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Na de unaniem positieve reacties op de eerste editie van 
Builders Facts, schotelen we u met evenveel enthousiasme 
het tweede nummer voor. We hebben opnieuw een aantal 
spraakmakende bouwprojecten geselecteerd die in deze uit-
gave de nodige aandacht krijgen. Mogelijk bieden ze voor u als 
professional in de sector een vleugje inspiratie en komt u via 
deze weg toekomstige partners op het spoor. 

U vindt in deze Buiders Facts ook heel wat sectornieuws en 
praktische informatie die nuttig is voor uw projecten. 

Opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers, archi-
tecten, leveranciers van bouwmaterialen en specifiek op de 
bouw gerichte diensten: iedereen vindt hier vast en zeker zijn  
gading! Zelf suggesties voor interessante bouwprojecten? 
Wij vernemen het graag! 

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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Tussen pot en pint 

Who is HoubenToekomst van 80-jarig bouwbedrijf Houben is verzekerd
“Familiale en professionele band houden we 
perfect gescheiden”

Houben nv staat er al 80 jaar als een stevig huis. Het bouwbedrijf vierde 
onlangs dit jubileum op gepaste wijze in ’t Hollandsch Huys in Hasselt. Wie 
nog meer te vieren had, was gedelegeerd bestuurder Ewald Houben. Hij 
mocht eerder dit jaar 65 kaarsjes uitblazen. Ondanks zijn pensioengerech-
tigde leeftijd denkt hij nog lang niet aan stoppen. “Ik zie nog heel veel op-
portuniteiten die ik niet wil laten schieten.” Dit tot grote tevredenheid van 
zijn twee kinderen Veronique (36) en Ignace (33) die ook in de zaak zitten. 
De toekomst van het familiebedrijf lijkt verzekerd.

Plaats van afspraak is de toog van het Hooghuis in Hasselt op enkele kilometers van  
‘t Hollandsch Huys, een innovatief en energiezuinig kantoor waar de administratieve diensten van  
Houben sinds kort gevestigd zijn. Langs de autosnelweg in Paal vind je wel nog altijd de interieur-
afdeling en het magazijn. Daarvoor zat de volledige groep driekwart eeuw in Houthalen. Bouw-
team Houben realiseert vooral grote gebouwen volgens het sleutel-op-de-deurprincipe. Voornamelijk 
zijn het gemeentehuizen, bejaardentehuizen, ziekenhuizen, scholen, woon- en winkelcomplexen,  
kantoorgebouwen en gebouwen van landsverdediging via hoofdzakelijk openbare aanbestedingen.

Solliciteren
De geschiedenis gaat dus terug tot 1932 met de stichting van het aannemersbedrijf Gebroeders 
Houben door Gerard en Julien Houben uit Houthalen. Intussen staat met Ewald de tweede generatie 
aan het roer. Generatie nummer drie loert om de hoek ook al zijn ze nooit ‘gepusht’ om mee in het 

- Gerard en Julien Houben
 stichten in 1932 het 
 aannemersbedrijf ‘Gebroeders 
  Houben’.

- Geboorte van Ewald Houben in
  Houthalen op 10 maart 1947.
 Hij is de jongste van vier in het
 gezin van aannemer Gerard
 Houben. 

- In 1962: opstart van Marmorith
 Betonindustrie als tweede
 onderneming. 

- In 1972 komt Ewald in het
 aannemersbedrijf dat later de
 naam nv Bouwbedrijf Houben
 krijgt.

- In 1982 vervoegt Lieve Vanwijck, 
 de echtgenote van Ewald 
 Houben, de dagelijkse leiding  
 van Bouwbedrijf Houben

- Bij de plotse dood van zijn 
 vader in 1985 wordt Ewald  
 samen met zijn oom Julien ge- 
 delegeerd bestuurder van beide  
 bedrijven. Vier jaar later koopt  
 Ewald beide families uit.

- In 1993 wordt de schrijnwer-
 kerij ondergebracht in een 
 nieuwe vennootschap: 
 Aluglas nv.

- Dochter Veronique gaat in 2000
 aan de slag bij Houben, zoon 
 Ignace in 2002.

- Het Ierse CRH koopt Marmorith
 nv in 2005 op, maar Houben
 behoudt de patenten van de
  bouwtechniek Airdeck en de
  licentie voor de groene 
 geluidswanden Evergreen.
 Houben Bouw & Interieur, heeft  
 zijn hoofdzetel langs de E313 in  
 Paal-Beringen.

- Bouw van de nieuwe admini- 
 stratieve zetel ‘t Hollandsch  
 Huys in Hasselt in 2007.

- Met 150 medewerkers haalt  
 Houben een jaaromzet van 60  
 miljoen euro.

- Ewald Houben en zijn echtge- 
 note, Lieve Vanwijck, hebben
 twee kinderen Veronique (36) 
 en Ignace (33) en drie klein-
 kinderen Charlie, Liv en Lucie.

bedrijf te stappen. “Mijn vrouw Lieve en ik 
hebben nooit onze kinderen opgedrongen om 
bij ons te komen werken”, zegt Ewald. “Wij 
wilden ze niet conditioneren op studievlak. 
Uiteindelijk zijn ze zelf naar Houben gestapt 
om er te mogen werken. Veronique heeft 
zelfs gesolliciteerd! Ik heb haar brief van vier 
bladzijden nog altijd”, lacht Ewald. 
“Het was tijdens de zomervakantie nadat 
ik mijn diploma behaald had, dat ik tussen 
de sollicitaties door iets nuttigs wilde doen 
en papa een tijdje gevolgd heb. Toen heb ik 
beslist om bij Houben te gaan werken. Ik had 
zoiets van: ‘als ik toch ergens onderaan de 
ladder moet beginnen, dan kan dat evengoed 
bij het bedrijf van mijn ouders’ en ik heb mijn 
brief verstuurd”, aldus Veronique. Intussen 
neemt ze onder meer de commerciële kant 
voor haar rekening en is ze verantwoordelijke 
van dochteronderneming Airdeck, specialist 
in gewichtsbesparende vloersystemen. 
Ignace heeft zijn sollicitatiebrief niet moeten 
schrijven, maar is er als het ware ingerold. 
“Na mijn studies bedrijfsmanagement  ben ik 
een tijdje naar Portugal getrokken om vervol-
gens op vraag van papa een maand mee te 
helpen op de prefab-afdeling. Maar die maand 
zijn zes à zeven jaar geworden, waarvan een 
deel als productieleider. 
Na nog enkele tussenstappen op kantoor, de 
interieurafdeling en als werfleider ben ik intus-
sen verantwoordelijk voor de werkprocessen 
en –methodes. Momenteel zijn we op liefst 
19 werven actief. Om te vermijden dat ieder-
een er zijn eigen weg gaat, hebben we alles 
gesystematiseerd waardoor alles efficiënter 
verloopt op vlak van milieu, kostenbesparing, 
energieverbruik. Doel is om op elke werf een 
goede organisatie te hebben die overal op 
dezelfde manier werkt.”

Ideeën uit Zuid-Korea
Ewald Houben is intussen 65 jaar en heeft 
er een rijkelijke carrière opzitten. Aan rustig 
‘uitbollen’ denkt hij nog niet. “Wij moeten 
hem soms zelf nog afremmen”, tempert  
Ignace. “Ik zie nog veel opportuniteiten die ik 
niet wil laten schieten”, valt Ewald in. “Als 
ik er niets mee zou doen, zou ik me er niet 
goed mee voelen. Met Airdeck bijvoorbeeld, 
ons gewichtsbesparend vloersysteem, zie ik 
nog veel kansen. We hebben net een project 
gerealiseerd in Denemarken. Nu de markt 
in West-Europa niet goed meer evolueert, 
gaan we letterlijk verder om dit product te  
promoten. Onder meer in Australië, Japan, 
Zuid-Korea en India zijn we actief. Ik heb 
geen zin om onder de kerktoren te blijven. 
Bovendien reis ik graag en dat werkt heel in-
spirerend. In Zuid-Korea heb ik onlangs nog 
ideeën opgedaan en nu gaan we zien hoe we 
die hier kunnen gebruiken.”

Systeem voor opvolging
De touwtjes zijn nog altijd stevig in handen 
van Ewald Houben. “Maar we hebben wel 
een systeem als er iets met mij zou gebeuren. 
Onze algemeen directeur is Bart Claesen en 
er is ook een coach die de zaken vanop een 
afstand ziet en soms bijstuurt. Daarnaast zijn 
er nog het managementteam en de Raad van 
Bestuur die wekelijks met mij en de kinderen 
overleggen. Alles is goed geregeld om de 
zaak te kunnen loslaten.” Ruzie komt in de 
beste families voor. Dus ongetwijfeld ook in 
een gezin waar iedereen nog eens met elkaar 
samenwerkt? “Alles gaat goed. Er zijn nog 
nooit problemen geweest”, zegt de amu-
sante familie Houben in koor. 
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“En we gaan ook nog eens bouwen langs 
papa en mama,” lacht Veronique. “Het fami-
liale en het professionele spelen zich op an-
dere vlakken af.” “Ieder heeft zijn eigen ding 
waar hij of zij meer kaas van gegeten heeft. 
Veronique doet meer het commerciële en  
financiële terwijl ik meer praktisch ben,” vult 
Ignace aan. “Wij zijn heel complementair. Dat 
is net de sterkte van het bedrijf. Wij kijken 
samen, maar dan met meerdere ogen naar 
onze firma. Van een verborgen agenda of zo 
is er eveneens geen sprake.”

Bij de plotse dood van zijn vader werd Ewald 
samen met zijn oom Julien Houben in 1985 
gedelegeerd bestuurder van Houben en alle 
daarbijhorende nevenbedrijven. Vier jaar later 
kochten Ewald en zijn vrouw Lieve de ove-
rige familieleden uit. Aan zo’n scenario den-
ken Veronique en Ignace in de verste verte 
niet. “Laat ons eerst nog maar vele jaren 
samenwerken zonder te moeten nadenken 
over hoe we de koek gaan verdelen of elkaar 
willen uitkopen. Bovendien zijn we maar met 
twee terwijl onze ouders tien personen, waar-
onder meerdere neven en nichten, moest uit-
kopen. Bij ons is het goed zoals het nu is.”

Toekomst
Stilstaan is achteruitgaan. Zeker in een gevoe-
lige sector als de bouw. ”In de toekomst  
willen we nog beter doen dan vandaag,” vat 
de familie Houben de ambitie samen. “Nu zijn 
we bijvoorbeeld volop bezig met de ontwik-
keling van buitenlandse projecten. Er is zelfs 
een samenwerking met een Australische 
partner. Daarnaast zullen we moeten leren 
om efficiënter en innovatiever te bouwen 
door de beperkte ruimte die nog ter beschik-
king is. Nieuwe leef- en woonvormen zullen 
ontstaan. Daarom kijken wij vooruit en willen 
we voor de toekomstige generaties duurzame 
gebouwen neerzetten. Het blijft ons doel om 
de rol van voorloper, die we zijn, te blijven 
vervullen. Of het moeilijk gaat in de sector? 
De prijsvorming is scherper dan ooit en er zijn 
veel buitenlandse onderaannemers. Eigenlijk 
moet iedereen nu beginnen bouwen, want de 
rente is laag en de prijsvorming scherp.”
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Facts & Figures: project bureau Notermans

Get the lookKnappe samensmelting van ratio en emotie

Eind oktober betrokken de elf medewerkers van Bureau Notermans hun 
nieuwe werkplek aan de Sint-Truidersteenweg in Hoepertingen. “Niet  
alleen de uitstraling was belangrijk, al was het vanaf het begin duidelijk 
dat we een sober, transparant ontwerp wilden,” vertelt zaakvoerder Marc 
Notermans. “De snelle realisatie én het respect voor het vooropgestel-
de budget moesten tevens een mooi visitekaartje van onze activiteiten 
worden.”

Als we meegeven dat de bouwwerken voor de nieuwe uitvalsbasis van het ingenieurs- en  
expertisebureau startten in april 2012 en dus amper zes maanden en een half in beslag namen, weet 
u dat het met dat visitekaartje alvast goed gekomen is. Maar een blik op het triangulaire gebouw toont  
meteen dat het ook op dat vlak snor zit. Wanneer we eind november een bezoek brengen aan 
zaakvoerder Marc Notermans, kan hij dan ook enkel maar tevreden terugblikken op de samenwer-
king met architect en aannemers. “Het ijltempo waarin het gebouw tot stand is gekomen, is beslist 
iets om trots op te zijn,” aldus de zaakvoerder, die met zijn team de oversteek maakte van de  
kantoren op zijn privéadres, enkele kilometers verderop naar het nieuwe gebouw aan de Sint- 
Truidersteenweg. “Een uitdaging die enkel kon slagen dankzij een grondige voorbereiding en een 
uitstekende samenwerking met architect Bart Thijs van architectenbureau Strakker en de aan- 
nemers, zoals de firma Reynders uit Herderen. Stuk voor stuk zijn ze mee in dat kortetermijnverhaal 
en de strakke financiële opvolging gestapt. Alle neuzen stonden in dezelfde richting. We hebben het 
project dan ook een achttal maanden intensief voorbereid voor we aan de slag gingen.”

Grillig
Nochtans kreeg de architect met de grillige vorm van de bouwgrond niet meteen een cadeau in 
handen. “Het perceel ligt inderdaad enigszins gewrongen,” legt Marc Notermans, zelf bouwkundig 
ingenieur van opleiding, uit. “Zo heeft het een driehoekige vorm, en ben je ook beperkt omdat je vijf 

Opvallender misschien nog dan de 
triangulaire vorm die het nieuwe 
kantoor van Bureau Notermans 
meekreeg, zijn misschien nog 
wel de witte ‘vinnen’ die werden 
aangebracht aan de buitenzijde 
van het gebouw. 
“De witte vinnen geven een  
zwevende uitstraling aan de 
gevel,” legt Marc Notermans uit. 
“Maar dit zonder dat je met een 
dure constructie moet werken. 
Ook dat is een uitstekend voor-
beeld van de opdracht die we 
aan de architect gaven: met een-
voudige, sobere ingrepen en  
accenten tot een bijzonder 
ontwerp komen.”

foto 1 : De architect werd
ingeschakeld voor de ruwbouw, 
afwerking en buitenaanleg, zodat 
hij zijn concept maximaal kon 
uitwerken.  

foto 2 : De witte vinnen geven een 
zwevende uitstraling aan de gevel.

1. 2.



Builders Facts -  11 10  - Builders Facts

Facts & Figures: project bureau Notermans

Get the lookKnappe samensmelting van ratio en emotie

Eind oktober betrokken de elf medewerkers van Bureau Notermans hun 
nieuwe werkplek aan de Sint-Truidersteenweg in Hoepertingen. “Niet  
alleen de uitstraling was belangrijk, al was het vanaf het begin duidelijk 
dat we een sober, transparant ontwerp wilden,” vertelt zaakvoerder Marc 
Notermans. “De snelle realisatie én het respect voor het vooropgestel-
de budget moesten tevens een mooi visitekaartje van onze activiteiten 
worden.”

Als we meegeven dat de bouwwerken voor de nieuwe uitvalsbasis van het ingenieurs- en  
expertisebureau startten in april 2012 en dus amper zes maanden en een half in beslag namen, weet 
u dat het met dat visitekaartje alvast goed gekomen is. Maar een blik op het triangulaire gebouw toont  
meteen dat het ook op dat vlak snor zit. Wanneer we eind november een bezoek brengen aan 
zaakvoerder Marc Notermans, kan hij dan ook enkel maar tevreden terugblikken op de samenwer-
king met architect en aannemers. “Het ijltempo waarin het gebouw tot stand is gekomen, is beslist 
iets om trots op te zijn,” aldus de zaakvoerder, die met zijn team de oversteek maakte van de  
kantoren op zijn privéadres, enkele kilometers verderop naar het nieuwe gebouw aan de Sint- 
Truidersteenweg. “Een uitdaging die enkel kon slagen dankzij een grondige voorbereiding en een 
uitstekende samenwerking met architect Bart Thijs van architectenbureau Strakker en de aan- 
nemers, zoals de firma Reynders uit Herderen. Stuk voor stuk zijn ze mee in dat kortetermijnverhaal 
en de strakke financiële opvolging gestapt. Alle neuzen stonden in dezelfde richting. We hebben het 
project dan ook een achttal maanden intensief voorbereid voor we aan de slag gingen.”

Grillig
Nochtans kreeg de architect met de grillige vorm van de bouwgrond niet meteen een cadeau in 
handen. “Het perceel ligt inderdaad enigszins gewrongen,” legt Marc Notermans, zelf bouwkundig 
ingenieur van opleiding, uit. “Zo heeft het een driehoekige vorm, en ben je ook beperkt omdat je vijf 

Opvallender misschien nog dan de 
triangulaire vorm die het nieuwe 
kantoor van Bureau Notermans 
meekreeg, zijn misschien nog 
wel de witte ‘vinnen’ die werden 
aangebracht aan de buitenzijde 
van het gebouw. 
“De witte vinnen geven een  
zwevende uitstraling aan de 
gevel,” legt Marc Notermans uit. 
“Maar dit zonder dat je met een 
dure constructie moet werken. 
Ook dat is een uitstekend voor-
beeld van de opdracht die we 
aan de architect gaven: met een-
voudige, sobere ingrepen en  
accenten tot een bijzonder 
ontwerp komen.”

foto 1 : De architect werd
ingeschakeld voor de ruwbouw, 
afwerking en buitenaanleg, zodat 
hij zijn concept maximaal kon 
uitwerken.  

foto 2 : De witte vinnen geven een 
zwevende uitstraling aan de gevel.

1. 2.



