijd werd georganiseerd in 
het kader van de inhaalbeweging scho-
lenbouw die door de Vlaamse gemeen-
schap werd gelanceerd en waarbij tegen 
2016 een 200-tal nieuwe scholen zullen 
gebouwd worden in Vlaanderen. 
De jury waardeerde de flexibiliteit van 
het gebouw waardoor het echt kan in-
spelen op de wisselende pedagogische 
noden. Het gebouw is laag energetisch 
en uiterst duurzaam opgevat. 
De exploitatiekosten voor de gebrui- 
kers in de toekomst zullen daardoor sterk 
verminderen. Het gebouw, gelegen aan 
de spoorweg ter hoogte van het station, 
ent zich als ruimtelijk eindpunt op een 
‘groene boulevard’ voorzien in het Mas-
terplan van West8 voor de stationsom-
geving. In het nieuwe gebouw, dat zo’n 
14.000m² vloeroppervlakte inneemt, 
worden verschillende functies voorzien 
als leslokalen voor de diverse opleiding-
en, een open leercentrum, kapsalon, 
sportfaciliteiten, hout- en bouwateliers, 
administratieve en diverse ontspannings-
ruimtes.  

•••

Nieuw zorgcentrum ‘De Maas- 
Meander’ van Edward Sorgeloose 
in Maasmechelen

In Maasmechelen voltrekken zich mo-
menteel de bouwwerken van een nieuw 
zorgcentrum van de hand van Edward 
Sorgeloose Architecture, in samenwer-
king met Archibeta. Het gaat om een pro-
ject van 10.000m² dat zich momenteel in 
de fase grondwerken bevindt, onder de 
naam ‘De MaasMeander’. Het betreft 

het realiseren van een zorgcentrum met 
zorgkamers en serviceflats, met een on-
dergrondse parking en fietsenstalling. 
De oppervlakte van de ondergrondse 
private parking bedraagt zo’n 2.000m² 
en omslaat 51 parkeerplaatsen waarvan 
4 voor mindervaliden. Het bovengrondse 
zorgcentrum omvat dan weer 9.750m² 
met 122 zorgbedden, 10 kortverblijfka- 
mers en 35 serviceflats. Het leeuwen-
deel van het gebouw is een prefabcon-
structie. De hoofdmaterialen zijn beton-
nen prefabelementen die als een grote 
puzzel het gebouw vormen. 
Dit creëert zowel beperkingen als mo-
gelijkheden bij de vormgeving van het ge-
bouw. Een intensieve voorstudie, waarbij 
het volledige gebouw tot in detail wordt 
uitgetekend, vormt de basis van het uit-
voeringsdossier. De bouwtijd wordt sig-
nificant ingekort. De bouwwerken zijn 
gestart in juli dit jaar en worden verwacht 
afgerond te zijn tegen december 2013. 
Het gebouw komt dan in handen van de 
Senior Living Group NV.

•••
Enkel C-Mine en doorkijkkerk 
Borgloon halen Architectuurboek 
Vlaanderen

Voor architecten is het elke twee jaar 
halsreikend uitkijken om te zien of een 
van hun projecten geselecteerd werd 
voor een publicatie in het Architec-
tuurjaarboek. De jongste editie van het 
Architectuurboek Vlaanderen, zoals het 
tegenwoordig heet, werd in september 
voorgesteld. 
Hoewel iedereen het er over eens is dat 
Limburg wel wat te bieden heeft op ar-
chitectonisch vlak, was er ook deze keer 
absoluut geen hoofdrol weggelegd voor 
onze provincie. Integendeel. In dit boek 
werd geen enkel Limburgs bureau gese-
lecteerd. 
Wel zijn er twee Limburgse projecten 
opgenomen: C-Mine Winterslag (van 
bureau 51N4E) en Reading between the 
lines, de doorkijkkerk in Borgloon van het 

Leuvense bureau Gijs Van Varenbergh.