Builders Facts -  13 12  - Builders Facts

“Stuk voor stuk is iedereen mee in dat 
kortetermijnverhaal en de strakke financiële 

opvolging gestapt. alle neuzen stonden in 
dezelfde richting. We hebben het project dan 

ook een achttal maanden intensief voorbereid 
voor we aan de slag gingen.” 

partners

Bouwheer 
 Bureau Notermans, Borgloon
architect 
 Strakker architects, St-Truiden
Hoofdaannemer 
 NV Louis Reynders, Riemst
Studiebureau 
 V2S, Genk
Veiligheid/EPB 
 KS-ID, Orsmaal
Grondwerken 
 Bernard & Jos bvba, Borgloon
Glas 
 Schiffeleers NV, Alken                    
Dakwerken 
 Dakwerken Hayen, St-Truiden 
gevelsteen 
 Terca Wienerberger, Kortrijk 
Binnenblokken 
 Silka/silikaatsteen, Burcht
Sanitair/verwarming 
 Bessemans, Borgloon  
alarm 
 EMAB security NV,  Houthalen
Elektriciteitswerken 
 Vannut bvba, Stevoort
Schilderwerken 
 Firma Lamberts bvba, St-Truiden
Binnenschrijnwerk/kantoormeubilair/keuken 
 Jongen Keukens, St-Truiden
Verlichting 
 DOXIS NV, Genk
ICT 
 Offimac Nv, Kermt
Vloer 
 Vloeren Peeters,  Heusden-Zolder
Trappen 
 Heylen inox en staalcreaties, Diepenbeek
Plafonds 
 Valedro, Tongeren
Binnendeuren 
 Stevens Houttechniek,  St-Truiden
Vloerisolatie 
 ISOLA, Tongeren
Chapewerken
 De Chapper bvba,  Zonhoven
Pleisterwerken 
 Kris Mignolet, Rummen
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meter van de beek verwijderd moet blijven. Ik kan me voorstellen dat het niet meteen geschikt is 
voor een gezinswoning, maar voor een kantoorgebouw ligt dat natuurlijk wat anders. De architect is 
er in elk geval heel flexibel mee omgesprongen en heeft de driehoek meegenomen in het concept. 
We hebben hem ingeschakeld voor de ruwbouw, afwerking en buitenaanleg, zodat hij zijn concept 
maximaal kon uitwerken. Zo werd de trappenhal weggewerkt in de scherpe hoek van de driehoek 
van het gebouw, waardoor je uiteindelijk toch geen ruimte verliest. Dat hoekige zie je trouwens te-
rugkomen tot in het directiekantoor op de eerste verdieping, waar de vorm van het bureau refereert 
aan de bouwgrond en het ontwerp.”
Verder vind je op deze verdieping nog een keuken, vergaderzaal en een aantal flexplekken voor de 
medewerkers die vele uren op de baan zijn. Opvallend zijn de grote ramen en grote glazen deuren 
die overal terugkomen. “Wij hebben niets te verbergen,” lacht de zaakvoerder. “Vandaar de keuze 
voor die transparantie: alles mag gezien worden. En de lichtinval maakt het natuurlijk veel aange-
namer om te werken.” Het sluit perfect aan bij de sobere uitstraling van het interieur. “Allemaal de 
verdienste van de architect. Zelf ben ik meer iemand van cijfertjes en planning, een koele kikker zeg 
maar (lacht). Zijn zin voor esthetiek en onze ervaring op gebied voor het planmatige en de financiële 
opvolging maakten dit project tot een succes. Noem het een samensmelting van emotie en ratio.”

Slechts twee vaste muren
In het gebouw blijken er maar twee vaste muren te zijn, opdat de invulling zo flexibel mogelijk 
kan gebeuren. “Vandaag beschikken we over 300 m2 ruimte, maar naast ons kantoor hebben we 
ook twee appartementen van telkens 100 m2 gebouwd. Bovendien werd het gebouw ook volledig 
onderkelderd zodat we ook die ruimte nog kunnen inrichten op termijn. Zo kunnen we de groei van 
ons bedrijf altijd opvangen. Naast die appartementen is trouwens een carwash gevestigd die ons 
regenwater volledig recupereert. Daarvoor hebben we regentonnen van 20.000 liter voorzien.”

Frisse neus halen
Op de benedenverdieping vind je een viertal centrale bureaus en opnieuw een aantal flexplekken. 
Bijzonder aan de centrale bureaus is de extra lengte die eraan werd voorzien om altijd een verga-
derplek voorhanden te hebben. “De bureaus zijn zo opgevat dat onze administratief bedienden zich 
gewoon maar hoeven om te draaien naar de tafel achter hen om zo meteen te kunnen overleggen 
met hun collega. Verder werden de vier bureaus ook voorzien van een akoestisch plafond. Zij krijgen 
veel telefoontjes, maar door de plafonds werkt dat nooit storend voor de andere medewerkers.” En 
over dat telefoneren gesproken… Als de zaakvoerder dan toch over iets moet klagen, dan wel over 
het gsm-bereik, of beter het gebrek daaraan. “Ik hoop dat de providers meelezen, maar voor wie 
me nodig heeft: best op het vaste nummer bellen. Ik ben zo goed als onbereikbaar via gsm en moet 
regelmatig even naar buiten om te zien of ik geen gemiste gesprekken heb. Al weiger ik te geloven 
dat het aan het ontwerp ligt, want ook thuis heb ik er last van.” Misschien is het de ideale manier 
om tussen het werken door regelmatig een frisse neus te halen?

® tekst: Hilde Neven - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : De trappenhal werd 
weggewerkt in de scherpe hoek 
van de driehoek van het gebouw, 
waardoor je uiteindelijk toch geen 
ruimte verliest.

foto 2 : Opvallend zijn de grote 
ramen en grote glazen deuren die 
overal terugkomen. 

foto 3 : Op de benedenverdieping 
vind je een viertal centrale bureaus 
en een aantal flexplekken.
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De laser gericht op: Etalentis

Who is EtalentisGezocht: een m/v bouwkundig 
elektromechanisch juridisch bio-ingenieur !
Het zal je maar overkomen. Na jarenlang wikken en weken beslis je om te gaan studeren 
als Bouwkundig Bachelor of Master. Je wil graag architecturale gebouwen tot stand zien 
komen. Goed gefundeerd en gedimensioneerd, met een spouwmuur en een waterdichte  
dakconstructie, voorzien van elektriciteit, sanitair en CV. Rechttoe rechtaan. Na de studies heb je de 
keuze om te gaan werken voor een studiebureau, een aannemer of ineens voor de bouwheer zelf. 
Berekenen van stabiliteitsstudies, dimensioneren van kolommen, wapening en bekisting. 
Uittekenen van elektriciteitscircuits, middenspanning en laagspanning. Of toch liever als werf- of 
projectleider in the field? Aansturen van de bouwploegen, bewaken van planning en budgetten, 
opvolgen van de onderaannemers en bovenal steeds de veiligheid bewaken en garanderen op de 
werven en projecten.

Je carrière loopt goed, alle partijen content, maar tijd om op de lauweren te rusten is er niet.  
De wetgeving wordt almaar strenger en complexer (en logger), preventie en veiligheidscoördinatie 
komt erbij. Documenten voor grondverzet dienen strikt ingevuld te worden, de EPB-regelgeving 
gerespecteerd. De diverse betrokken bouwpartijen beginnen naar elkaar te kijken. Wie dekt welke 
wetgeving af? Ging die architect nu wel of niet de veiligheidscoördinatie doen ? …

Het wordt alsmaar serieuzer, complexer en technischer, meer focus ook op ecologie en economie. 
Hoe zit het met de CO²-uitstoot van het gebouw of met de energie- en warmterecuperatie? Een 
“gewoon” kantoorgebouw, met een “eenvoudige” airco en elektriciteit geraakt niet meer verkocht 
of verhuurd wegens “niet ecologisch” genoeg of omdat het niet (meer) voldoende bijdraagt aan de 
groene uitstraling van een bedrijf.

En plots worden we geconfronteerd met de vraag naar mechanische of natuurlijke nachtventilatie 
of misschien toch maar een gebouwenstructuur met betonkernactivering voorzien van een koude/
warmte opslag met  warmtewisselaar en warmtepomp waarbij we uiteraard rekening moeten 
houden met de geologie van het gebied… Of waarom eigenlijk niet kiezen voor een adiabatische 
verdampingskoeling omdat we toch nog twijfels hebben over de compressorkoeling ? Qua ener-
gievoorziening voorzien we wellicht een micro-warmtekrachtkoppelinginstallatie op basis van een 
ingebouwde Stirlingmotor. En als dakbedekking moeten we enkel nog de keuze maken uit een 
intensief of een extensief groendak… Kan onze bouwkundig opgeleide dit nog wel allemaal volgen ?
Niet te verwonderen dat ze tegenwoordig in de studiebureaus én bij de aannemers met de handen 
in het haar zitten. Wie is er nog mee met al deze technieken, kennis en kunde ? Wie durft de  
uitdaging nog aan, wie weet welke techniek voor dit specifieke gebouw nu beter is dan de  
andere techniek ? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor deze keuze, nadien ook voor de studie en  
berekeningen en tot slot voor een correcte plaatsing en uitvoering van al deze exotische technieken ?

Vandaar wellicht ook de actuele tendens van de aannemers om een percentage aan elektrome-
chanisch geschoolde ingenieurs aan boord te halen naast de zuiver bouwkundig opgeleide collega’s.
En waar gaat dit eindigen? Zo verwacht Europa van ons alvast dat we vanaf 2021 “bijna-energie-
neutraal” zullen bouwen. Daartoe zullen we allen naast energievriendelijk bouwen ook zelf moeten 
instaan voor een groot deel van ons eigen energieverbruik en die energie dus ook zelf moeten  
produceren…
     Dringend tijd dus om op zoek te gaan naar onze m/v  
     bouwkundig elektromechanisch juridisch bio-
     ingenieur !

     Peter Vaes – www.etalentis.be 

ETaLENTIS is een kennis-, 
ingenieurs- en consultancybedrijf 
actief in diverse technische 
disciplines. 
“Samen met de klanten” worden 
technische projecten gereali-
seerd 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

- …

Bouwkundige 
projecten worden 
zo technisch 
en complex dat 
“elektromechanische” 
expertise 
onontbeerlijk is.

‘sharing’   technolutions… 

Balendijk 205 
3920 Lommel
tel. +32 11 57 06 50
fax. +32 11 57 51
info@hemelaersglas.be

www.hemelaersglas.be

advgemacool.indd   1 3/10/12   13:29
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advocaten-vennoten

Hendrik Van Veldekesingel 148
B-3500 Hasselt
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Facts & Figures: Hemelaers glas

Get the look Glazen gebouw is tevens toonzaal

Een glazen bol had Dirk Godelaine niet toen hij in 2006 voor de helft instapte 
in het glasbedrijf van zijn klant, en tegelijk vriend, Danny Hemelaers. Toch 
draaide de samenwerking heel goed uit, en moest hun bedrijfsgebouw in 
Lommel omwille van plaatsgebrek recent volledig worden aangepakt. Een 
forse investering, waarbij het pand nu ook als showroom voor diverse toe-
passingen in glas fungeert.

Precies 20 jaar geleden ging Danny Hemelaers in Dessel van start met een bedrijf in dichtingswer-
ken. Geleidelijk kwam de vraag van klanten om ook het glas mee aan te bieden. Een ‘booming busi-
ness’, want 10 jaar later was de onderneming zodanig uit de kluiten gewassen, dat een verhuizing 
naar de industriezone Balendijk in Lommel zich opdrong. Niet alleen de accommodatie, maar ook 
de directie was aan uitbreiding toe. Als technisch specialist, ging Danny Hemelaers in 2006 op zoek 
naar een manager om de administratieve en commerciële kant van het bedrijf op zich te nemen. Een 
unieke kans voor Dirk Godelaine, die als filiaaldirecteur van de Glaverbel-groep, wist welk glas hij in 
de kuip had… Hij werd meteen mede-eigenaar, en heeft zich die stap nog geen moment beklaagd. 
De complementaire kwaliteiten van beiden waren immers de basis voor het verdere succes, dat nog 
geen jaar geleden uitmondde in de behoefte naar meer ruimte voor machines, kantoren en voor de 
toonzaal. 

“En zo werd D&A Architecten uit Lommel aan het werk gezet om 1600 m2 atelier en 480 m2 
kantoren bij te bouwen,” vertelt Dirk Godelaine. “De vroegere inkomhal werd verbouwd tot een 
toonzaal. Want het is zo dat de interieurbouwers waar wij voor werken, vaak particuliere eindklanten 
naar ons sturen om de mogelijkheden te bespreken. Een glazen trap, douche of binnenwand,… we 
willen graag laten zien welke opties er zijn.”
Danny Hemelaers vult aan: “Daarom hebben we ook in onze nieuwe kantoren gekozen voor toe-
passingen die inspiratie kunnen opwekken voor bouwers, verbouwers en professionals uit de bouw-
sector, zoals aannemers in sanitair of keukens. Gezandstraalde deuren met diverse afwerkings-
vormen, een glazen tablet op de inkombalie, ballustrades, achterwanden in gelakt glas… het hele 
gebouw is eigenlijk een grote showroom geworden.” 

Centraal aan de receptie van de 
nieuwe ruimtes bij Hemelaers, 
prijkt een grote glazen trap. Die 
geeft rondom zich uit op de balie, 
de glazen scheidingswanden van 
de kantoren en vergaderzalen, 
maar ook een klein keukentje, 
waar de koffiemachine staat. 

Niets bijzonders, zal je denken, 
maar de achterwand van de 
spoeltafel daar, is vervaardigd 
uit gelakt glas. “Een echte spe-
cialiteit van ons bedrijf. Dit glas 
straalt een zeker klasse uit, die de 
ruimte erg opwaardeert,” vindt 
Dirk Godelaine. “Je verwacht dit 
materiaal niet op deze plaats. Die 
verrassing maakt het bijzonder 
voor wie er vertoeft. 

Uiteraard zorgt het glas er ook 
voor dat de ruimte groter lijkt. 
Het materiaal is bovendien erg 
robuust en onderhoudsvriende- 
lijk. Het gebeurt regelmatig dat 
de kennismaking met deze toe-
passing hier in ons gebouw, 
klanten overtuigt om bij hen het-
zelfde te gaan doen.

foto 1 : Het hele complex van 
Hemelaers Glas is tegelijk een 
showroom voor de klanten.

1.
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De glazen trap in de 
ontvangstruimte is de 
eyecatcher van het 
nieuwe gedeelte.

partners

Bouwheer 
 Hemelaers Glas, Lommel
architect
 Architectenbureau D&A, Lommel
Hoofdaannemer
 Derdaele+, Lommel
Dakwerken 
 Gebr. Hendrickx, Overpelt
Glaswerken binnen en buiten 
 Hemelaers Glas, Lommel
Sectionale poorten
 ADK, Kinrooi
Rookluiken 
 Braekel Aero, Erpe-Mere
Grondwerken
 Joko, Lommel
arduin
 Vos, Lommel
Beton
 Wijckmans, Lommel
Betonpanelen 
 Preton, Heusden-Zolder
Interieurinrichting
 Projectatelier, Lommel
Brandwerend schilderwerken 
 Iris, Geel
Betonvloeren 
 Iso-betonvloeren, Beringen
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Energiezuinig
De buitengevels zijn eveneens uit glas opgetrokken. “Klopt, want we leveren bijvoorbeeld eveneens 
het glas voor de toonzalen van autodealers,” zegt Dirk Godelaine. “De range van onze projecten is 
erg groot. Dat gaat van de herstelling van een spiegel van een traktor tot de meest ingewikkelde 
douchecabines of constructies in superisolerend glas. Speciale projecten, waar anderen liever niet 
aan willen beginnen, dat is onze specialiteit.”

Het superisolerende is trouwens een ander kenmerk van de nieuwbouw bij Hemelaers Glas. “Ja, 
die allernieuwste zonnewerende beglazing is een voorbeeld van onze producten om energiezuinig 
en milieuvriendelijk te bouwen,” aldus Danny Hemelaers. “We spelen daarmee in op een duidelijke 
trend. We doen hier zelf graag aan mee, door onder meer ook gebruik te maken van zonnepalen en 
een warmtepomp.”

Mega Glas
De nieuwe bedrijfshal aan de achterzijde, biedt de medewerkers vooralsnog een zee van ruimte om 
in alle comfort te kunnen werken. “Tegen eind 2013 installeren we hier nog een volautomatische 
‘dubbelslijper’, waardoor we nog efficiënter zullen kunnen werken,” weet Dirk Godelaine. “Daar-
mee zal een belangrijk deel van het nieuwe atelier ingenomen worden.” Er is tevens een afhaal-
magazijn en een stockageruimte voor kleinere materialen.

Een ander gedeelte van de nieuwe accommodatie is voorbehouden voor de firma Mega Glas, die 
ook tot de Hemelaers-groep behoort. “Mega Glas is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van 
heel grote en zware glasvolumes,” legt Danny Hemelaers uit. “We hebben hiervoor 3 kraanwagens 
ter beschikking. De vraag neemt toe, zeker nu de nieuwste trend het triple-glas is geworden. Dit 
is nog zwaarder, en bijgevolg nog meer belastend voor medewerkers die het met de hand willen 
plaatsen. Vandaar het toenemend succes van Mega Glas.”

De totale verbouwing van Hemelaers Glas was op minder dan een jaar geklaard. “Februari 2012 zijn 
we eraan begonnen, en met de inrichting van de toonzaal voor particulieren, is nu alles zo goed als 
afgerond,” aldus nog Dirk Godelaine. “Als we alle investeringen samentellen, komen we snel uit op 
1,4 miljoen euro. Een hele hap voor een KMO met 32 mensen, maar in iedere geval een broodnodige 
stap die we moesten zetten om onze ambities te kunnen waarmaken.” 

Wie zelf eens een kijkje wil nemen in de nieuwe bedrijfsgebouwen van Hemelaers Glas, kan er 
terecht tijdens de Open Balendijkdagen op 23 en 24 maart 2013. 