 

•••

BaOpt zorgt voor thermisch 
comfort en grote besparingen 
bij verwarming en koeling van 
gebouwen

BaOpt, kort voor Bauer Optimierung,  
is een intelligent besturingssysteem 
voor ventilatie en luchtverwarming en 
-koeling. Dankzij real-time metingen, een 
slimme indeling van het gebouw in zones 
en een speciale inblaastechniek, zorgt dit 
systeem voor een gezond binnenklimaat 
en een goed thermisch comfort. Realisa-
ties van dit systeem in grote gebouwen, 
zoals de luchthaven van Keulen en de 
concertzaal van Wenen, hebben de voor-
bije jaren energiebesparingen tot maar 
liefst 50% opgeleverd. 
Uitvinder Albert Bauer was, op uitnodi-
ging van e-s-e dat BaOpt verdeelt in Bel-
gië, onlangs in ons land en Architectura.
be haalde hem voor de lens voor een 
interview. De werking van het BaOpt-
systeem gaat als volgt: de luchtkwaliteit 
in de ruimtes wordt in real-time opge- 
volgd via sensoren. Via een intelligent 
distributiesysteem wordt vervolgens 
naar behoefte warmte of koude, die 
beide centraal worden opgewekt, naar de 
verschillende ruimtes getransporteerd. 
Ten slotte wordt de warme of koude 
lucht door speciale inblaasmonden in de 
ruimte ingeblazen. 
Om een BaOpt te installeren in een 
bestaand gebouw zijn weinig aanpas-
singen nodig.  Dat maakt het een zeer 
geschikt systeem voor renovaties, die 
tot nu toe twee derden van de realisa-
ties uitmaakten. Omdat BaOpt erg ef-
ficiënt is, volstaat een kleinere instal-
latie dan bij traditionele systemen. Bij 
nieuwbouw betekent dit dus al meteen 
een mooie besparing op de bouwkost. 
Het systeem is eenvoudig uit te breiden 
voor specifieke eisen of wensen van de 

bouwheer.  Zo kunnen zonder probleem 
de nodige toestellen voor luchtbehande-
ling, zoals luchtbevochtigers of speciale 
filters, tussengeschakeld worden.  Ook 
warmteterugwinelementen, voor een 
extra energiebesparing, zijn compatibel 
met het systeem. 

•••

HVC architecten en Gijbels reali-
seren forse uitbreiding voor 
Scania in Opglabbeek

Zopas werd de eerste kolom geplaatst 
van een nieuw en energie-efficiënt dis-
tributiecentrum van Scania op het indus-
trieterrein in Opglabbeek. 
Met het nieuwe centrum dat goed is voor 
37.500 m² (oftewel 11 voetbalvelden) 
bestrijkt de totale oppervlakte van  
Scania in Opglabbeek nu meer dan 
100.000 m². De hoofdrolspelers zijn  
dezelfde gebleven als bij het vorige  
bouwproject. Het ontwerp is in handen 
van HVC architecten. Mathieu Gijbels 
fungeert als hoofdaannemer.  
De nieuwbouw wordt gerealiseerd op 
het terrein naast de huidige locatie van 
Scania. Het nieuwe gebouw is gelijkaar-
dig met het vorige met één belangrijk 
verschilpunt: er werd alles op alles gezet 
om te komen tot een zo energiezuinig 
mogelijk gebouw. “Met dank aan de  
crisis”, legt Rik Van Com uit die samen 
met Rik Helsen het bureau HVC archi-
tecten (Helsen Van Com) runt. “We mo-
gen vandaag absoluut niet blind zijn voor 
de crisis. Het zou gewoon absurd zijn om 
geen rekening te houden met gewijzigde 
financiële factoren. 
Een andere kijk op het energiever-
bruik, de CO²-uitstoot en de duurzaam-
heidswaarde drongen zich op en dat 
was in grote mate bepalend voor het 
uiteindelijke concept. We hebben voor 
elke post onderzocht wat de bouwkost 
en de terugverdientijd is en dat heb-
ben we tegen elkaar afgewogen. Zo 
kom je automatisch tot een enorm  
duurzaam gebouw.” 
De werken zijn ondertussen gestart. De 
oplevering gebeurt in twee fasen. De 
eerste fase – goed voor 20.000 m2 – is 
gepland voor einde dit jaar. De opleve-
ring van fase twee is voorzien voor einde 
maart 2013. De afwerking van de buiten-
aanleg en de aanpassingen aan de hui-

dige gebouwen lopen nog tot juli 2013.