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

foto 1 : De kleurrijke accessoires 
geven de vergaderzaal een speelse 
look.

foto 2 : Een verlaagd plafond zorgt 
voor de knusheid van de ruimtes. 

foto 3 : Het atelier biedt nu 
voldoende plaats om extra 
machines te huisvesten.
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Bespaar tot 90% energiekosten 
met het uniek gewichtsbesparend 

vloersysteem.

De juiste oplossing voor elk gebouw.

Met het innoverende Airdeck-concept kunt u:

• een gebouw vrij ontwerpen
• het bouwproces optimaliseren
• de technieken eenvoudig integreren
   in de kern van het gebouw

• het energiemanagement rentabiliseren

Airdeck is een intelligent bouwsysteem op basis van 

geprefabriceerde lichtgewichtvloeren. Airdeck-vloeren 

dragen in twee richtingen en garanderen grote 

overspanningen, zelfs zonder dragende balken of muren.

Meer info?
www.airdeckbuildingconcepts.com

Airdeck Building Concepts nv
Prins Bisschopssingel 36 bus 7, 3500 Hasselt

T +32 11 37 48 00, F +32 11 26 96 00, info@airdeck.be
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de inrichting verzorgen van dit gebouw dat onderdak biedt aan 
alle gemeentelijke diensten, alsook de politie, OCMW en biblio -
theek, om zo de bevolking een uiterst moderne dienstverlening 
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Energiezuinig
De buitengevels zijn eveneens uit glas opgetrokken. “Klopt, want we leveren bijvoorbeeld eveneens 
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aan willen beginnen, dat is onze specialiteit.”
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Wie zelf eens een kijkje wil nemen in de nieuwe bedrijfsgebouwen van Hemelaers Glas, kan er 
terecht tijdens de Open Balendijkdagen op 23 en 24 maart 2013. 

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

foto 1 : De kleurrijke accessoires 
geven de vergaderzaal een speelse 
look.

foto 2 : Een verlaagd plafond zorgt 
voor de knusheid van de ruimtes. 

foto 3 : Het atelier biedt nu 
voldoende plaats om extra 
machines te huisvesten.
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Good Morning Club meets NaC

Get the lookDe Good Morning Club was ‘on tour’ voor een bezoek aan het nieuwe 
gemeentehuis van Houthalen-Helchteren. Architect Juul Vanleysen  
(Holistic Architecture 50 I 5) en burgemeester Alain Yzermans troonden het 
uiterst geïnteresseerde publiek mee om hen alle hoeken en kanten van het 
complex uit de doeken te doen.

De werktitel NAC, wat staat voor Nieuw Adminstratief Centrum, is in de volksmond bewaard ge-
bleven. Het gebouw zelf is heel wat minder simplistisch. Voor- en tegenstanders verdringen zich 
om de esthetische aspecten te bejubelen, dan wel de grond in te boren. Waar vriend en vijand het 
wel over eens zijn, is de grote meerwaarde die het frivole gebouw biedt voor de doorgaans weinig 
excentrieke Midden-Limburgse mijngemeente. 

Pruillip
Het verhaal begint ergens in 2008, als burgemeester Yzermans met zijn secretaris Wim Haest tus-
sen ‘de soep en de patatten’ brainstormt over een aantal mogelijkheden om de infrastructuur voor 
de gemeentelijke diensten als het OCMW, de politie en bibliotheek te optimaliseren. Want deze 
zitten verspreid over 8 aftandse gebouwen, die hopen geld kosten aan onderhoud en verwarming. 
Om nog maar te zwijgen van het negatieve werkplezier van de ambtenaren die iedere morgen met 
een pruillip tegen het oude behang moeten aankijken. Het probleem om schoon schip te maken 
met het oubollige patrimonium is de dan al zichtbare bodem van de gemeentekas. En dus puzzelen 
Yzermans en Haest met financiële spitsvondigheden tot het plaatje klopt. Subsidies van Europa, een 
PPS-formule, de verkoop van afgedankte gebouwen én het positieve rendementsverschil dat met 
een nieuw project wordt behaald, laten toe om medio 2009 het licht op groen te zetten.

Mandala
In een strak tempo wordt het rondborstige complex, ontsproten uit de geest van Juul Vanleysen, 
met het nodige vakmanschap uit de grond gestampt. Uitvoerder van het project is de Tijdelijke  
Handelsvereniging (THV) Mandala, die naast Holistic Architecture 50|5, bestaat uit Arcadis  
(ingenieur), Cordeel, Kumpen en Creando (inrichting voor ‘het nieuwe werken’). De naam Mandala, 
die volgens Wikipedia een generieke term is uit de Tibetaanse kunst en staat voor een plan, kaart 
of geometrisch patroon dat de kosmos uitbeeldt, is uiteraard niet toevallig gekozen. Het bouw-
team beschouwt de Mandala als de symboliek voor een creatieve doorsnede die diverse uitlopers 
heeft naargelang de individuele competenties, maar toch als een hecht geheel aan mekaar hangt. 
THV spiegelt zich hiervoor aan de eigenheid van de gemeente Houthalen-Helchteren, die ook een 
doorsnede is van veel diversiteit, maar uiteindelijk over een wortelstelsel beschikt dat méér bindt 
dan op het eerste zicht lijkt.

Boven in de toren hebben 
bezoekers van het NAC een 
panoramisch uitzicht over de 
mijnterrils.

foto 1 : Aan het bezoek van de Good 
Morning Club ging een stevig ontbijt 
vooraf.

foto 2 : Ook binnen in het NAC is  
veel aandacht voor ronde, esthetische 
vormen.
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Bezoekers kunnen in alle 
comfort even tot rust 
komen. 

partners

Opdrachtgever
 Gemeente Houthalen-Helchteren
Hoofdaannemer
 TV Mandala Construct/ Kumpen-  
 Cordeel, Hasselt
architect 
 Holistic Architecture 50 I 5, Hasselt
Landmeter
 Tony Tempels, Hasselt
Grondwerken
 De Coster Dominique, 
 Houthalen Helchteren
Sectionale poorten 
 L-door, Liederkerke
aluminium deuren 
 R&M Van den Boer, Lommel
Prefab keerwanden 
 Vanbockrijck beton, Borgloon
Blauwe steen/dorpels 
 Fedrigo, Bilzen
Binneninrichting 
 Convents Products, Koersel
Pannen - azuurblauwe ‘aléonard 
Patrimoine: 
 Fabrikant Wienerberger, Kortrijk
 Leverancier Wijckmans, Ham
Beglazing 
 Glas Ceyssens, Heusden-Zolder
Verlichting
 Lichthuis, Mol
Gevelbouw HSB 
 Alvema, Tilburg NL
automatische deuren 
 Besam, Houthalen-Helchteren
Luchtdichtheid materiaal & testen   
 Boomer, Lummen
Licht-en brandkoepels 
 Caroplast, Zoutleeuw
Houten binnendeuren
 Cordeel, Temse
Solatube koepels
 CPE, Genk
Isolatie + waterdichting kelder
 Crabbé dakwerken, Zoutleeuw
Keramische gevelbekleding 
en bekleding luifels 
 ME Construct, Bree
Bouwmaterialen 
 Paesen Bouwexpo, Peer

Vloer- en wandtegels
 Posa, Ham
Kantoormeubilair 
 Stulens, Hasselt
Dakdekking 
 Dekkers, Genk
Daktuinen 
 Ibic, Aartselaar
Electriciteit 
 AEW, Hasselt
afwerking
 Jansen Finishings, Meeuwen
Hijskranen 
 Sarens, Genk
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L-door
De bouwfirma koos voor de 
productie en plaatsing van de 
sectionale poorten voor een 
Belgische en betrouwbare part-
ner. L-DOOR, gevestigd in het 
Vlaams-Brabantse Liedekerke, 
heeft reeds 15 jaar ervaring in 
het produceren, plaatsen en on-
derhouden van sectionale ga-
ragepoorten op maat. Dit zowel 
voor de particuliere – als profes-
sionele markt over heel België 
en buiten de landsgrenzen.  Het 
gamma voor de professionele 
markt wordt uitgebreid met 
dockshelters, docklevellers, sec-
tionale brandpoorten en snel-
looppoorten. L-DOOR biedt zijn 
klanten steeds een product met 
een correcte prijs/kwaliteitsver-
houding en is voor dringende in-
terventies 7 dagen op 7, 24u op 
24 bereikbaar.

Duurzaamheid
Mochten dat alleen loze woorden zijn, zou het team nooit het vooropgestelde doel behalen. Het 
erg complexe, niet-alledaagse gebouw wordt conform de resultaatsverbintenis opgeleverd in 1066 
dagen, met een vast budget en duidelijke kwaliteitsvereisten, zoals de waarden E40 en K14. 
De duurzaamheid loopt als een sterke rode draad doorheen het project. Technieken als groendaken 
en een warmtepomp zorgen voor een lage CO2-voetafdruk. Maar ook binnen moet het een pak 
efficiënter. Daarom wordt Wim Vanderstraeten van Creando erbij gehaald. Hij past de ruimtelijke 
filosofie van de bouwheer toe op de interne organisatie.”

En geef toe: het resultaat is een prachtig pareltje van hedendaagse architectuur, waar momenteel 
bijna alle gemeentelijke diensten hun intrek hebben genomen. De leden van de Good Morning Club 
zijn dan ook danig onder de indruk, en dromen intussen van een rondleiding die mogelijk nog meer 
tot de verbazing kan spreken… Good luck! 

® Bron: Builders Facts

tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : De inkombalie geniet van veel 
lichtinval en wordt ook gekenmerkt 
door een strakke vormgeving.

1. 1.

Sectionale poorten voor 
particulieren en professionals

L-DOOR GROUP
Denderstraat 29
B-1770 Liedekerke
T 0032 (0)53 64 44 00
F 0032 (0)53 66 94 02
info@l-door.be
www.l-door.be

Wees gerust veeleisend

Get the look

1.
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HEIJMANS BOUW N.V.  
 

Uw partner voor het 
 

           volledige  
bouwproject 

Taunusweg 49 
3740 Bilzen 

T 089/51.90.80 
F 089/51.90.81 

HeijmansBouw@heijmans.be 

Kantoren 

Appartementen 

Kantoren  

Utiliteitsgebouwen 

Voetbalstadia 

Appartementen Bree Politiekantoor 

Opglabbeek Den Ichter Bilzen Demerhof 

STVV St.Truiden 

Cegeka Hasselt 

Brabo Tramstelplaats Deurne 

Nice to know

Verhoging btw-tarief is onaanvaardbaar 
voor de bouwsector

De regering Di Rupo denkt eraan de btw te verhogen van 21 naar 22 pro-
cent. Bouwunie vindt een btw-verhoging onaanvaardbaar en haalt hiervoor 
diverse redenen aan:

 
·  Wie bouwt of verbouwt plant deze werken ruim op voorhand en zoekt hiervoor de nodige  
 financiële middelen. Een btw-verhoging brengt de financiering van deze geplande werken in 
 gevaar. 1 bijkomende procent btw betekent immers enkele duizenden euro’s extra moeten  
 ophoesten.

·   Vandaag moet een particuliere klant al tussen de 6 en 8 keer zijn netto loon gebruiken om 1 keer 
 de bruto loonkost van een reguliere bouwvakarbeider te kunnen betalen. Een btw-verhoging zet 
 nog meer mensen aan om werken in het zwart of door malafide (al dan niet buitenlandse)  
 bedrijven te laten uitvoeren.

·  De bouwsector werkt actief mee met de overheid om de fraude in de sector aan te pakken en  
 deze nog verder op te drijven. In ruil hiervoor creëert de overheid een wetgevend kader dat het de  
 reguliere bedrijven mogelijk maakt om te ondernemen. Een btw-verhoging doet deze inspan-
 ningen teniet.

· Er is een rechtstreeks verband tussen de tewerkstelling en de btw-last in de bouwsector. De btw 
 verhogen, doet de tewerkstelling in de bouw dalen. Het is trouwens dankzij onder meer de  
 tijdelijke btw-verlaging in de crisisperiode 2008-2010 dat de tewerkstelling in de bouw toen op peil  
 is gebleven.

· De bouwsector heeft bij de vorige besparingsronde al zeer zwaar moeten inleveren. De afschaf- 
 fing van alle belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven (met uitzondering van 
 dakisolatie) laat zich duidelijk voelen in het orderboekje van de bouwbedrijven. Bijkomende in- 
 grepen kan de sector niet dragen. 

·  We zitten met een stilstaande of zelfs krimpende economie. De economische vooruitzichten voor 
 de bouw zijn echt niet rooskleurig te noemen. Een btw-verhoging betekent niet meer of niet
 minder dan de doodsteek voor vele bouwbedrijven.

info: Anja Larik, perschef | 
tel. 02 588 42 01 of 0497 47 17 30

Bouwunie – Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde – www.bouwunie.be
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De laser gericht op: KPD.services NV 

Who is KPDal meer dan 30 jaar dé IT-partner voor 
de projectgeoriënteerde onderneming…

Een geslaagd bouw- of installatieproject vraagt voor en tijdens de realisa-
tie vaak heel wat inspanningen van uw medewerkers. Dit begint bij het 
opstellen van de meetstaat, het opvragen van kostprijzen bij leveranciers 
en onderaannemers, het uitwerken van de calculatie en het afleveren van 
een heldere een aantrekkelijke offerte. Hiervoor moet u marges kunnen 
berekenen aan de hand van verschillende simulaties.

Wanneer u de opdracht binnenhaalt, start de realisatiefase. U moet de nodige materialen aankopen, 
contracten afsluiten met onderaannemers, manschappen en materieel plannen en inzetten op de 
werf. Inkomende facturen moeten door de juiste personen worden gecontroleerd en goedgekeurd. 

Uw projectleiders rapporteren de voortgang van het project aan de hand van vorderingsstaten: dit 
vormt de basis om tussentijds de factureren aan de bouwheer. Vanuit dagrapporten krijgt uw sociaal 
secretariaat maandelijks de nodige informatie over werkuren, overuren en verplaatsingen voor het 
correct en tijdig berekenen van de salarissen.

Uiteraard hangt er aan dit hele verhaal ook een financieel plaatje in de vorm van de algemene – en 
(specifiek voor uw sector) analytische boekhouding. 
Tenslotte wilt u als bedrijfsleiding de belangrijkste Key Performance Indicatoren – betreffende de 
rendabiliteit van een project – via een handig overzicht op de voet volgen. Zo kan u tijdig bijsturen 
waar nodig.

Wat is de rol van KPD ?
Met haar BouwOffice Solutions biedt KPD een geïntegreerd en geautomatiseerd antwoord op 
al deze uitdagingen. Dankzij de verschillende aan elkaar gekoppelde modules, hoeft u informatie 
slechts één keer in te geven voor verdere verwerking in het gehele pakket. Binnen het programma 
gebruikt u enkel de modules die u wenst.
Door de gebruiksvriendelijkheid en de hoge functionaliteit integreren deze BouwOffice Solutions 
zich razendsnel in de dagelijkse bedrijfsprocessen die lopen in iedere projectgeoriënteerde onder-
neming.

Onze troeven:
	 •	Meer	dan	30	jaar	kennis	van	de	Belgische	bouwsector
	 •	Software	die	diep	doordringt	in	uw	dagelijkse	bedrijfsprocessen
	 •	Gebruiksvriendelijkheid	voorop
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 richt zich, sinds 1982, 
hoofdzakelijk tot bedrijven die 
werken op projectbasis. 
KPD telt vandaag al meer dan 
400 klanten in algemene bouw, 
wegenbouw, installatie- en aan-
verwante sectoren. Daarmee is 
KPD de onbetwiste marktleider 
in deze sector.

KPD ontwikkelt niet alleen soft-
ware, maar levert ook de bijbe-
horende hardware en diensten.
KPD Services is dan ook een 
allround ICT-partner voor haar 
klanten, zodat zij zich kunnen 
concentreren op de eigen  
kernactiviteit.

Het familiebedrijf heeft één 
vestiging in Vlaanderen en één 
in Wallonië en stelt een 35-tal 
mensen tewerk.

“Eén geïntegreerd 
verhaal: KPD’s 
BouwOffice Solutions”

ict services for medium enterprises

h.
 v

an
 v

el
de

ke
sin

ge
l 1

50
/7

9 
I b

-3
50

0 
ha

ss
el

t
t. 

+3
2 

(0
)1

5 
69

 6
9 

19
 I 

in
fo

@
ic

t4
.m

e 
I w

w
w

.ic
t4

.m
e

Elke dag ben je in de weer om nieuwe klanten te winnen en 
bestaande klanten tevreden te houden. Ondertussen zorg 
je ervoor dat elke euro zorgvuldig uitgegeven wordt, zonder 
in te boeten op de effi  ciënti e en kwaliteit van je werk en 
dat van je team.
 
ict4me’s spend assessment zorgt ervoor dat u nooit teveel 
betaalt voor uw IT en telecommunicati e. Op maat van uw 
bedrijf maken wij een kostenanalyse die het antwoord biedt 
op volgende drie vragen:
  1. Hoe kan je ICT structuur bijdragen tot een verhoogde 
  bedrijfszekerheid?
      2. Waaraan wordt je geld besteed?
     3.    Kan je je huidige uitgaven opti maliseren?

spend assessment 

adv.indd   2 9/01/13   13:14
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Facts & Figures: Rusthuis Huyse Fliedermael 

Get the lookOntworpen vanuit de unieke waarde 
van het terrein

Huyse Fliedermael is een R.V.T. (Rust- en VerzorgingsTehuis) en een R.O.B. 
(Rusthuis voor Onafhankelijke Bewoners) dat volledig gegroeid is vanuit 
privé-initiatief door Jean en Marlyse Bierwaerts-Clauwers. Het opende  
officieel in mei 1992, met 25 bewoners. Vandaag huisvest Huyse Flieder- 
mael als een familiale onderneming een 100-tal bewoners.