•••

Centraal Magazijn op mijnsite 
Heusden-Zolder wordt modern 
woon- en winkelcomplex

Het Centraal Magazijn, dat vroeger 
fungeerde als een grote gezamen-
lijke opslagplaats, is een van de niet- 
beschermde gebouwen op de voorma-
lige mijnsite in Heusden-Zolder. 
Na de eerdere restauratie van de voor-
malige elektriciteitscentrale, de hoofd-
kantoren en de badzaal zal nu ook het 
Centraal Magazijn heringericht worden, 
al zal het zijn primaire structuur wel 
volledig behouden. Het complex biedt 
plaats aan winkels, kantoren en veertig 
luxueuze lofts.  In wezen zal het Cen-
traal Magazijn niet zo heel erg veel wijzi- 
gingen ondergaan. Staal, beton en bak-
steen blijven de basismaterialen. 
De nieuwe woon-, werk- en winkel-
ruimtes worden gegroepeerd rond een 
centraal binnenplein, dat via een ruime 
inkomhal toegankelijk is vanaf de hui-
dige gemeentelijke parking. Op het ge-
lijkvloers komen er grote winkels (met 
een minimale oppervlakte van 1000 m²). 
Het centrale plein bevindt zich op de  
eerste verdieping en wordt omgeven met 
publiek toegankelijke functies: kantoren, 
vergaderfaciliteiten, fitnessruimtes, enz. 
De drie bovenste verdiepingen zijn 
voorbestemd voor de lofts. Deze kunnen 
volledig naar wens ingericht worden en 
hebben hoge plafonds, wat verwijst naar 
het groot ruimtegevoel in het originele 
magazijn. 

•••

Aanpassingswerken Shopping 1 
in Genk van start

Shopping 1 is het eerste shopping- 
centrum dat in 1968 werd gebouwd 
in België. Afgelopen week startten 
de werken om dit uit te breiden en te 

vernieuwen volgens het ontwerp van  
B-architecten en Jaspers-Eyers archi-
tecten. 
Op de huidige parkeerzone aan de  
Europalaan komt een nieuw gebouw 
met winkelruimtes en een parkeerge-
bouw op de verdiepingen. Twee nieuwe 
toegangen aan de Europalaan zullen 
samen met de bestaande toegangen de 
vernieuwde shopping verankeren in het 
stedelijk weefsel van Genk. In de gevel 
ontstaat een wisselend spel van inval-
lend zonlicht afhankelijk van het moment 
van de dag. Door een herschikking van 
de winkels, ontstaat er een ruime patio 
en een spectaculaire lichtstraat boven de 
mall. De vernieuwing past perfect in de 
plannen van het stadsbestuur om Genk 
als winkelstad nog meer op de kaart te 
zetten. Het einde van de werken is voor-
zien voor eind 2014. 