De stichters kregen de navolging van hun beide zonen Jan en Wim om het woon- en zorgcentrum 
verder te laten groeien in de geest van een familiale sfeer voor zowel bewoners als medewerkers. Het 
45-koppige team mag gerust als een respectabele KMO worden beschouwd. Zij dragen zorg voor 67 
rusthuisbewoners en 30 residenten in serviceflats. “Het eerste gebouw dat 43 kamers telt, werd zo 
compact mogelijk gebouwd en oogt eigenlijk als een groot klassiek huis” blikt Wim Bierwaerts terug. 
“Maar voor de uitbreiding met 24 rusthuisbedden, 24 serviceflats en de nodige algemene voorzienin-
gen, keken we aan tegen het achterliggende landschap, dat zeker uniek mag worden genoemd en een 
niet te onderschatten meerwaarde kon betekenen voor ons bouwproject”. De bouwplannen werden 
nu alweer vijf jaar geleden, besproken met de burgemeester van Kortessem, die Holistic Architecture 
50 I 5 aanraadde om tot een harmonische integratie van de nieuwbouw met het landschap te komen. 
Architect Juul Vanleysen adviseerde: het gebouw moet het landschap omarmen! In tegenstelling tot 
de compacte initiële bouw, moest een uitgestrekte bouw nu de voorkeur krijgen.

Verzoening met het landschap 
Scherp gesteld was de uitbreiding niet verantwoord t.o.v. het gegeven waardevolle landschap. Maar 
juist deze uitdaging leidde tot een al even unieke architecturale aanpak. 
Holistic Architecture 50 I 5: “Voor een harmonisch samengaan van landschap en nieuwbouwpro-
ject kozen we voor de inbedding in het terrein. Dat resulteerde in een lang gerekt gebouw, dat zich  
ontplooit tegen de helling van de vallei, maar toch volledig onzichtbaar is van aan de straatzijde. Ook de 
bewoners van het oorspronkelijke rusthuis kijken er gewoon overheen Het is een aaneenschakeling 
van eenheden, die afwijkt van de traditionele indeling met centrale gang en daaraan gespiegelde ka-
mers. We hebben ervoor gekozen alle bewoners maximaal te laten genieten van het prachtige uitzicht 
op de vallei”. Aan de bouw ging een grondige stedenbouwkundige studie vooraf, omdat het project 
moest integreren in zowel de dorpskern als het waardevolle valleilandschap. Vanaf het eerste uur werd 
ook een landschapsarchitect betrokken - Michel Pauwels - die o.a. een studie maakte van de waarde-
volle groenelementen op het terrein. Het nieuwbouwproject werd zonder subsidies gerealiseerd, maar 

Het bestaande rusthuis en 
het nieuwbouwproject zijn 
verbonden door een nieuwe, 
gezamenlijke inkompartij, een 
knooppunt van alle interne cir-
culatiewegen. De inkom toont 
een wel heel opmerkelijk design, 
geïnspireerd op de constructie 
van een bijenkorf.
“Dit is hoogstwaarschijnlijk uniek 
in België” benadrukt de architect. 
“Het is een niet-hiërarchische 
structuur, waardoor elke lat even 
belangrijk is in de constructie. 
Het is eigenlijk een zeer oud  
bouwprincipe, dat resulteert in 
een fraai binnenzicht”.
Het inkomgeheel wil zowel een 
accent plaatsen in de totaliteit van 
de architectuur als de weidsheid 
naar het landschap benadrukken.
De houten constructie was niet 
evident voor de brandveiligheid 
en daarom was diepgaand onder-
zoek aangewezen.

foto 1 : Het gebouw is als een 
grote keringsmuur tegen het terrein 
aangezet. 

foto 2 : De inkom toont een opmer-
kelijk design, geïnspireerd op de 
constructie van een bijenkorf.

2.1.
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Een warme thuis bieden aan de 
bewoners stond bovenaan het 
verlanglijstje van de bouwheer. 
Er is kleur ingebracht, met o.a. een 
rode vloer, en ook antieke meubelen 
dragen bij tot de huiselijke sfeer.

partners

Bouwheer                                                          
 Huyse Flierdermael, Vliermaal
architect                                                              
 Holistic Architecture 50 I 5, Hasselt
Hoofdaannemer                                               
 Moury Construct Group (Beerts),  
 Tongeren
Grond-en wegeniswerken                             
 Croes, Geetbets
alu-buitenschrijnwerk                                    
 R&M Van den Boer, Lommel
Prefabtrappen:                                                   
 Altaan Beton, Dilsen
Daktimmerwerk/houten gevelbekleding  
 Moors Dakwerken, Bilzen
Binnenschrijnwerk                                            
 Moors Schrijnwerkerij, Riemst
Bijenkorfgebinte                                               
 Entre-Bois, Moorslede
Gespoten PUR-isolatie                                      
 Isola, Tongeren
automatische deur                                            
 Besam, Houthalen-Helchteren
Chapewerken                                                     
 Lumbo, Lummen
Scheidingswanden en plafonds                    
 Jansen Finishings, Meeuwen
Dakbedekking Groendak                           
 EGD, Lummen
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voldoet volledig aan de richtlijnen van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden).

Gevarieerd bouwprogramma
Het uitbreidingsproject omvatte 24 rusthuisbedden en 24 serviceflats met algemene voorzieningen.
Alle kamers zijn voorzien van een compacte badkamer met WC, douche en wastafel. Het ontwerp 
houdt rekening met de toegankelijkheid voor een rolstoelgebruiker en verplegend personeel.
De serviceflats zijn opgedeeld in bewoning door één persoon (18) of aangepast aan koppels (6). Ze 
bestaan uit een aparte slaapkamer, een leefruimte met een kleine keuken en een badkamer. Alle ser-
viceflats beschikken over een ruim terras met uitzonderlijk panoramisch uitzicht als bijzondere meer-
waarde. De algemene voorzieningen die werden opgenomen zijn een gemeenschappelijke leefruimte 
(polyvalente ruimte), een ruimte voor kapsalon en pedicure, een verpleegpost, een lokaal voor ergo-
therapie, een ruimte voor de kinetherapie, een sauna met bubbelbad, een verdeelkeuken, het nodige 
sanitair en een technisch lokaal.

Referentiestatus 
Voor de bouw is vertrokken vanop een betonnen funderingsplaat, waarop betonnen wanden zijn 
opgezet. Holistic Architecture 50 I 5: “Het gebouw is als een grote keringsmuur tegen het terrein 
aangezet. Er is gebruik gemaakt van grondankers om de keermuur stevig te verankeren in de glooi-
ing. Stalen damwanden werden ingezet om de bouwput te realiseren. Gelukkig kregen we niet te 
kampen met grondwater”. De binnenmuren zijn als klassiek dragend metselwerk uitgevoerd. Voor de 
verdiepingen is gebruik gemaakt van breedvloerplaten (predallen). De toegepaste isolatie mag vooruit-
strevend genoemd worden t.o.v. de in die tijd geldende normen en wordt versterkt door de inbedding 
in het terrein en het intensieve groendak. “Beide laatste aspecten hebben een grote invloed op het 
ervaren zomercomfort” verduidelijkt de architect. “Koelen van een dergelijk gebouw vormt altijd de 
grootste uitdaging en hier is geen actieve koeling vereist. Het feit dat de serviceflats over een privé-
terras beschikken dat tevens als zonwering fungeert, omdat het de warmtestralen van de glasvlakken 
weghoudt, is een bijkomende troef”. De nieuwbouw is uitgerust met een systeem D ventilatie met 
warmterecuperatie. Holistic Architecture 50 I 5: “Hoewel dit bouwproject al vijf jaar in gebruik is, mo-
gen we vandaag nog altijd stellen dat het een referentie is voor de bouw van woon- en zorgcentra”.

Huiselijkheid 
Een warme thuis bieden aan de bewoners stond bovenaan het verlanglijstje van de bouwheer. Wim 
Bierwaerts: “We hebben warm gebouwd en er alles aan gedaan om een ziekenhuissfeer te weren. Er 
is kleur ingebracht, met o.a. een rode vloer, en ook antieke meubelen voor de inrichting dragen bij tot 
de huiselijke sfeer”.  Huyse Fliedermael beschikt in tegenstelling tot veel andere woon- en zorgcentra 
nog over een eigen keuken met twee koks. Wim Bierwaerts: “We maken nu plannen om de komende 
jaren het oudere gedeelte van het centrum te renoveren, zodat het beter aansluit bij het modern 
achterliggend complex”.

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

foto 1 : De lang gerekte nieuwbouw 
ontplooit zich tegen de helling van 
de vallei en blijft volledig onzichtbaar 
vanaf de straatzijde.

foto 2 : Het inkomgeheel wil zowel 
een accent plaatsen in de totaliteit 
van de architectuur als de weidsheid 
naar het landschap benadrukken.

foto 3 : Het harmonisch samengaan 
van landschap en nieuwbouwproject 
werd bereikt door de inbedding in 
het terrein.
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Een tweede aspect is de afstemming van de architectuur en binnenafwerking op de filosofie van de 
automerken die erin zullen gehuisvest worden. MaMu Architecten heeft hier terdege rekening mee 
gehouden. Zo past het modulaire concept voor het VW-gedeelte, in het streven van Volks-wagen 
om het meest innoverende merk in ‘high volume’ te zijn. Door te werken met modules die elk hun 
specifieke functie hebben, kan er ingespeeld worden op de noden en de vragen van de individuele 
consument. De vormgeving wordt dan ook gekenmerkt door een ‘paviljoen-achtige’ architectuur, die 
versterkt wordt door een sober materiaalgebruik. Hierbij wordt helder wit afgewisseld met hout en 
glas. Het concept van de diverse modules is ook verder doorgetrokken in de boveliggende kantoren. 
Daar wordt een spanningsveld gecreëerd tussen de gesloten geveldelen en de grote, beglaasde 
vlakken. Dit moet de degelijkheid en duurzaamheid uitstralen waarmee VW bij het het grote publiek 
wil geassocieerd worden. 

Grille
Ook voor het gedeelte van Audi geeft de architectuur de eigenheid van het merk weer. Op de  
kruisingen van de curves met de gevels ontstaan er expleciete dynamische uitsnijdingen, die het 
gebouw aan deze zijde een technologische uitstraling geven. De buitengevel is opgebouwd uit een 
dubbele schil, waarbij de geanodiseerde geprofileerde en geperforeerde aluminium bekleding een 
duidelijke knipoog is naar de grille van de RS-modellen. Door het doortrekken van deze vormgeving 
en materialisatie naar de hogergelegen verdiepingen, krijgen de kantoren dezelfde uitsraling. Dit  
alles valt te bewonderen vanaf de zomer 2013.

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

In opbouw / Spraakmakend project: fase 2

aftellen voor nieuwbouw Delorge 

Wie langs de Grote Ring in Hasselt de kantoren van Het Belang van  
Limburg passeert, krijgt iets verderop meteen ook de bouwwerken van 
garage-groep Delorge in het vizier. De concessiehouder van Audi en  
Volkswagen schiet goed op om op deze plek de ‘garage van de toekomst’ 
neer te poten. Met de kolommen nu geplaatst, is de basisstructuur van het 
complex bijna klaar. Over enkele maanden zullen hier de eerste nieuwe 
wagens kunnen tentoongesteld worden.

We zoomen bij wijze van voorsmaakje, even in op 2 bouwkundige kenmerken van de nieuwe 
Delorge-vestiging. Vooreerst is er de aandacht voor het energiezuinige karakter van het complex. De 
bouwheer stelde het Genkse ingenieursbureau Encon aan om dit aspect nauwlettend in de gaten te 
houden. Zo komt het E-peil uit op 54, wat veel lager is dan vereist en voor Delorge een aanzienlijke 
besparing oplevert. Hierbij vermelden we onder meer het gebruik van superisolerend glas met hoge 
lichttoetreding, het optimale gebruik van natuurlijk daglicht, de toepassing van zonnepanelen, de 
energierecuperatie van de ventilatie en de koeling/verwarming (gascondensatieketel met warmte-
pomp) en het gebruik van regenwater waar mogelijk.

partners

Bouwheer 
 Group Delorge, Hasselt
architecten 
 Ma°Mu architecten, Hasselt
Hoofdaannemer 
 Mathieu Gijbels, Opglabbeek
Grondwerken 
 Croes, Geetbets
Veiligheidsnetten 
 Steentjes, Valkenswaard NL
Buitenschrijnwerken 
 Gijmacon, Opglabbeek
Betonconstructies 
 H.Keulen, Lanaken
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De laser gericht op: Essencia

Who is EssenciaLimburg is een buitenbeentje

Begin dit jaar organiseerde Essencia een grootschalig onlineonderzoek 
over het renovatiegedrag van de Belgische bevolking. Naast meer inzicht 
over het profiel en de activiteiten van de verbouwers , kwamen we ook nog 
andere interessante info aan de weet. Zoals bijvoorbeeld hoe Limburgers 
duidelijk meer een baksteen in de maag hebben dan in andere provincies. 

Op basis van een bevraging bij een representatief staal van de Belgische bevolking tussen 25 en 74 
jaar blijkt dat 73% eigenaar is van een woning; 27% huurt een woning of woont bij iemand in. 
Voor bijna 10% betreft de eigendom een appartement en 63% bezit een eengezinswoning. 12% van 
de eigenaren bezit bovendien meerdere woningen. Dit zijn gemiddelde cijfers berekend over heel 
België. De provincie Limburg manifesteert zich echter als een buitenbeentje. 

Wanneer we een vergelijking maken naar de verhouding eigenaar of geen eigenaar van een woning, 
scoort Vlaanderen met 79% huiseigenaren beduidend hoger dan Wallonië of het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest waarvan respectievelijk 67% en 57% eigenaar van een woning blijkt te zijn. Op 
provinciaal niveau staat Limburg vooraan in de rij met maar liefst 87% die eigenaar zijn van een wo-
ning. 13% woont bij iemand in of huurt een woning. De provincie Oost-Vlaanderen telt met 69% het 
minst aantal woonstbezitters voor Vlaanderen. 

Ook voor de manier waarop de respondenten eigenaar geworden zijn van hun woning, springt  
Limburg uit te band. Wanneer we de bezitters van een appartement buiten beschouwing laten en en-
kel de respondenten die een huis hebben analyseren, blijkt dat in Limburg meer dan 51% zijn woning 
zelf gebouwd heeft. Zelf gebouwd wil hier zeggen dat het huis gebouwd is in opdracht of op vraag van 
de respondent ongeacht wie de bouwwerken heeft uitgevoerd. Als we dit vergelijken met het gemid-
delde van gans België (30%) spreken we van een verschil van meer dan 20%. 
Maar ook op Vlaams gebied is er een verschil van om en bij 10%, waar 41% van de Vlaamse  
respondenten aangeeft zijn woning zelf gebouwd te hebben. Ook de aankoop van een woning 
via een projectontwikkelaar is in Limburg hoger dan in andere Vlaamse provincies. Alhoewel de  
provincie Luxemburg hier het hoogste scoort met 15%, neemt Limburg de tweede plaats in met 
9%. Om de vergelijking compleet te maken heeft in Wallonië 26% zijn woning zelf gebouwd en in  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slechts 21%.

Conclusie: Limburgers hebben duidelijk de spreekwoordelijke baksteen in de maag. 

         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.

Bij de bevraging van 
een representatief 
staal van de 
Belgische bevolking 
met leeftijds- 
categorie tussen 
25 en 74 jaar, stelt 
87% van de Limburgse 
respondenten een 
eigen woonst te 
bezitten.
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In opbouw / Spraakmakend project

Get the lookNieuwe toekomst voor voormalig 
gemeentehuis Keerbergen

Limburg bouwt in het Vlaams-Brabantse Keerbergen aan een nieuwe  
toekomst voor het voormalige gemeentehuis aan de Haachtsebaan, een 
gebouw dat dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het ontwerp  
bestond uit een middengedeelte voorbehouden aan de gemeentediensten 
en aan beide zijden geflankeerd door de woningen van de gemeentesecre-
taris en de hoofdonderwijzer.

Het ontwerp, vermoedelijk van de hand van provinciaal architect Louis Van Arenbergh, toonde 
een classicistisch geïnspireerde eclectische stijl. De voorgevel was ruim 28 meter breed en sym-
metrisch-evenwichtig opgebouwd. Het expressieve gebouw werd ondanks heftig protest van het 
gemeentebestuur in 2010 beschermd als monument.
De gemeente Keerbergen wou op de site een nieuw cultuurhuis realiseren. De plannen daarvoor 
werden al in 1999 door het toenmalige college ingeleid. Het duurde echter tot 2006, toen schepen 
van cultuur Wouter Boncquet de zaak nieuw leven inblies. Maar uiteindelijk verliepen nog eens zes 
jaar vooraleer de werken van start gingen.

Renovatie, restauratie en nieuwbouw 
Het project is uitgetekend op maat van de gemeente en zijn talrijke verenigingen. Voorafgaand werd 
uitgebreid gepolst naar de noden van de toekomstige gebruikers. Het uiteindelijke ontwerp van GVE 
Multiprofessioneel Archtectenbureau bvba (Bertem) integreert het oude gemeentehuis, dat volledig 
gerenoveerd en gerestaureerd wordt om opnieuw te dienen als kantoor- en vergaderruimte.
Een glazen foyer, in te richten als onthaal, zal oud en nieuw verbinden. In de nieuwbouw komt een 
podiumzaal met een uitschuifbare tribune voor ongeveer 350 personen, een repetitieruimte, een in 
drie deelbare polyvalente ruimte, een volledig uitgeruste keuken,…
De podiumzaal is ook inzetbaar als fuifzaal voor de jeugdverenigingen. Aanvullend staan nog verschil-
lende kleinere lokalen ter beschikking voor muziek, beeldende kunst, opleiding of vergaderingen.