•••

Conix bedenkt specifieke 
oplossing voor Sint-Lambertuslaan 
in Bilzen

De randvoorwaarden van het ontwikke-
lingsproject Sint-Lambertuslaan in Bilzen 
zijn zeer specifiek. De spoorweg in het 
oosten, de toekomstige tunnel in het 
zuiden en de bestaande Sint-Lamber-
tuslaan in het noorden, zorgen voor een 
unieke locatie waar de noodzaak om een 
ontwerp op maat van de plek te reali-
seren essentieel is. De tunnel zorgt voor 
een nieuwe beweging van het autover-
keer, zeker met het verdwijnen van de 
bestaande spooroverweg. Samen met 
de spoorweg zorgt deze tunnel voor een 
behoefte aan wandvorming ten opzichte 
van deze elementen. Die behoefte werd 
letterlijk vertaald door de buitenzijde van 
de volumes in massief baksteenmet-
selwerk te voorzien om een solide wand 
te bekomen. De overgrote meerderheid 
van de appartementen zijn volledig vol-
gens de voorschriften van de VMSW. 
10% sociale woningen hieruit destilleren, 
zoals voorzien in het Decreet Grond- en 
Pandenbeleid was bijgevolg perfect mo-
gelijk. De aandacht werd prioritair gericht 
op de beleving van de appartementen en 
de relatie met de omgeving, door onder 
andere overmatige verharding van het 
terrein te vermijden en een verkeersvrije 
levendige binnenplaats te creëren.

Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be
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A2O wint internationale architec-
tuurwedstrijd voor nieuwe scho-
lencampus technisch onderwijs in 
het centrum van Hasselt.

a2o won samen met ingenieurs Boydens-
Establis de DBFM wedstrijd van AG Real 
Estate voor de bouw van een nieuwe 
scholencampus voor het technisch 
onderwijs in Hasselt.
De wedstrijd werd georganiseerd in 
het kader van de inhaalbeweging scho-
lenbouw die door de Vlaamse gemeen-
schap werd gelanceerd en waarbij tegen 
2016 een 200-tal nieuwe scholen zullen 
gebouwd worden in Vlaanderen. 
De jury waardeerde de flexibiliteit van 
het gebouw waardoor het echt kan in-
spelen op de wisselende pedagogische 
noden. Het gebouw is laag energetisch 
en uiterst duurzaam opgevat. 
De exploitatiekosten voor de gebrui- 
kers in de toekomst zullen daardoor sterk 
verminderen. Het gebouw, gelegen aan 
de spoorweg ter hoogte van het station, 
ent zich als ruimtelijk eindpunt op een 
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terplan van West8 voor de stationsom-
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sportfaciliteiten, hout- en bouwateliers, 
administratieve en diverse ontspannings-
ruimtes.  

•••

Nieuw zorgcentrum ‘De Maas- 
Meander’ van Edward Sorgeloose 
in Maasmechelen

In Maasmechelen voltrekken zich mo-
menteel de bouwwerken van een nieuw 
zorgcentrum van de hand van Edward 
Sorgeloose Architecture, in samenwer-
king met Archibeta. Het gaat om een pro-
ject van 10.000m² dat zich momenteel in 
de fase grondwerken bevindt, onder de 
naam ‘De MaasMeander’. Het betreft 

het realiseren van een zorgcentrum met 
zorgkamers en serviceflats, met een on-
dergrondse parking en fietsenstalling. 
De oppervlakte van de ondergrondse 
private parking bedraagt zo’n 2.000m² 
en omslaat 51 parkeerplaatsen waarvan 
4 voor mindervaliden. Het bovengrondse 
zorgcentrum omvat dan weer 9.750m² 
met 122 zorgbedden, 10 kortverblijfka- 
mers en 35 serviceflats. Het leeuwen-
deel van het gebouw is een prefabcon-
structie. De hoofdmaterialen zijn beton-
nen prefabelementen die als een grote 
puzzel het gebouw vormen. 
Dit creëert zowel beperkingen als mo-
gelijkheden bij de vormgeving van het ge-
bouw. Een intensieve voorstudie, waarbij 
het volledige gebouw tot in detail wordt 
uitgetekend, vormt de basis van het uit-
voeringsdossier. De bouwtijd wordt sig-
nificant ingekort. De bouwwerken zijn 
gestart in juli dit jaar en worden verwacht 
afgerond te zijn tegen december 2013. 
Het gebouw komt dan in handen van de 
Senior Living Group NV.