Bimet paneel
De BIMET modulaire paneelbekisting werd 
door Cometal speciaal ontwikkeld voor het 
realiseren van architectonische en zicht- 
betonprojecten.
De BIMET panelen zijn opgebouwd uit uiterst 
haakse, lasergesneden staalplaten van 5mm 
dik. Aan de achterzijde van de contactplaat 
wordt een kader van stalen kokerprofielen 
blind gelast.
Hierdoor zijn de stalen contactplaten van dit 
bekistingssysteem nagenoeg naadloos met 
elkaar te koppelen. Waar een naadovergang 
tussen standaard bekistingspanelen normaal 
gezien 10mm breed is, is deze bij het BIMET 
systeem slechts 1mm breed. Ook de robuust- 
heid en stijfheid van de zware BIMET  
panelen zorgen voor een zeer strak beton-
resultaat zonder plaatselijke oneffenheden. 
Daarnaast worden uitsparingen in de beton-
wand voorzien met behulp van positioneer-
magneten waardoor de contactplaat niet 
doorboord wordt, dit in tegenstelling tot 
contactplaten uit hout of kunststof. Daardoor 
wordt de aftekening van de structuur in de 
stalen contactplaat van het BIMET systeem 
tot een minimum beperkt in het beton- 
oppervlak. 
De combinatie van een vlak en strak betonop-
pervlak met verzorgde paneelovergangen re-
sulteert in ter plaatse gestort architectonisch 
beton dat zeer in de smaak valt bij architec-
ten, bouwheren en aannemers. 

Limburgse werf
Eind 2011 werd de opdracht toevertrouwd aan aannemer Vanderstraeten nv uit 
Lummen voor zowel de afbraak-, de opbouw- , de renovatie- als de restaura-
tiewerken. Studiebureau GVE houdt toezicht op de werken. Maandag 16 april 
2012 ging de eerste fase van de werken effectief van start, met de afbraak van 
het achter het oude gemeentehuis gelegen schoolgebouw en enkele schuurtjes. 
Hierop sluit de renovatie van het oude gemeentehuis aan. De volledige voltooiing 
van de werken is voorzien tegen het voorjaar van 2014.
Doordat er voor de nieuwbouw hoge eisen gesteld zijn aan de afwerking van 
het beton en omdat de hoogte van 8,80m in één keer gestort moet worden, 
is er gekozen voor de modulaire BIMET-systeembekisting van Cometal. Door 
het toepassen van een 5 mm dikke staalplaat als contactoppervlak wordt de af-
tekening van de structuur van de systeembekisting in het betonoppervlak tot 
een minimum beperkt, met bijzonder gladde wandoppervlakken tot gevolg. De 
BIMET-bekisting voldoet aan de strenge NEN 6722 norm voor de oppervlakte-
beoordeling van betonwerk. Voor deze werf is de paneelopbouw 3300 - 2750 
- 2750mm.
Het project gaat gepaard met een investering van 5,3 miljoen euro. Naast het 
bouwbudget wordt op ongeveer 0,8 miljoen gerekend voor theatertechnieken, 
akoestische technieken en de telescopische tribune.

partners

Project:
Gemeenschapscentrum – Cultuurhuis Keerbergen

architect & studiebureau: 
GVE Multiprofessioneel Archtectenbureau bvba, Bertem

aannemer: 
Vanderstraeten NV, Lummen

Bekisting: 
Cometal, Opglabbeek

De BIMET panelen zijn bij Cometal in huur ver-
krijgbaar in 3 hoogte- en 7 breedtematen wat 
resulteert in een sterk modulair bekistings-
systeem. Aannemers die de BIMET inzetten 
bij het realiseren van betonwanden zijn tevens 
uiterst tevreden over 
de rendabiliteit, dit 
dankzij de ideale 
mix van modulariteit, 
de toepassing van 
grootv lakpanelen 
3300 x 2400mm en 
de robuustheid van 
deze paneelbekis-
ting die het toelaat 
om hoge wanden 
snel te storten.
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In opbouw / Spraakmakend project
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Truck Trading Limburg
Centrum Zuid 1049 • 3530 Houthalen  

Tel. 011 52 39 50 • Fax 011 52 55 89 • www.ttllimburg.be

Een volledig aanbod onder 1 dak! 
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Nice to know

Moderne energiezuinige glasramen geven 
woning / bedrijf extra cachet.

artglas ontwerpt creaties voor hedendaagse architectuur
Glasramen zijn van alle tijden. Dus ook van nu! Het is niet langer iets wat 
enkel en alleen in kerken of oudere huizen thuishoort. Glas-in-loodpanelen 
zijn prachtig in het plafond, binnen- of buitendeur, veranda’s, scheidings-
wanden of het raam. Bovendien is het heel eenvoudig om ze te laten beant-
woorden aan de huidige isolatienormen.

Artglas ontving vorig jaar voor zijn producten een kwaliteitslabel van Design Vlaanderen. De jury was 
van oordeel dat de artistieke glaspanelen creatief, verfrissend en vernieuwend waren. 

Wat zijn de sterke punten van uw product?
John Dierickx: “Onze grote sterkte zit hem in het combineren van artistieke, hedendaagse ontwer-
pen met ons ambachtelijk vakmanschap en nieuwe technologieën. Het merendeel van de spelers 
op de markt in glas-in-loodramen beperkt zich tot renovatie of reproductie, terwijl wij focussen op 
nieuwe, unieke ontwerpen. We verbinden een ambachtelijk proces met de noden van de heden-
daagse klanten en laten zo het specifieke karakter van product en procédé verder leven. De trends 
in de moderne architectuur volgen wij nauwgezet. Verder straalt een Artglas positieve energie uit 
door gebruik te maken van kleuren.”
 
Zijn glasramen op hun plaats in de moderne architectuur?
John Dierickx: “Zeker! Er word gebruik gemaakt van veel glas waardoor men licht en transparan-
tie krijgt. Te veel transparantie kan men voorkomen door gebruik te maken van een art glas. Door 
te kiezen voor glas met verschillende structuren kan men zelf bepalen waar men al dan niet die 
transparantie wil behouden.
 
Waarom moet een bedrijf een art glas hebben?
John Dierickx: “Bedrijven die hun inkomhal of receptie verfraaien met moderne glasramen waarin 
bijvoorbeeld hun logo verwerkt is, hebben toch een zeker extra cachet. Het laat een blijvende in-

druk achter. Niet onbelangrijk, 
want de eerste indruk die je krijgt, 
kan immers doorslaggevend zijn.  
Bovendien is het maar een een-
malige investering waarvan je 
jarenlang plezier hebt.” 

Voldoet een glasraam van art-
glas aan de strenge isolatienor-
men?
John Dierickx: “Je kan ze per-
fect inbouwen tussen dubbel of 
driedubbel glas. Hierdoor krijg je 
niet alleen een schitterend raam, 
maar ook eentje dat aan alle  
energie-eisen voldoet of zelfs nog 
beter scoort.” 
 
Welke stijlen ontwerpen jullie?
John Dierickx: “Ze zijn heel geva-
rieerd. Het gaat van art nouveau 
over klassiek tot zeer modern, 
strak en sober.”

Hoe gaan jullie aan de slag?
John Dierickx: “Wij gaan altijd ter 
plaatse om de situatie in te schat-
ten. Het is onder meer belangrijk 
hoeveel licht er binnenkomt om 
te weten of we lichte of don-
kere tinten kunnen gebruiken. 
Na goedkeuring van het ontwerp 
tekenen wij het op ware grootte 
uit. Ik vind het belangrijk dat de 
klant het uiteindelijk ontwerp ziet 
op ware grootte. Nadien worden 
de kleuren en de soorten glas 
gekozen en kan er begonnen 
worden met de uitvoering ervan. 
Dit gebeurt nog steeds op am-
bachtelijke wijze.”

Kmo-Zone Molenheide 4032    
3520 Zonhoven
011817578-0475853194
contact@artglas.be

www.artglas.be

artglas
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Facts & Figures: Boxx – Expat Solutions 

Get the lookalfa Bouw verwerkt logo in nieuwbouw 
Boxx – Expat Solutions

Industrieterrein Heikant in Hamont-Achel is een eyecatcher rijker. Bij het bin-
nenrijden kan je onmogelijk naast het kantoorgebouw van consultancybedrijf 
Boxx – Expat Solutions kijken op het hoekperceel. De mix van felgroene, 
donkergrijze en witte sandwichpanelen of cassettes gecombineerd met veel 
glas en een doos in doos-constructie maken van het gebouw een visuele 
voltreffer. Het ontwerp en de constructie is van de hand van Alfa Bouw,  
eveneens uit Hamont-Achel. Met het project is een investering van 1,7  
miljoen euro gemoeid.

Boxx, een firma die expats helpt met hun paperrassen, is op korte bedrijf snel gegroeid en barstte let-
terlijk uit zijn voegen. De twee woningen die oorspronkelijk dienst deden als kantoor waren letterlijk 
een maatje te klein, iets wat voor de parking al geruime tijd het geval was. Het aantal personeelsleden 
kende dan ook een krachtige groei en is intussen opgelopen tot 35. “Ze waren dringend op zoek naar 
een nieuwbouw en liefst eentje die een mogelijke verdubbeling van het personeelsbestand kan op-
vangen”, zegt Bert Wauben van de specialist in industrie- en kantoorbouw. “Nadat ze grond gekocht 
hadden, zijn ze bij ons terecht gekomen. Ons voorontwerp en de prijsraming moeten zeer aantrekkelijk 
geweest zijn, want ze hebben snel voor ons gekozen. Naar hun eigen zeggen, was het omdat ze hierbij 
het beste gevoel hadden.”

Logo
Het minste wat je kan zeggen, is dat het om een kleurrijk gebouw gaat. Maar niet alleen de kleuren 
springen in het oog, ook de constructie. Het gaat om twee delen die haaks op elkaar staan. “Je hebt 
één wit volume in een rechte lijn en daarnaast het kleurrijke tweede gedeelte. Ze vormen als het ware 
twee sierlijke dozen wat meteen ook de naam van het bedrijf verklaart: Boxx. In het linkse gedeelte 
vind je de vergaderzalen en in het rechtse de cafetaria en de kantoren van onder meer de directie. 
Waarom de opvallende lichtgroene kleur van de sandwichpanelen parallel met de straatkant? 

Korte bouwtijd 
Eén van de belangrijkste eisen 
van Boxx was de snelle realisa-
tie van het project. “Begin juli 
2011 zijn ze hier geweest met 
de vraag om tegen één augustus 
2012 klaar te zijn. Het was geen 
onmogelijke opdracht, maar de 
planning was wel cruciaal. Om 
alles snel te laten verlopen, zijn 
we ook zelf naar de brandweer 
gestapt om te vragen waarmee 
we op voorhand rekening moes-
ten houden. 
Daarnaast hebben wij onder 
meer bij de burgemeester er op 
aangedrongen om de doorloop-
tijden van het administratieve 
werk zo kort mogelijk te houden. 
Gelukkig is alles vlot kunnen ver-
lopen. De bouwaanvraag hebben 
wij op één december ingediend 
en begin februari gekregen. Na 
de periode van 30 dagen waarin 
je bezwaar kan aantekenen, zijn 
de werken begin maart gestart. 
Alles is tijdig afgewerkt. Het 
gebouw mag dan wel geen 
standaard uitzicht hebben, wij zijn 
er wel in geslaagd om het met in-
dustriële materialen te bouwen”, 
weet Bert Wauben.

foto 1 : Het bestaat uit twee sier-
lijke ‘dozen’ die verwijzen naar de 
naam van het bedrijf.

foto 2 : Geen tegels, maar wel 
pvc-vloerbekleding in het gebouw 
van Boxx

2.1.
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De Nederlandse bouwheer 
heeft extra aandacht 
geschonken aan de aankleding 
om een warme huiselijke sfeer 
te creëren.

partners

Bouwheer 
 BOXX, Hamont
algemene aannemer
 Alfa Bouw, Hamont-Achel
Concept & ontwerp
 Alfa Bouw, Hamont-Achel
architect
 Nova Zembla, Hechtel-Eksel
Binnen – en buitenschrijnwerk
 Hemelaers Glas, Lommel
Dakwerken
 Hendrickx Gebroeders, Overpelt
Lift
 Aesy Liften, Zevenaar NL
Betontrappen 
 Architon, Dessel
Grondwerken
 Bernaerts Willy, Lommel
Chapewerken
 Boelaers Gebroeders, Hamont-Achel
Betonkelder
 Bovi Betonbouw, Herentals
Betonvloeren
 Iso-Betonvloeren, Beringen
Hekwerk
 LM Hekwerk, Lommel
Beton
 Noord Limburgse Betoncentrale, Bree
Klinkerwerken
 Nyssen – Leurs, Bocholt
CV & Sanitair
 Pauwels, Hasselt
Electrische installatie
 Pellens Yvo, Hechtel
Trappen 
 Stevens, Kaulille
Schilderwerken
 Vak en Deco, Halen-Zelem
Binnenwanden & plafonds
 Valedro, Tongeren
Keukens 
 Verduyckt, Bocholt
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Deze verwijst net als het donkergrijs naar de kleuren uit het logo. Je kunt er inderdaad moeilijk naast 
kijken,” verduidelijkt Bert Wauben, calculatie en verkoop van Alfa Bouw. 

Warmtepomp
In totaal telt de Boxx-building een oppervlakte van 1.300 m², verdeeld over twee verdiepingen en de 
kelderruimte. Veel plaats dus om te verwarmen. “Dat gebeurt met een lucht-luchtwarmtepomp. Net 
zoals de verluchting en de airconditioning. Het veelvuldig gebruik van glas heeft natuurlijk ook zijn 
impact op de klimaatregeling, zowel in het voor- als nadeel. Toch slagen wij erin om de temperatuur 
goed te beheersen naar ieders wens. Overigens is er niet gekozen voor een landschapskantoor, maar 
voor aparte werkplekken. Iedereen kan er zelf zijn voorkeurstemperatuur instellen. Hetzelfde voor de 
verlichting. Op die manier vermijden we dat we een grote oppervlakte moeten verlichten terwijl maar 
enkele personen licht nodig hebben. Ook hier is aan energiezuinigheid gedacht. Daarnaast komen de 
sandwichpanelen het energiezuinige karakter eveneens ten goede, want ze bevatten een purlaag van 
acht centimeter dik.”

Geen tegels
Aan natuurlijk licht geen gebrek in het gebouw. Je kunt als het ware door het gebouw kijken. Boven-
dien zijn de kantoren van elkaar gescheiden door glaswanden waarop soms een folie aangebracht is. 
Een gang die centraal loopt, scheidt de werkplekken aan weerszijden van elkaar. Een ander element 
dat opvalt, is de pvc-vloerbekleding. “Aan de aankleding is op vraag van de Nederlandse bouwheer 
extra aandacht geschonken. Met pvc hebben wij er de huiselijke sfeer wat meer in willen brengen. Het 
is eens iets anders dan tegels. Daarnaast is de eetruimte meer dan louter een kantine die je kent van 
de meeste bedrijven. Hier staat er een toog, zijn er zetels en je kan er zelfs poolen. Ideaal dus om de 
werkweek op een aangename manier af te sluiten. Nog eens: het is geen standaard kantoorgebouw, 
geen gebouw dat we maandelijks zetten. Het spreekt voor zich en verwijst naar de klant. Voor ons is 
het een knap referentieproject,” besluit Bert Wauben trots.

® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : De Boxx-building telt een 
oppervlakte van 1.300 m², verdeeld 
over twee verdiepingen en de
kelderruimte.

foto 2 : Openheid en licht primeren 
in het gebouw.

foto 3 : Naast het kleurrijke gebouw 
kan je onmogelijk kijken als je 
industrieterrein Heikant wil binnen-
rijden.

1.

2.

3.

Meer inzicht, beter sturen, lagere kosten

Inzicht in locaties, tijden en kilometers
Met de systemen van ITmobile is uw buitendienst 

continu gekoppeld aan uw administratieve 

systemen. Het resultaat: real-time inzicht in 

alle feiten. Op welke locatie is uw medewerker? 

Wat zijn de exacte werk- en vertrektijden? Reist 

hij samen of alleen? Het geautomatiseerde 

systeem rekent af met omslachtige, tijdrovende 

en foutgevoelige handmatige administraties: wat 

nú gebeurt, wordt nú geregistreerd. Dat is Smart 

Mobility Management.

Sturen op basis van feiten
Naast 100% betrouwbare rittenregistratie 

krijgt u ook een schat aan management-

informatie over uw bedrijfsprocessen. U kunt nog 

effi ciënter werken, direct inspelen op situaties en 

planningen tijdig bijstellen. 

Besparen door exact te meten
U bespaart door de handmatige administratie te 

automatiseren, en door reiskosten te betalen op 

basis van werkelijk gemaakte uren. U bespaart  

gemiddeld € 2.000,- per medewerker per jaar. 

Vraag nu een demonstratie aan.
Wilt u weten wat u bespaart?
Maak vrijblijvend een afspraak met 
ITmobile: bel (09) 245 65 45 of ga 
naar www.itmobile.be/demo

Waar zijn uw buitendienstmedewerkers op dit moment? Hoe snel is uw monteur 
klaar met zijn huidige opdracht? Loopt de logistiek rond uw project op schema? 
U krijgt meteen een glashelder antwoord. De slimme boordcomputers en 
geavanceerde software van ITmobile maken het mogelijk. 

Sturen op basis van feiten. Dat is Smart Mobility Management.

3852-457_adv_gawalo_185x268.indd   1 9/01/13   13:21
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Mijn stad / Mijn dorp – Lanaken

Get the lookNiet langer exclusief voor rijke Nederlanders
“Prijzen zijn gestabiliseerd”

Er beweegt wat in Lanaken, want er zitten verschillende bouwprojecten 
in de pijplijn van de Maaslandse gemeente. Een splinternieuwe sportac-
commodatie, het Spartacusplan, sociale woningen en aangepaste woon-
vormen voor senioren staan op het menu. “Maar ook meer groen in het 
centrum, want dat mis ik”, zegt burgemeester Marino Keulen die te- 
recht trots is op de gerestaureerde middeleeuwse waterburcht op domein  
Pietersheim. En neen, Lanaken is niet langer exclusief terrein voor rijke 
Nederlanders. “De prijzen zijn gestabiliseerd.”

Wie Lanaken zegt, denkt onvermijdelijk aan gefortuneerde Nederlandse inwoners. Terecht bewijzen 
dit de bevolkingscijfers. Van de 25.700 inwoners hebben er 6.669 de Nederlandse nationaliteit of 
zo’n 29 %. De populariteit van de Noorderburen weerspiegelt zich ook in de vastgoedprijzen. De  
prijzen zijn vergelijkbaar met de regio in de rand rond Brussel. Al snel mag je rekenen op zo’n 200 euro 
per vierkante meter. Een bedrag dat nog oploopt naargelang de ligging. Het goede nieuws is dat de  
prijzen gestabiliseerd zijn. “Let wel, het is een dubbel verhaal. Meerdere inwoners met bouwgronden 
en vastgoed hebben er ook goed aan verdiend”, weet Marino Keulen. “Intussen is de opwaartse  
beweging stilgevallen. Daar zijn twee factoren voor. Als eerste is er de fiscale harmonisatie in  
Europa. De Nederlanders dragen hier ook bij tot de kosten en betalen ondermeer grond- en perso-
nenbelasting. Een ander punt is de grote leegstand in het zuiden van Nederlands-Limburg. De tijd 
dat er woningschaarste was, is voorbij. Goed om weten is dat er grote verschillen bestaan tussen 
Nederlanders en Vlamingen op vlak van wonen. Een Vlaming blijft dicht bij het ouderlijk huis onder 
de kerktoren. Terwijl Nederlanders hun werk achterna gaan. De jongste tijd profileren Eindhoven en 
Venlo zich als zeer dynamische plekken waar veel werkgelegenheid is. Meer en meer Nederlandse 

“Site op en rond  
Pietersheim is parel aan 
de kroon”
Het eerste waar Marino Keulen 
over begint tijdens ons gesprek 
is de 12de-eeuwse waterburcht 
op kasteeldomein Pietersheim. 
Hij is overduidelijk trots op het 
gerenoveerde resultaat van 
wat  de bakermat van Lanaken 
vormt. En hij niet alleen, want in 
2010 ontving het kasteeldomein 
de Vlaamse Monumentenprijs. 
“Eind jaren ’90 was het een 
ruïne. ‘Gooi die hoop stenen 
om’, was een veel gehoorde re-
actie. Gelukkig is dit het bewijs 
geworden dat het onmogelijke 
niet bestaat in de politiek. Nu is 
de middeleeuwse waterburcht 
samen met het kasteel van de 
familie De Merode uit begin 
20ste eeuw - waar vandaag een 
brasserie in ondergebracht is – de 
parel aan de kroon. Er is hier knap 
werk geleverd, want ooit was dit 
de schandvlek van de gemeente. 
De waterburcht is ook één van de 
toegangspoorten naar Het Natio-
naal Park Hoge Kempen. 
Bovendien is de kapel enorm 
populair voor huwelijken. Sinds 
kort kan je hier voor het eerst in 
300 jaar weer huwen.” 
Het volledige domein omvat een 
kasteel, een burchtruïne en een 
kasteelpark. Daarnaast is er een 
bezoekerscentrum met open de-
pot voor de archeologische vond-
sten, een museum en een eve-
nementenplein. 

Burgemeester Marino Keulen is 
enorm trots op de renovatie van de 
12de-eeuwse waterburcht en de 
bijhorende kapel waar Lanakenaren 
weer kunnen huwen.
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“Site op en rond  
Pietersheim is parel aan 
de kroon”
Het eerste waar Marino Keulen 
over begint tijdens ons gesprek 
is de 12de-eeuwse waterburcht 
op kasteeldomein Pietersheim. 
Hij is overduidelijk trots op het 
gerenoveerde resultaat van 
wat  de bakermat van Lanaken 
vormt. En hij niet alleen, want in 
2010 ontving het kasteeldomein 
de Vlaamse Monumentenprijs. 
“Eind jaren ’90 was het een 
ruïne. ‘Gooi die hoop stenen 
om’, was een veel gehoorde re-
actie. Gelukkig is dit het bewijs 
geworden dat het onmogelijke 
niet bestaat in de politiek. Nu is 
de middeleeuwse waterburcht 
samen met het kasteel van de 
familie De Merode uit begin 
20ste eeuw - waar vandaag een 
brasserie in ondergebracht is – de 
parel aan de kroon. Er is hier knap 
werk geleverd, want ooit was dit 
de schandvlek van de gemeente. 
De waterburcht is ook één van de 
toegangspoorten naar Het Natio-
naal Park Hoge Kempen. 
Bovendien is de kapel enorm 
populair voor huwelijken. Sinds 
kort kan je hier voor het eerst in 
300 jaar weer huwen.” 
Het volledige domein omvat een 
kasteel, een burchtruïne en een 
kasteelpark. Daarnaast is er een 
bezoekerscentrum met open de-
pot voor de archeologische vond-
sten, een museum en een eve-
nementenplein. 

Burgemeester Marino Keulen is 
enorm trots op de renovatie van de 
12de-eeuwse waterburcht en de 
bijhorende kapel waar Lanakenaren 
weer kunnen huwen.
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Limburgers verhuizen naar die regio wat leeg-
stand in de hand werkt. De tijd dat promoto-
ren hier appartementen konden neerzetten 
en aan hoge prijzen verkopen, is voorbij.”

Diversiteit
Marino Keulen spreekt met zeer ruime ken-
nis van zaken als het over woongelegenheid 
gaat. Tussen 2003 en 2009 was hij immers 
Vlaams minster van Wonen en Stedenbe-
leid. Heel wat woonplannen zijn intussen ge-
smeed. “Door de verminderde Nederlandse 
interesse is er nood aan diversiteit van het 
aanbod. Lanaken heeft immers een iets ou-
dere bevolking dan de gemiddelde gemeente 
in onze provincie. In totaal is een kwart ouder 
dan 60 jaar. Hierdoor zijn er momenteel veel 
projecten die op de vergrijzing inspelen en 
seniorenflats bouwen wat onder meer aan 
het Molenweideplein het geval is. Wij waken 
er goed over dat er geen overaanbod komt. Er 
staat ook nog de bouw van een groot woon-
zorgproject met 31 appartementen op til, in 
het voormalige oude klooster in de Gasthuis-
straat. We denken niet alleen aan senioren, 
want Lanaken investeert in samenwerking 
met Het Maaslands Huis eveneens in sociale 
woningbouw. Doel is om tegen 2020 honderd 
extra woongelegenheden bij te creëren.” Een 
ander punt waar Keulen met zijn ploeg werk 
van wil maken in deze legislatuur is de sport-
accommodatie. 
“Lanaken beschikt over een prachtig cul-
tureel aanbod waar we veel tijd en geld in 
gestoken hebben. Daartegenover staat dat er 
de voorbije jaren weinig in de sportinfrastruc-
tuur geïnvesteerd is, die daardoor verouderd 
is. Het was één van onze topics tijdens de 
verkiezingen. We starten met een inhaalbe-
weging en beginnen met de bouw van een 
nieuw sportcomplex achter het Heilig-Hart-
College. Op deze plek komt een polyvalente 
sportzaal en buitenaccommodaties zoals een 
kunstgrasveld en een Finse piste. Daarnaast 
willen we diverse bestaande sportmoge- 
lijkheden renoveren en de sportinfrastructuur 
in Pietersheim bestendigen.”

Spartacus
Lanaken krijgt een prominente plek in het 
Spartacusplan dat met de aanleg van een 
sneltram de Limburgse mobiliteit fors moet 
verhogen. “De ringweg zal opschuiven rich-
ting Kanaal Briegden-Neerharen wat een 
stimulans moet zijn voor het handelscen-
trum”, kijkt Keulen vooruit. “Dat moet dan 
een tweede adem krijgen. Economie en  
middenstand zijn een speerpunt van ons  

beleid. Doel is om meer beleving en dynamiek 
in het centrum te krijgen. Wij hopen onderne-
mers te stimuleren die een rol willen spelen 
in het horecagebeuren. Ik denk dan niet aan 
discotheken, maar aan cafés, bistro’s, terras-
sen, brasseries … Of er iets is wat ik mis in 
Lanaken? Groen in het centrum. Met 2.000 
ha bos zijn wij één van de groenste gemeen-
ten van Limburg, maar in het centrum zijn er 
alleen maar stenen en beton. Er is een plan 
om een groene long te creëren vanuit het 
centrum naar de rand. Dit moet en zal zorgen 
voor meer leefbaarheid in de verstedelijkte 
omgeving. Het groen is er weg, maar het 
moet en zal er terugkomen.”

® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers
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De laser gericht op:  ict4.me

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

“Door uit te gaan van de eigen sterktes, kunnen we als bedrijf in de bouw-
sector blijven groeien, zelfs in tijden waarin investeringen verlaagd worden. 
En daarom willen we doen waar we goed in zijn: bouwen!”

Nieuwe informatica toepassingen hebben het ondernemers 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. Door de opkomst van mobiele appa-
raten zoals laptops en tablets, kan de bouwondernemer efficiënter en sneller beslissingen nemen.
Die uitdaging oplossen vraagt om een flexibele oplossing van een gespecialiseerd IT bedrijf. Een 
bedrijf dat een gedegen kennis heeft van hoe de sector precies wil werken, aan een betaalbare 
prijs. Een IT bedrijf dat services biedt die gestoeld zijn op een schaalbaar model dat meegroeit met 
de noden van het bouwbedrijf.  ict4me is één van de weinige bedrijven die dit plaatje perfect kan 
invullen.

U wilt als manager van uw bouwbedrijf niet wakker liggen van IT. U wilt bouwen, daarin bent u sterk. 
Maar zonder wakker te liggen van informaticaproblemen. U wilt op voorhand het totale kostenplaatje 
voor IT kennen: ons model zorgt ervoor dat u enkel betaalt voor het effecitief aantal gebruikers, 
zonder grote begininvesteringen.

Daarom is ict4me de geschikte partner: we hebben een uitgebreide vakkennis en wij lossen IT pro-
blemen op. Wij hebben een flexibel model uitgewerkt en bieden u een oplossing op maat. U betaalt 
voor het aantal gebruikers, per maand, zonder grote investeringen hoeven te doen. Snel en efficiënt, 
precies zoals u het u wil. Bel ons vandaag via 015/69 69 19 of mail naar info@ict4.me .
         

Referentiecase
Coordinat-ed ( www.coordinat-ed.be ) is een klantgericht bedrijf uit Mechelen dat instaat voor de 
coördinatie van renovatie bouwwerven. 

“Wij waren op zoek naar een IT partner die support kon leveren op maat gesneden van de KMO. 
Heel belangrijk voor ons is de beschikbaarheden van onze IT systemen en zijn op zoek gegaan naar 
een IT specialist die makkelijk bereikbaar was en snelle responsetijden kon garanderen.
Het gebeurt dat we voor een deadline tot in de late uren aan plannen schaven. Ook dan willen we 
de garantie hebben dat er iemand voor ons klaarstaat.
Dankzij ict4me kunnen mijn werknemers ook makkelijk de bedrijfsdata van thuis uit consulteren en 
bewerken. Collega’s die wat verder wonen, werken eerst van thuis uit en vertrekken gewoon na 
de file naar kantoor of werf. Met onze nieuwe oplossing kunnen ze hun mail en plannen makkelijk 
raadplegen. Ict4me heeft er namelijk voor gezorgd dat alle data mobiel bereikbaar zijn.”

info@ict4.me - www.ict4.me - tel. 015 69 69 19

ict4me is een services bedrijf 
dat IT oplossingen uitwerkt voor 
KMO’s. ict4me is IT bedrijf met 
lokale vestigingen in Nederland 
en België dat beschikt over een 
ervaren team van informatici. 

Wij leveren IT ondersteuning, 
gestoeld op 2 belangrijke pijlers:
- U betaalt per gebruiker, per 
 maand tewijl wij transparantie  
 geven met inzage in ons 
 proces, van aankoop tot   
 verkoop

- U kiest wat u wil: wij zorgen  
 voor de flexibiliteit bij het  
 leveren van onze diensten

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 ICT 
problemen op. Simpel.

Wij zorgen voor 
IT-, telefonie en 
communicatie-
oplossingen bij kleine 
en middelgrote 
ondernemingen. 
Voor een vast bedrag 
per gebruiker per 
maand, geniet u van 
onze all-in diensten. 
Transparant, eenvoudig 
en schaalbaar.

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

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

Adv_VillaSaporis.indd   1 11/09/12   09:14

Adv_VillaSaporis.pdf   1   8/10/12   15:10

Adv_VillaSaporis.pdf   1   8/10/12   17:00

Bij boeking gratis bubbels met vermelding van de Builders facts*
*3 maanden geldig na verschijningsdatum, niet cumuleerbaar met andere acties.

villa saporis.indd   1 8/10/12   20:35
® advertentie: Custôme
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glijbekistingmachine 

tot 6m breed

Mercuriuslaan 4 – 3600 Genk
Tel.: 089 81 90 90
Fax: 089 81 90 91
www.martensgroup.be
Info@martensgroup.be

adv martens BL 4-8.pdf   1   11/01/13   13:47

adv martens BL 4-8.pdf   1   11/01/13   13:55
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Cooking Fun

Siematic 
KeukenontwerpersBadjas passen is dressing kopen

Omdat het einde van het jaar naderde toen deze kooksessie plaatsvond, 
had Moke een heus feestmenu in gedachten om door de genodigde bouw- 
partners te laten klaarstomen. Het leidt geen twijfel dat tal van  
Limburgse kerstdiners werden opgevrolijkt met afkooksels van onder- 
staande gerechten… Een verslag van ter plaatse! 

Diana Pirard en Heidi Wijgaerts van dmotion verdelen deze keer de taken onder: Dirk Godelaine 
(Hemelaers Glas), Sandra Vorage en Didier De Reze (Holistic Architecture), Antal Potocan (Con-
vents Products), Peter Vaes (Etalentis), Natascha Vennekens (Bouwwerken Peeters), architecte 
Saskia Mussels en na het ondertekenen van nog enkele contracten, ook aan Stefan Roosen (Matexi  
Limburg). Voor Siematic Keukenontwerpers, die andermaal de gastvrijheid aan de dag legden om 
deze workshop in hun toonzaal te laten plaatsvinden, werd een plaatsje aan tafel gereserveerd voor 
Lucien De Graaf en Jenny Vaneyck.

Didier krijgt net zoals in het bouwproces de voorbereidende werken voorgeschoteld. Samen met zijn 
collega-architecten Sandra en Saskia, neemt hij het voorgerecht voor zijn rekening. Een weifelende 
start, zeg maar. “Mijn kinderen weten dat ik alleen maar een ‘broodje papa’ kan maken,” zegt hij. 
“Dat is zowat alles wat nog in de ijskast ligt tussen een broodje proppen. Verder gaat mijn culinair 
niveau helaas niet…” Hij begint dan ook bescheiden met het in kleine roosjes snijden van de bloem-
kool. Sandra is wel vastberaden om het tot een goed einde te brengen, en vraagt Moke hoeveel 
peper en zout er op de sint-jacobsvruchten moet. Kwestie van niet meteen dit topproduct naar de 
vaantjes te helpen… Daarna waagt ze zich aan het snijden van de sjalotten, waar ook Peter enige 
bedrevenheid in toont. Al verbleekt hij bij de demonstratie van de chef, die Natascha even fijntjes 
voordoet hoe een savooikool in ijltempo op maat kan gehakt worden. “Als je mis snijdt, dan voel je 
dat wel,” reageert hij laconiek op de bewondering die hem ten prooi valt.

Peter kan intussen zijn verborgen talenten nauwelijks in toom houden. Hij moet dan ook schoor-
voetend toegeven dat hij wel graag achter het fornuis staat. “Maar de tijd ontbreekt vaak,” zegt 
hij. “Alleen tijdens de vakanties moet mijn vrouw nooit koken.” Omdat ze dan op restaurant gaan, 
allicht… Moke vliegt intussen van hot naar haar. Hij onderwerpt Sandra nog even aan een test bij het 
doorzeven van de rijst, en gaat dan een brandje blussen bij Dirk die de melk voor het dessert net aan 
kook heeft gebracht. “De houten lepel niet in de potten laten liggen, want dat geeft smaak af,” geeft 
Moke nog mee als tip. Antal heeft zijn takenpakket wel stevig onder controle. 

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 : Topchef Moke, Antal Potocan 
(Convents Products), Jenny 
Vaneyck en Lucien De Graaf 
(Siematic Keukenontwerpers), 
architecte Saskia Mussels, Peter 
Vaes (Etalentis), Natascha 
Vennekens (Bouwwerken Peeters), 
Dirk Godelaine (Hemelaers Glas), 
Sandra Vorage en Didier De Reze 
(Holistic Architecture), Heidi 
Wijgaerts en Diana Pirard 
(dmotion communication)

Didier Peter Sandra Dirk

Stefan Natascha Saskia Antal
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Limburgse kerstdiners werden opgevrolijkt met afkooksels van onder- 
staande gerechten… Een verslag van ter plaatse! 
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(Hemelaers Glas), Sandra Vorage en Didier De Reze (Holistic Architecture), Antal Potocan (Con-
vents Products), Peter Vaes (Etalentis), Natascha Vennekens (Bouwwerken Peeters), architecte 
Saskia Mussels en na het ondertekenen van nog enkele contracten, ook aan Stefan Roosen (Matexi  
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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 : Topchef Moke, Antal Potocan 
(Convents Products), Jenny 
Vaneyck en Lucien De Graaf 
(Siematic Keukenontwerpers), 
architecte Saskia Mussels, Peter 
Vaes (Etalentis), Natascha 
Vennekens (Bouwwerken Peeters), 
Dirk Godelaine (Hemelaers Glas), 
Sandra Vorage en Didier De Reze 
(Holistic Architecture), Heidi 
Wijgaerts en Diana Pirard 
(dmotion communication)

Didier Peter Sandra Dirk

Stefan Natascha Saskia Antal
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Als een chemicus scheidt hij bij een karton eieren de eiwitten en de eigelen. Zijn ‘partner in crime’ 
Dirk plet gelijktijdig de pistachenootjes. Hij krijgt hiervoor de onderkant van de ijsschep in handen. 
“Goed gerief is nochtans het begin van alles,” weet de Lommelse glasverwerker.