•••
Enkel C-Mine en doorkijkkerk 
Borgloon halen Architectuurboek 
Vlaanderen

Voor architecten is het elke twee jaar 
halsreikend uitkijken om te zien of een 
van hun projecten geselecteerd werd 
voor een publicatie in het Architec-
tuurjaarboek. De jongste editie van het 
Architectuurboek Vlaanderen, zoals het 
tegenwoordig heet, werd in september 
voorgesteld. 
Hoewel iedereen het er over eens is dat 
Limburg wel wat te bieden heeft op ar-
chitectonisch vlak, was er ook deze keer 
absoluut geen hoofdrol weggelegd voor 
onze provincie. Integendeel. In dit boek 
werd geen enkel Limburgs bureau gese-
lecteerd. 
Wel zijn er twee Limburgse projecten 
opgenomen: C-Mine Winterslag (van 
bureau 51N4E) en Reading between the 
lines, de doorkijkkerk in Borgloon van het 

Leuvense bureau Gijs Van Varenbergh.

 

•••

BaOpt zorgt voor thermisch 
comfort en grote besparingen 
bij verwarming en koeling van 
gebouwen

BaOpt, kort voor Bauer Optimierung,  
is een intelligent besturingssysteem 
voor ventilatie en luchtverwarming en 
-koeling. Dankzij real-time metingen, een 
slimme indeling van het gebouw in zones 
en een speciale inblaastechniek, zorgt dit 
systeem voor een gezond binnenklimaat 
en een goed thermisch comfort. Realisa-
ties van dit systeem in grote gebouwen, 
zoals de luchthaven van Keulen en de 
concertzaal van Wenen, hebben de voor-
bije jaren energiebesparingen tot maar 
liefst 50% opgeleverd. 
Uitvinder Albert Bauer was, op uitnodi-
ging van e-s-e dat BaOpt verdeelt in Bel-
gië, onlangs in ons land en Architectura.
be haalde hem voor de lens voor een 
interview. De werking van het BaOpt-
systeem gaat als volgt: de luchtkwaliteit 
in de ruimtes wordt in real-time opge- 
volgd via sensoren. Via een intelligent 
distributiesysteem wordt vervolgens 
naar behoefte warmte of koude, die 
beide centraal worden opgewekt, naar de 
verschillende ruimtes getransporteerd. 
Ten slotte wordt de warme of koude 
lucht door speciale inblaasmonden in de 
ruimte ingeblazen. 
Om een BaOpt te installeren in een 
bestaand gebouw zijn weinig aanpas-
singen nodig.  Dat maakt het een zeer 
geschikt systeem voor renovaties, die 
tot nu toe twee derden van de realisa-
ties uitmaakten. Omdat BaOpt erg ef-
ficiënt is, volstaat een kleinere instal-
latie dan bij traditionele systemen. Bij 
nieuwbouw betekent dit dus al meteen 
een mooie besparing op de bouwkost. 
Het systeem is eenvoudig uit te breiden 
voor specifieke eisen of wensen van de 

bouwheer.  Zo kunnen zonder probleem 
de nodige toestellen voor luchtbehande-
ling, zoals luchtbevochtigers of speciale 
filters, tussengeschakeld worden.  Ook 
warmteterugwinelementen, voor een 
extra energiebesparing, zijn compatibel 
met het systeem. 

•••

HVC architecten en Gijbels reali-
seren forse uitbreiding voor 
Scania in Opglabbeek

Zopas werd de eerste kolom geplaatst 
van een nieuw en energie-efficiënt dis-
tributiecentrum van Scania op het indus-
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Met het nieuwe centrum dat goed is voor 
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Scania in Opglabbeek nu meer dan 
100.000 m². De hoofdrolspelers zijn  
dezelfde gebleven als bij het vorige  
bouwproject. Het ontwerp is in handen 
van HVC architecten. Mathieu Gijbels 
fungeert als hoofdaannemer.  
De nieuwbouw wordt gerealiseerd op 
het terrein naast de huidige locatie van 
Scania. Het nieuwe gebouw is gelijkaar-
dig met het vorige met één belangrijk 
verschilpunt: er werd alles op alles gezet 
om te komen tot een zo energiezuinig 
mogelijk gebouw. “Met dank aan de  
crisis”, legt Rik Van Com uit die samen 
met Rik Helsen het bureau HVC archi-
tecten (Helsen Van Com) runt. “We mo-
gen vandaag absoluut niet blind zijn voor 
de crisis. Het zou gewoon absurd zijn om 
geen rekening te houden met gewijzigde 
financiële factoren. 
Een andere kijk op het energiever-
bruik, de CO²-uitstoot en de duurzaam-
heidswaarde drongen zich op en dat 
was in grote mate bepalend voor het 
uiteindelijke concept. We hebben voor 
elke post onderzocht wat de bouwkost 
en de terugverdientijd is en dat heb-
ben we tegen elkaar afgewogen. Zo 
kom je automatisch tot een enorm  
duurzaam gebouw.” 
De werken zijn ondertussen gestart. De 
oplevering gebeurt in twee fasen. De 
eerste fase – goed voor 20.000 m2 – is 
gepland voor einde dit jaar. De opleve-
ring van fase twee is voorzien voor einde 
maart 2013. De afwerking van de buiten-
aanleg en de aanpassingen aan de hui-

dige gebouwen lopen nog tot juli 2013.

•••

Centraal Magazijn op mijnsite 
Heusden-Zolder wordt modern 
woon- en winkelcomplex

Het Centraal Magazijn, dat vroeger 
fungeerde als een grote gezamen-
lijke opslagplaats, is een van de niet- 
beschermde gebouwen op de voorma-
lige mijnsite in Heusden-Zolder. 
Na de eerdere restauratie van de voor-
malige elektriciteitscentrale, de hoofd-
kantoren en de badzaal zal nu ook het 
Centraal Magazijn heringericht worden, 
al zal het zijn primaire structuur wel 
volledig behouden. Het complex biedt 
plaats aan winkels, kantoren en veertig 
luxueuze lofts.  In wezen zal het Cen-
traal Magazijn niet zo heel erg veel wijzi- 
gingen ondergaan. Staal, beton en bak-
steen blijven de basismaterialen. 
De nieuwe woon-, werk- en winkel-
ruimtes worden gegroepeerd rond een 
centraal binnenplein, dat via een ruime 
inkomhal toegankelijk is vanaf de hui-
dige gemeentelijke parking. Op het ge-
lijkvloers komen er grote winkels (met 
een minimale oppervlakte van 1000 m²). 
Het centrale plein bevindt zich op de  
eerste verdieping en wordt omgeven met 
publiek toegankelijke functies: kantoren, 
vergaderfaciliteiten, fitnessruimtes, enz. 
De drie bovenste verdiepingen zijn 
voorbestemd voor de lofts. Deze kunnen 
volledig naar wens ingericht worden en 
hebben hoge plafonds, wat verwijst naar 
het groot ruimtegevoel in het originele 
magazijn. 

•••

Aanpassingswerken Shopping 1 
in Genk van start

Shopping 1 is het eerste shopping- 
centrum dat in 1968 werd gebouwd 
in België. Afgelopen week startten 
de werken om dit uit te breiden en te 

vernieuwen volgens het ontwerp van  
B-architecten en Jaspers-Eyers archi-
tecten. 
Op de huidige parkeerzone aan de  
Europalaan komt een nieuw gebouw 
met winkelruimtes en een parkeerge-
bouw op de verdiepingen. Twee nieuwe 
toegangen aan de Europalaan zullen 
samen met de bestaande toegangen de 
vernieuwde shopping verankeren in het 
stedelijk weefsel van Genk. In de gevel 
ontstaat een wisselend spel van inval-
lend zonlicht afhankelijk van het moment 
van de dag. Door een herschikking van 
de winkels, ontstaat er een ruime patio 
en een spectaculaire lichtstraat boven de 
mall. De vernieuwing past perfect in de 
plannen van het stadsbestuur om Genk 
als winkelstad nog meer op de kaart te 
zetten. Het einde van de werken is voor-
zien voor eind 2014. 