Vies?
Didier heeft toch zijn bedenkingen bij het voorgerecht dat hij dient te bereiden. “Kappertjes met 
rozijnen, dat lijkt me vies,” is zijn vooroordeel. Daar moet hij op terugkomen. “De kappertjes op zich 
vind ik meestal niet lekker, maar in combinatie met de rozijnen is het best wel smaakvol,” geeft hij 
toe. Moke kapt er wat olijfolie bij, en klopt het goedje met de staafmixer tot een lekkere dressing. 
De Japanse snijder blijkt evenwel een onderdeel te missen. Het bromgeluid wordt overstelpt door 
een vraag van Peter: “Of die risotto niet wat te hard kookt?”. “Goh,” antwoordt Moke, “dat hangt 
ervan af wie erin roert…”
Het team van het dessert raakt intussen goed ingewerkt. Antal: “Ik zou die nootjes nog wat fijner 
hakken, Dirk.” Wat die laatste ook doet: “We willen hier zeker niet afgaan, hé!” 

DJ
Met het vuile werk grotendeels achter de rug komt Stefan binnen bij Siematic. Hij wil de schade  
meteen inhalen, maar wordt tot ‘plongeur’ benoemd. Afwassen dus… “Wij zijn ook onderaan 
de ladder moeten beginnen,” lachen de anderen. “Maar ik maak snel promotie, hoor,” repliceert  
Stefan, waarna hij de daad bij het woord voegt, en het spek begint te bakken… Heidi offert zich op 
om de afwas over te nemen. De sfeer zit er al goed in. “Als ik hier aan al die knoppen van het vuur 
moet draaien, ben ik precies een DJ,” grapt Peter. En Natascha zal je denken? Geen woorden, maar 
daden! Al moet ze wel enkele traantjes wegvegen als bij het aanstoven van de ui haar ogen een 
beetje prikken. 
Moke ziet van ver dat Dirk een beetje knoeit bij het ingieten van de melkroom… “Een pollepelke, 
kent ge dat?,” vraagt Moke ironisch. En hij heeft nog een vraag klaar: “Eieren, waar bewaar je die 
het best?”. “In de koelkast?,” probeert Saskia. Nope. Geen extra punten voor Team Voorgerecht…

Even is er opschudding als de vertegenwoordigers van Siematic op zoek moeten naar de verband-
doos. Antal bloedt aan zijn vinger. “Gesneden, maar nochtans geen mes aangeraakt…” Hij kan er 
nog mee lachen. Dat doet ook Peter, die in een kast van de toonzaal een badjas heeft gevonden en 
er als Don Corleone mee in de keuken opduikt.  Lucien De Graaf van Siematic reageert gevat: “Hier 
geldt de regel: badjas passen is dressing kopen! Onze avond kan al niet meer stuk!”. Intussen kruidt 
Sandra de bloemkool ‘naar eigen smaak’. Ze strooit er diverse kruiden overheen, maar proeft niet. 
“Ah nee, want ik lust geen bloemkool,” verklapt ze. 
Ford-gewijs zetten de anderen zich aan ‘de lopende band’. Saskia maakt de balletjes van de risotto, 
Peter dopt ze in eiwit en Natascha paneert. Het mengsel noopt hen allen tot een vervoegde was-
beurt. 

foto 1 : Voorgerecht:
Sint-Jacobsvruchten op een bedje van 
bloemkool en kappertjesdressing

foto 2 : Hoofdgerecht: 
Filet van hert met een rode 
wijnsaus, savooikool en kroketjes 
van risotto

foto 3: Dessert:
Gebrande flan van pistachenootjes.

1.

2.

3.

En dan tikken de seconden weg. Moke moedigt de troepen aan voor de finale ‘touch’. Didier trekt 
nog snel strepen met de dressing, en werkt af volgens de ‘holistische visie’ van zijn bureau. “Met 
vaste hand en zin voor perfectie,” zegt hij in reclametaal. Enkele minuten later proeven we dat ook: 
top! Mochten we deze groep niet met eigen ogen aan het werk hebben gezien, zouden we hier  
alleen chef Moke toe in staat hebben geacht… 

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

The End! 
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Penxten cv & Sanitair

Penxten cv & sanitair

Al ruim 50 jaar plaatst ‘Penxten cv 
& sanitair’ verwarmingsinstalla-
ties in woningen, appartementen, 
scholen en in de industriebouw. 
Het bedrijf uit Alken is actief  
in zowel de nieuwbouw als de 
renovatie. 
Ook sanitaire installaties zoals 
badkamers, stoomdouches en 
bubbelbaden neemt Penxten 
voor zijn rekening. Idem voor 
het plaatsen van leidingen voor  
keukens, badkamers of in de tuin. 
In de loop der jaren is het aanbod 
uitgebreid met vloerverwarming, 
warmtepompen en zonneboilers.

Wat zijn de sterkste troeven van 
Penxten?
Zaakvoerder John Penxten: “Onze jarenlange 
ervaring en vakkennis die doorgegeven is van 
vader op zoon, ondersteund door goed per-
soneel. Overigens is er hier maar heel weinig 
personeelsverloop. Daarnaast is er het trou-
we klantenbestand dat gestaag uitbreidt door 
vooral mond-tot-mondreclame. Wij staan 
dan ook voor op-en-top vakmanschap mede 
dankzij die jarenlange ervaring. De volgende  
troef is de goede prijs/kwaliteitverhouding. 
Wij werken enkel met degelijk materiaal en 
dat levert achteraf weinig of geen problemen 
op. De installaties werken wij volledig af.”

Naam firma: 
BVBA Penxten cv & sanitair

Activiteit:
installatiebedrijf van centrale 
verwarming en sanitair (apparte-
menten, woningen, scholen)

Jaar van oprichting: 1961

Aantal werknemers: 9

Omzet: 1,5 miljoen euro

Locatie hoofdzetel:
Motstraat 30, 3570 Alken

Welke zijn de toekomstplannen en de 
ambities van het bedrijf?
Zaakvoerder John Penxten: “Ons doel is om 
verder goed werk te blijven leveren zoals 
we nu bezig zijn. Ook willen wij ons continu  
verder specialiseren in de nieuwe verwar-
mingstechnieken die onophoudelijk zullen 
evolueren.”

Waarom is het fijn om bij Penxten te 
werken?
Zaakvoerder John Penxten: “Je komt hier 
terecht in een fijne groep van collega’s en 
krijgt er begeleiding van personen die zeer 
goed van alles op de hoogte zijn.”

Wat doen jullie om de teamspirit te 
bevorderen?
Zaakvoerder John Penxten: “Voor elke 
grote verlofperiode is er telkens een gezellig 
samenzijn met het personeel en er is al eens 
een heus personeelsfeest. Door de steeds 
toenemende drukte wordt hier eigenlijk te 
weinig aan gewerkt. Wij zouden eens vaker 
samen activiteiten moeten doen en daar 
gaan we in de toekomst meer aandacht aan 
besteden.”

Naam  Penxten
Voornamen John
Nationaliteit Belg

frezen | asfalteren | wegverbreder | recycling in situ | reikmachine | bestrijkingen |  
borstelen | signalisatie | bermverlaging | infrastructuurwerken | naadremix

www.hoogmartens.be
Hoogmartens.indd   1 25/09/12   15:09

U heeft een 
boodschap…
wij zorgen dat 

ze aankomt

huisstijl, logo, 
brochure, advertentie, 

nieuwsbrief, …

Voor een positieve 
kijk op communicatie 

is dmotion je 
aangewezen gids.

H. van Veldekesingel 150/26  •  3500 Hasselt  •  T 011 870 870  •  M 0470 98 03 79  •  info@dmotion.eu  •  www.dmotion.eu 

dmotion.indd   1 8/10/12   14:04
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DUURZAAMHEID WINT
WAAR MEN MET GRES 
BEGINT.

www.steinzeug-keramo.com

Builders trip news

praktische infoBuilders Facts en de Good Morning Club
organiseren een 3-daagse studiereis naar het fascinerende en trendy

BERLIJN
14 -16 juni 2013

Een boeiend en veelzijdig programma met speciale aandacht voor de 
moderne architectuur!

Architect Vittorio Simoni begeleidt onze studiereis.

•	Ochtend-	en	avondvlucht	met	SN	Brussels	Airlines
•	Uitgebreide	stadsrondrit	langs	alle	belangrijke	monumenten,	zoals	de	Berliner	Dom,	de	Gedächtnis- 
 kirche, het Rotes Rathaus, Checkpoint Charlie, het Museuminsel enz.
•	Geleide	wandeling	‘futuristisch	Berlijn’,	met	bezoek	aan	de	Potsdamer	Platz,	en	het	schitterende		
 Sony Center ontworpen door Helmut Jahn, met de Bahnturm en het Filmmuseum. Verder het  
 Martin Gropius Bau, het Paul Löbe Haus en het Marie-Elisabeth Lüders Haus, 
 het Bundeskanzleramt (van Schultes en Frank), het recente Hauptbahnhof en het 
 Bundesministerium des Innern.
•	Op	het	dak	van	het	Reichstagsgebouw,	aan	de	Brandenburger	Tor,		bezoeken	we	de	nieuwe	
 overweldigende koepelconstructie van de Britse architekt  Norman Foster. Uiteraard wandelen we  
 even rond aan de Pariser Platz, en Unter den Linden.
•	 Het	 Zeughaus,	waarin	 het	museum	 van	 de	 Duitse	 geschiedenis	 is	 ondergebracht,	werd	 door	 
 architect Leoh Ming Pei voorzien van een futuristisch ogend gedeelte.
•	 Het	 stukje	 overgebleven	 Berlijnse	Muur	 krijgt	 onze	 volledige	 aandacht,	 en	 ook	 het	 Holocaust	 
 Memorial  en het architekturaal erg bijzondere Jüdisches Museum.
•	Uiteraard	 is	er	 tijd	om	te	flaneren	aan	de	Kurfürstendam	en	 in	de	Friedrichstrasse,	en	om	een 
 kijkje te gaan nemen in het legendarische KaDeWe! Er zijn terrasjes, Stuben en prima restaurants 
 te over!

Mis dit uniek programma niet, en schijf nu in als je erbij wil zijn. 
Het aantal plaatsen is beperkt. 
Voor het gedetailleerde programma surf naar www.dmotion.eu (vanaf 5 februari 2013) 
Prijs voor dit arrangement:  e 700   

Inschrijving vanaf 5 februari 2013 bij iris@detoerist.be

Organisatie Reizen DE TOERIST Lummen -  tel 013/522818 -  Verg 1528

In de prijs inbegrepen:

-  Vluchten met SN Brussels 
 Airlines
 14/06: SN2581
 Brussel 09:55 
 Berlijn Tegel 11:15     

 16/06:  SN2588
 Berlijn Tegel 20:20
 Brussel 21:40             

- Transferts luchthaven centrum 
 Uitgebreide stadsrondrit met  
 lokale gids

- 2 nachten verblijf op basis van  
 kamer/ontbijt

-  Architectuurwandeling(en)  
 begeleid door architect 
 Vittorio Simoni

-  Toegang tot de koepel van het 
 Reichstaggebouw

- 1 x diner
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Mis dit uniek programma niet, en schijf nu in als je erbij wil zijn. 
Het aantal plaatsen is beperkt. 
Voor het gedetailleerde programma surf naar www.dmotion.eu (vanaf 5 februari 2013) 
Prijs voor dit arrangement:  e 700   

Inschrijving vanaf 5 februari 2013 bij iris@detoerist.be

Organisatie Reizen DE TOERIST Lummen -  tel 013/522818 -  Verg 1528

In de prijs inbegrepen:

-  Vluchten met SN Brussels 
 Airlines
 14/06: SN2581
 Brussel 09:55 
 Berlijn Tegel 11:15     

 16/06:  SN2588
 Berlijn Tegel 20:20
 Brussel 21:40             

- Transferts luchthaven centrum 
 Uitgebreide stadsrondrit met  
 lokale gids

- 2 nachten verblijf op basis van  
 kamer/ontbijt

-  Architectuurwandeling(en)  
 begeleid door architect 
 Vittorio Simoni

-  Toegang tot de koepel van het 
 Reichstaggebouw

- 1 x diner
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Infrastructuur

U heeft gezocht op het woord: infrastructuur.
in·fra·struc·tuur (de; v) 

1 
het geheel van auto-, spoor-, waterwegen, 

havens, vliegvelden, elektrische installaties, 
kabels enz.

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

Infrastructuur
Bodem
Water
Civil Engineering
Ruimte
Milieu

advies- en ingenieursbureau

www.anteagroup.be

Genk
Jaarbeurslaan 25

Tel: +32 (0)89 74 11 00
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Facts & Figures: Molenpoortplein 

Get the look23 fonteinen wijzen de weg naar het water

Met de herinrichting van het Molenpoortplein wil de Stad Hasselt de Blauwe 
Boulevard beter laten aansluiten op het centrum. Na 230 werkdagen is het 
plein op 14 december officieel ingehuldigd. Het resultaat is een open ruimte 
van zo’n 3.500 m² met een mix van messingplaten, Belgische blauwe steen, 
23 fonteinen, stijlvolle verlichting, langgerekte zitbanken en een ligweide. 
De werken waren in handen van aannemer Van de Kreeke uit Halen die op  
enkele onaangename verrassingen zoals de ondergrondse Demer stuitte.

Dagelijks trekt een voetgangersstroom van de Blauwe Boulevard naar de Hasseltse binnenstad en 
terug. “Nog geen jaar geleden botsten ze onderweg op een Molenpoortplein dat openheid, multi-
functionaliteit en zelfs een beetje kwaliteit miste”, gaf burgemeester Hilde Claes recent nog toe. Een 
afgeleefd liftgebouw centraal op het plein was ongetwijfeld het visuele dieptepunt. 
Sinds kort kunnen passanten er flaneren over een natuurstenen lijnenpatroon. Het patroon is in de 
bestrating van het plein aangebracht, naast de fonteinen. De langgerekte zit- en ligbank aan de oost- 
zijde, de zithelling naast de muur van de Minderbroedertuin of één van de eigentijdse zitbanken  
nodigen bezoekers uit om op het Molenpoortplein aangenaam te vertoeven. 

Opsplitsing in fases
Oorspronkelijk kreeg aannemer Van de Kreeke uit Halen 150 kalenderdagen voor de realisatie van het 
ontwerp. Maar om de verkeershinder door de heraanleg van andere straten in de buurt te beperken, 
zijn de werken in drie fases opgesplitst.  In een eerste fase, die liep van januari tot het bouwverlof, 
werd het plein opnieuw aangelegd. Na het bouwverlof kreeg de in- en uitrit van de ondergrondse par-
king nabij de Gasthuisstraat een nieuwe bestrating. Met de derde fase, de heraanleg van het kruispunt 
Isabellastraat-Kattegatstraat, werd gewacht tot het einde van de werken in de Paardsdemerstraat. 
Door het opsplitsen in fases was het onmogelijk om de werken binnen de vooropgestelde 150 dagen 
te realiseren. De aannemer kreeg 80 extra werkdagen of dus 230 dagen in totaal. 

Een van de grootste moeilijkheden die de aannemer ondervond, was om het winkelend en wandelend 
publiek doorgang te geven. “Via diverse looplijnen en afzettingen zijn we daar goed in geslaagd,” 
verduidelijkt projectleider wegenbouw Laurent Habets van Van de Kreeke. “Een ander probleem was 
de nieuwe liftkoker. We kwamen pal in de Demer uit die onder de ondergrondse garage van het plein 
stroomt. Nochtans had de Demer volgens de vroegere plannen een drietal meter verderop moeten 
liggen.  Dankzij een mindere inbouwdiepte en het advies van onze dienst speciale technieken zijn 
we toch tot een oplossing gekomen. We hebben onder meer een kuip gegraven en er palen rondom 

Bijzondere verlichting
Sinds enkele jaren beschikt  
Hasselt over een nieuw verlich-
tingsplan. Bij elke grote vernieu-
wing van het openbaar domein is 
er extra aandacht voor de belich-
ting. Op  het Molenpoortplein zijn 
er led-lampjes onder de zit- en  
ligbank en de messingplaten 
geïntegreerd. 
De lichten variëren in kleur. De 
bomen op de zithelling worden  
uitgelicht met grondspots. 
Het meest in het oog springend 
zijn de sigaretvormige verlichings- 
palen van het type Residenza, die 
sinds kort ook de nieuwe kade 
aan de Blauwe Boulevard sieren. 
Het hele verlichtingspakket moet 
het plein ook ’s avonds de nodige 
aantrekkingskracht geven, ver-
duidelijkt het stadsbestuur.

foto 1 : Het Molenpoortplein is 
aangekleed met 83 messingplaten.

foto 2 : Het plein onderging een 
ware metamorfose en sluit nu beter 
aan op de Blauwe Boulevard.

2.1.
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Op het plein is er plaats 
voor een langgerekte 
zitbank en een ligweide.

partners

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
Prefab keerwanden 
 Vanbockrijck Beton, 
 Borgloon
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gezet en zo kunnen volstorten met beton. Het is een mooi prestigeproject waarmee we onze slogan  
‘veelzijdig in bouw’ waar hebben gemaakt. Een ander punt was dat er enorm veel kabels over het par-
kingdak onder het plein liepen. We hebben deze minutieus moeten vrijmaken, want machinewerk kon 
er door het precisiewerk nauwelijks bij komen kijken. In een volgende fase hebben we ze dan weer 
met de nodige voorzichtigheid terug geplaatst.” 