•••

Conix bedenkt specifieke 
oplossing voor Sint-Lambertuslaan 
in Bilzen

De randvoorwaarden van het ontwikke-
lingsproject Sint-Lambertuslaan in Bilzen 
zijn zeer specifiek. De spoorweg in het 
oosten, de toekomstige tunnel in het 
zuiden en de bestaande Sint-Lamber-
tuslaan in het noorden, zorgen voor een 
unieke locatie waar de noodzaak om een 
ontwerp op maat van de plek te reali-
seren essentieel is. De tunnel zorgt voor 
een nieuwe beweging van het autover-
keer, zeker met het verdwijnen van de 
bestaande spooroverweg. Samen met 
de spoorweg zorgt deze tunnel voor een 
behoefte aan wandvorming ten opzichte 
van deze elementen. Die behoefte werd 
letterlijk vertaald door de buitenzijde van 
de volumes in massief baksteenmet-
selwerk te voorzien om een solide wand 
te bekomen. De overgrote meerderheid 
van de appartementen zijn volledig vol-
gens de voorschriften van de VMSW. 
10% sociale woningen hieruit destilleren, 
zoals voorzien in het Decreet Grond- en 
Pandenbeleid was bijgevolg perfect mo-
gelijk. De aandacht werd prioritair gericht 
op de beleving van de appartementen en 
de relatie met de omgeving, door onder 
andere overmatige verharding van het 
terrein te vermijden en een verkeersvrije 
levendige binnenplaats te creëren.

Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be

© foto: Stijn Bollaerts
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volkswagen

Anno 2012 speelt spaarzaamheid een grote en onbetwistbare rol in onze dagelijkse behoeftes. Daarom is de Transporter nu 

uitgerust met BlueMotion-technologie: stop-startsysteem, intelligent motormanagement, banden met een lage rolweerstand 

en remenergierecuperatie. Al deze maatregelen helpen de CO2
-uitstoot te verlagen en het verbruik te herleiden tot slechts 

6,3 L/100 KM. U verwacht meer? Dan zullen de voordelige packs en aantrekkelijke kortingen van meer dan 3.600 € (excl. BTW) 

u vast en zeker over de streep trekken. Voor meer informatie, raadpleeg uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler.

Slechts 6,3 L/100 KM en meer dan 3.600 € excl. BTW aan voordelen.
De Transporter BlueMotion Bestelwagen.

www.volkswagen.be

Veel ruimte om te besparen.

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :

 Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

Etn J. Timmermans N.V. 
Maastrichtersteenweg, 347 
3900 Tongeren 

Garage Willems N.V. 
Andre Dumontlaan, 146 
3600 Genk 

Peerlings Automotive N.V. 
Europalaan, 1 
3900 Overpelt 

Delorge Hasselt N.V.
H. van Veldekesingel, 32 
3500 Hasselt 

Delorge Sint-Truiden B.V.B.A. 
Spookvliegerlaan 1111 
3800 Brustem 

Delorge Borgloon B.V.B.A.
Industriepark Tivoli, 28 
3840 Borgloon 

Garage Deboutte N.V. 
Blanklaerstraat, 5 
3290 Diest - Schaffen 

Garage Jaspers N.V. 
Bruglaan, 70 
3960 Bree 

Garage Smets Armand N.V. 
Tongersestraat, 56 
3740 Bilzen 

Garage Haesen N.V. 
Grote Baan, 20 
3540 Herk-de-Stad 

Coox Motors N.V.
Steenweg, 102 
3621 Rekem
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De Roos Interieur viert jubileum 
met nieuw winkelconcept

Meest ervaren Limburgse 
interieurzaak bestaat 75 jaar

Al 75 jaar is De Roos Interieur op de 
Hoevenzavellaan in Genk-Zwartberg de 
referentie in binnenhuisinrichting. 
De zaak van Veronique Volders is daar-
mee de oudste en meest ervaren in-
terieurzaak van Limburg. Om het 75-jarig 
jubileum te vieren, heeft de zaak zich 
in een nieuw kleedje gestoken, zowel 
langs binnen als langs buiten. Er zijn vele 
sfeerhoeken in de winkel gecreëerd die 
de klant een duidelijk beeld moet geven 
over welke producten goed bij elkaar 
passen. Alle stijlen komen aan bod: van 
klassiek tot modern. Daarnaast hebben  
ook de site, de buitengevel en de huis-
stijl een vernieuwingsbeurt gekregen. 
De Roos is gespecialiseerd in raam-
decoratie, zonwering, behang, tapijten 
en verven en beschikt over een eigen 
naaiatelier.
www.deroos-interieur.be

•••

Wegenbouwers vragen 
stadswachten

De Limburgse wegenbouwers zijn het 
moe. Zij vragen meer respect voor 
hun werk en zijn het helemaal beu dat 
chauffeurs door versperringen rijden en 
herstellingswerken vernielen. De Con-
federatie Bouw Limburg pleit daarom 
voor het inzetten van stadswachters bij 
herstellingswerken.
De wegenbouwers betreuren ook het 
incident dat zich vorige maand voordeed 
in Maasmechelen, waar twee jongeren 
een kostelijke epoxy wegherstelling  
wilden vernielen terwijl wegenbouw-
arbeiders nog aan het werk waren.

Toen de jongeren op hun vandalistisch 
gedrag werden gewezen, kreeg een van 
de arbeiders meerdere vuistslagen te 

verwerken en belandde in het ziekenhu-
is. De wegenbouwers trekken daarom 
aan de alarmbel. 

® Bron: www.wijmakenlimburgmooier.be

•••

Architectura organiseert architec-
tuurdag op de Antwerpse boeken-
beurs

Dat architectuur en boeken zich 
prachtig laten combineren, is algemeen 
geweten. Zeker de jongste jaren zijn er 
enkele knappe architectuur- en interieur-
boeken verschenen die ieder wel graag 
op zijn nachtkastje of salontafel zou  
willen hebben liggen.

Daarom heeft Architectura het initiatief 
genomen om samen met Boek.be op 
de Antwerpse boekenbeurs een archi-
tectuur- en bouwdag te organiseren. 
Deze zal plaatsvinden op zondag 4 no-
vember. Ook de Bond Vlaamse Archi-
tecten, Antwerp Architects, het Vlaams 
Architectuurinstituut en enkele uit-
geverijen gaan ons helpen om een mooi 
architectuurprogramma uit te werken. 

Wat staat er zoal op het programma? 
° Lezing over Belgium Best Buildings 
° Architectuurwandeling Best Buildings 
° Panelgesprek over Stadsplanning 
   in Antwerpen
° Panelgesprek met enkele vooraan- 
 staande architecten
° Interview met Arnon Grunberg over  
 de relatie tussen architectuur en 
 literatuur

’s Avonds volgt het orgelpunt met de  
officiële uitreiking van het beste archi-
tectuurboek van het jaar

Het gedetailleerde programma vind je 
weldra op Architectura.be en 
www.boekenbeurs.be.

BBU LDERS 
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+

bouwmagazine zonder muren

news

raamdecoratie I verf & behang I zonwering I tapijten I verlichting
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Antwerpen/Wilrijk Sint-Pieters-Leeuw Geel Hasselt Kortenberg Waterloo

Het is ons altijd weer een plezier om u te verrassen.  Om u te verwennen met de beste keukenideeën in alle stijlen. Van strak design tot sierlijk klassiek. Van pittig creatief tot weer-

galoze klasse. Van bescheiden eenvoudig tot exuberante allure. Onze keukens zijn stuk voor stuk aparte persoonlijkheden maar getuigen allemaal van... uitzonderlijk goede smaak. 

www.keukenontwerpers.com – tel 0800 20110               Maandag t/m vrijdag 10 u - 18 u.  Zaterdag 10 u - 17 u.  Donderdag koopavond tot 21 u.
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