Kunst in de stad
Het vernieuwde Molenpoortplein belichaamt de intentie van het stadsbestuur om zo veel mogelijk 
kunstelementen in het openbaar domein te integreren. In het plein zijn 33 stroken, bestaande uit 83 
messingplaten verwerkt. Deze vormen samen met de belijnde natuursteen een interpretatie van de 
oude Demer die hier vroeger de jeneverstokerijen in de binnenstad bevoorraadde. De kinderziekte 
dat de platen enorm veel lawaai maken als je erover loopt, behoort intussen tot het verleden. Er is 
voor maar liefst 1.600 meter aan rubber aangebracht op de ijzeren baren waarop de platen rusten. 
Ook wordt bekeken om ze minder glad te maken. Om de link met het water van de Demer en van de 
Blauwe Boulevard extra te benadrukken, zijn in de messingplaten 23 fonteinen verwerkt. 
De fonteinen spuiten op bepaalde tijdstippen een choreografie. In de lente- en zomermaanden zal 
het voor de bezoekers mogelijk zijn om ze via drie drukknoppen zelf te activeren. Opmerkelijks is dat 
in elke messingplaat een hazelnoot uitgesneden is, 83 in totaal. De noten verwijzen naar Hasselt en 
zijn geïnspireerd op de toeristische routemarkeringen die je doorheen de stad vindt. Het water dat de 
fonteinen opspuiten, stroomt via de gaten in de platen terug naar de ondergrondse vergaarbakken en 
wordt weer opgepompt vanuit de koker waar de vroegere liftschacht zich bevond. Tot slot benadruk-
ken twee gedichten uitgesneden in de messingplaten nog eens extra het kunstzinnig karakter van 
het plein. Ze zijn van de hand van de jonge Hasseltse Moya De Feyter en heten ‘Demer’ en ‘Hasselt’.

Kostenplaatje
De heraanleg van het Molenpoortplein werd toegewezen aan aannemer Van de Kreeke voor een be-
drag van 2.452.000 euro (incl. btw). Hiervan bekostigt de stad 2.194.000 euro (incl. btw) en neemt de 
nv Kanaalkom 257.000 (incl. btw) voor haar rekening. Momenteel zijn enkel de uitrit van de parking en 
de nooduitgang nog niet helemaal klaar. Ten laatste eind februari maakt Van de Kreeke hier twee glazen 
constructies overheen. 

® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : Het liftgebouw is verplaatst 
naar een minder prominente plaats 
waardoor de openheid van het plein 
beter tot zijn recht komt.

foto 2 : Uit de messingplaten is 
telkens een hazelnoot gesneden als 
symbool van Hasselt.

foto 3 : De heraanleg van het 
Molenpoortplein kostte in totaal 
bijna 2,5 miljoen euro.

1.

2.

3.

Recycling en betoncentrale
• Recyclage van bouwmaterialen
• Leveren van zandcement en funderings- 
   materiaal met Copro-keuring
• Mobiele breekinstallaties
• Mobiele grondstabilisatie (kalk of cement)

Compleet aanbod in reiniging van gronden en verwerking van 
verschillende afvalstromen
• Fysico-chemische reiniging
• Biologische reiniging
• Thermische reiniging
• TOP-gronden (leveren / ontvangen)

Carmans NV | Kanaalstraat 14 | 3560 Lummen | T 011/45.48.45 | F 011/45.48.48 | info@carmans.be

Infrastructuurwerken
 • Voor private en openbare werken
 • Vanaf de sloop tot volledige afwerking

carmans.indd   1 14/01/13   14:11
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Facts & Figures: Blauwe Boulevard

Get the lookFlaneren op verlaagde kademuren langs de 
Blauwe Boulevard

“Werken onder water met beperkt zicht”
De Hasseltse Kanaalkom ondergaat momenteel een ware metamorfose.  
Binnen minder dan tien jaar moet dit uitmonden in de voltooiing van het 
prestigieuze project De Blauwe Boulevard. Met de realisatie van onder 
meer woonproject De Kaai, de afwerking van Hassaporta en de verlaging 
van een deel van de kademuren zijn de eerste resultaten van de opwaarde-
ring al zichtbaar. Vooral die laatste klus was een klein huzarenstuk omdat het  
merendeel van de werken onder water moest gebeuren. “Lastig, want  
je ziet amper iets”, zegt afgevaardigd bestuurder Stefan Carmans van  
Aannemingen Carmans uit Lummen.

Liefst 36 deelprojecten staan er op het programma om de Kanaalkom in Hasselt om te toveren tot 
een hippe buurt. Decennia geleden was deze plek een centrum van industriële activiteit. Onder meer 
een kolenhaven, een gas- en lijmfabriek plus een slachthuis hadden er hun onderkomen”, zegt Mark 
Van De Vijver, projectcoördinator van de Stad Hasselt. “Deze activiteiten verdwenen waardoor het 
stadsbestuur de buurt nieuw leven wil inblazen met winkels, kantoren en woongelegenheden. Ook is 
er veel plaats voor gezellige pleintjes aan beide kanten van het water en wandelpromenades met veel 
groen. Al enkele jaren zijn er werken bezig, maar het absolute zwaartepunt van het project met onder 
meer de bouw van een ondergrondse parking ligt in de volgende vijf à zes jaar. De buurt zal nagenoeg 
onherkenbaar zijn. Voor de financiering van het openbaar domein alleen al, is een budget van 40 mil-
joen euro uitgetrokken.”

Oververhit in het water
Eén van de uitgangspunten van de Blauwe Boulevard is om het water dichter naar de mensen te bren-
gen. De aanzienlijke verlaging van de kademuren kadert hier dan ook in. Ter hoogte van woonproject 
De Kaai is het eerste resultaat al zichtbaar. Over een lengte van 200 meter is de kadehoogte van twee 
meter naar zo’n 60 à 70 cm boven waterniveau teruggebracht. Doel is om in een latere fases de muren 
met een totale lengte van 1,8 km allemaal te verlagen. De aanbesteding van het project voor sloop en 
heropbouw van de eerste strook haalde Aannemingen Carmans binnen. Een karwei die alles behalve 
simpel is. Het bedrijf uit Lummen moest het grote geschut bovenhalen. “Onder water kademuren 
afbreken, is allesbehalve evident om de simpele reden dat je alles maar moeilijk  ziet. 

Blauwe Boulevard in cijfers
“De Blauwe Boulevard is momen-
teel het grootste bouwproject van 
Limburg. De totale oppervlakte 
bedraagt 37,9 ha. Bij de start van 
de werken enkele jaren geleden 
tikte het inwonersaantal in de  
buurt af op 500. Doel is dat dit in 
de toekomst vertienvoudigt. 
Verschillende bouwpromotoren 
plannen dan ook tal van projec-
ten. De Kaai en Hassaporta zijn 
al afgerond. Nu krijgt residentie 
Zuidzicht vorm. Alle projecten 
zullen in totaal goed zijn voor 
248.000 m² aan woongelegen-
heid. Daarnaast is er nog plaats 
voor 68.000 m² aan kantoren en 
diensten, 30.000 m² handel en 
10.000 m² horeca. Ook komt er 
een parking ter hoogte van de 
Versuz die plaats biedt aan 2.000 
auto’s. De financiering van het 
openbaar domein bedraagt 40 
miljoen euro. 
Naast eigen middelen kan de 
Stad Hasselt een beroep doen 
op tal van subsidies en steun van 
bijvoorbeeld nv De Scheepvaart. 
Op hoeveel de commerciële pro-
jecten in totaal kosten, is geen 
cijfer op te plakken. “De project-
ontwikkelaars betalen wel een 
deel voor de aanleg van wegen, 
pleinen en straten die toch een 
extra cachet vertonen” aldus 
Mark Van De Vijver.

foto 1 : Over een lengte van 200 
meter is de kadehoogte van twee
meter naar zo’n 60 à 70 cm boven 
waterniveau teruggebracht.

foto 2 : De werken namen in totaal 
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Facts & Figures: Blauwe Boulevard

Get the lookFlaneren op verlaagde kademuren langs de 
Blauwe Boulevard
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Ook de overige kademuren 
worden aangepakt om tot 
eenzelfde prachtig resultaat 
te komen

partners

Bureel Units                           
 Warsco Units België, Genk
Grondreiniging              
 Grondreinigingscentrum Limburg, Lummen
Boordstenen en klinkers 
 Ebema, Zutendaal
afvoersysteem            
 United Innovators, Tessenderlo
Drainage                          
  Isofaq, Izegem
Buitenmeubilair
 Wolters MABEG, Houthalen- Helchteren
Prefab gevelpanelen               
 Decomo, Moeskroen
Prefan boomomrandingen
 Webeco, Sint-Truiden
Bouwmaterialen
 Mallants, Leopoldsburg
Lava                                       
  Dockx, Mechelen 
Uitgewassen betonweg              
 Drion Glijbouw, Bilzen
Kandla klinkers                            
 Maris Jos, Heist-op-den-Berg
Zinken dak luifel                               
 Unidak, Hasselt
Metaalconstructie luifel              
  De Wit Constructies, Halen
Hout onder luifel + zitbanken    
 Atelier K. Verstraete, Halen
Metselwerken 
 Umacon Bouwbedrijf, Heusden-Zolder
arduinen dekstenen            
  Van Reeth-Hoefkens Construction, Rumst
Beplantingen                                         
 Gebroeders  Baptist, Heusden-Zolder
Topografie 
 Verspreet Steven, Tessenderlo
Groutproppen 
 De Coster D., Houthalen-Helchteren
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Wij realiseren uw privé wellnessparadijs met zwembad, whirlpool, sauna tot poolhouse,….

Surf naar www.tvsfi ber.com of contacteer ons voor inspiratie, de nieuwste trends en 

concrete informatie voor het echte vakantiegevoel aan huis!

ZWEMBADEN       WHIRLPOOLS       SAUNA’S       POOLHOUSES       TOTAALPROJECTEN

TVS Fiber  |  Albert Quintinlaan 1605  |  3900 Overpelt (B)  |  T 011 79 42 84  |  info@tvsfi ber.com  |  www.tvsfi ber.com

OFFICIËLE VERDELER VAN:
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Winnaar gouden medaille 2012
in de categorie “ Wellness concept” 
met Essenzi in Genk

1

adv. TVS fiber.indd   1 11/01/13   16:43

Bovendien waren we genoodzaakt om met een breekhamer op perslucht te werken. Het klinkt mis-
schien vreemd, maar we moesten koeling geven op de hamer, ook al waren wij in het water bezig.  
De hamer of pikeur zit immers in een stalen omhulsel en wordt binnenin warm door het hevig op-  
en neergaan. Door de hitte zet hij uit in het omhulsel dat op zijn beurt weer krimpt door de lage water-
temperatuur. Het risico bestaat dat de hamer vast komt  te zitten. Met een zelf aangepast perslucht-
omhulsel hebben wij dit probleem kunnen verhelpen,” verduidelijkt Stefan Carmans.

Kanaal verdiepen
Daarmee waren de problemen nog niet van de baan. De zijkant van het kanaal moest ook verdiept 
worden: van 1,5 naar 4 meter. “Dit ging enkel met een ‘longreachkraan’ of een kraan met een arm 
van 23 meter lang”, aldus Carmans. Hij moest zo lang zijn opdat wij vanaf de kade konden werken. 
Op die manier konden wij de af te voeren  grond meteen in een vrachtwagen kieperen. Bijgevolg was 
het huren van een ponton en een boot waarin je de grond stort niet nodig wat de financiën ten goede 
kwam. In totaal hebben we maar liefst 7.000 ton verontreinigde grond afgevoerd. Deze hebben wij 
zelf gereinigd in ons reinigingscentrum in Lummen en is nadien hergebruikt bij diverse toepassingen.”

Metselen onder water
Om de muren weer op te bouwen, is er gebruik gemaakt van dampplanken. “Dat zijn u-vormige 
elementen van zes meter die in de grond geheid zijn. Hierbovenop zijn betonnen balken gegoten die 
vervolgens afgewerkt zijn met blauwe steen. In een volgende fase zijn er prefabwandelementen ge-
plaatst tegen de planken langs de kant in het kanaal. Dat was een probleem waarbij we niet meteen 
hadden stilgestaan. Metselen onder water gaat nu eenmaal niet en er kunnen schommelingen in het 
waterniveau zijn als de sluizen openstaan. Gelukkig hebben we alles tot een goed einde gebracht. Het 
project, dat 120 werkdagen in beslag nam, heeft voor ons voor veel voldoening gezorgd.” De kosten, 
met de aanleg van een naburig plein inbegrepen, bedragen in totaal iets meer dan 2,1miljoen euro. De 
rekening was voor de Stad Hasselt en nv De Scheepvaart.

® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers

foto 1 : Het plein langs de verlaagde 
kades is uitgerust met zitbanken en 
een grote luifel.

foto 2 : Het totale kostenplaatje 
bedroeg 2,1 miljoen euro.  
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Nice to know

Het afvalwaterbeleid in Vlaanderen heeft nood 
aan een ‘stroomversnelling’ (deel 2)
In 1990 was in Vlaanderen slechts 28 % van het huishoudelijk afvalwater aangesloten op een water-
zuiveringsstation.  Dit in schril contrast met onze buurlanden waar de aansluitingsgraad veel hoger 
was (Nederland : 94 %, Frankrijk : 69 %, Duitsland : 86 %).  Nu, ruim 20 jaar later, wordt in Vlaan-
deren 80 % van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd.  Dankzij een gericht overheidsbeleid met 
ondermeer de oprichting van Aquafin, Aminal en de VMM en een gewestelijke investering van 4,9 
miljard euro heeft Vlaanderen deze trieste achterstand kunnen verkleinen.  Met deze vooruitgang 
voldoet Vlaanderen sinds september 2012 aan de Europese Richtijn Stedelijk Afvalwater, zowel voor 
agglomeraties > 10.000 inwoners als voor agglomeraties tussen 2000 en 10.000 inwoners.

Vlaanderen heeft dus tijdens laatste twee decennia een grote inhaalbeweging gemaakt en niet  
onbelangrijk hierbij is dat Vlaanderen op dit moment de kroon spant wat de kwaliteit van het ge-
zuiverde water betreft : het afvalwater wordt uitsluitend biologisch gereinigd en uit 98 % van het 
afvalwater worden ook de nutriënten fosfor en stikstof verwijderd wat in de ons omringende landen 
in mindere mate gebeurt.  Deze verwijdering is zeer belangrijk voor de biologische kwaliteit van de 
oppervlaktewateren waarin het gezuiverde water wordt geloosd.

Maar er is nog een lange weg te gaan, niet alleen om de zuiveringsinfrastructuur uit te bouwen en te 
optimaliseren, maar ook om aan de Europese Kaderrichtijn Water te voldoen.  Deze richtlijn bepaalt 
dat tegen 2015 alle oppervlaktewateren ‘van goede kwaliteit’ moeten zijn.  Ondanks het feit dat in 
het voorbije decennium de biologische en ecologische kwaliteit van onze oppervlaktewateren (waar-
bij ook de oevers zijn begrepen) verbeterd is, is de huidige toestand nog bedroevend en behoren we 
op Europees vlak tot de slechtste leerlingen van de klas. Oorzaken hiervan zijn ondermeer de nog 
steeds aanwezige lozingen van vervuild huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in onze rivieren (recht-
streeks of via rioleringsoverstorten bij overvloedige regenval), de intensieve landbouw (nutriënten, 
pesticiden) en de hoge bevolkingsgraad in ons Gewest waardoor voor vele rivieren en beken een 
relatieve beperkte ruimte beschikbaar blijft.

Om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water betaalbaar en technisch haalbaar te kunnen reali-
seren, heeft het Vlaamse Gewest, na onderzoek van verschillende scenario’s, beslist om gefaseerd 
de doelstelling te realiseren met als finale deadline 2027.  Naast de basismaatregelen die reeds  
bepaald en goedgekeurd werden o.a. in het kader van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, zullen aan-
vullende maatregelen genomen worden om gefaseerd en gericht de kwaliteit van de oppervlakte- 
wateren te verbeteren.  Concreet werden nu in een eerste fase 21 ‘speerpuntgebieden’ geselec-
teerd met als doel om tegen 2015 in 7 gebieden de ‘goede toestand’ te bekomen, en in 14 gebieden 
een belangrijke vooruitgang te boeken.  In volgende fases zal de focus op andere gebieden gericht 

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

worden.  Voor Limburg zijn in de eerste fase 
volgende speerpuntgebieden vastgesteld : 
het bekken van de Warmbeek en de Abeek 
(goede toestand in 2015) en de Grote Laak, 
de Hulpe/Zwart Water/Winterbeek en de 
Zwarte Beek (belangrijke kwaliteitsverbete-
ring in 2015).

In het kader van de basismaatregelen werd 
op 16 december 2011 het Gewestelijke  
Investeringsprogramma 2013 – 2017 goed-
gekeurd : het omvat voor deze periode  
honderden projecten (waterzuivering en col-
lectering) die door Aquafin moeten uitgevoerd 
worden.  Er wordt een budget vrijgemaakt 
van meer dan 560 miljoen euro.
Voor de gemeentelijke riolering en kleinscha-
lige waterzuiveringsinstallaties is een nieuw 
investeringsprogramma goedgekeurd.  
Er wordt een subsidiëringsbedrag voorzien 
van ruim 100 miljoen euro.  Projecten waar-
bij een gescheiden riolering wordt aangelegd 
(één rioleringsleiding voor afvalwater, één rio-
leringsleiding voor hemelwater) worden voor 
75 % gesubsidiëerd.  Deze toelage wordt 100 
% indien het hemelwater niet in een riolering 
wordt opgevangen, maar in grachten die eco-
logisch worden ingericht.

Om de scheiding van afvalwater en hemel-
water aan de bron aan te pakken, is het 
aanleggen van een gescheiden riolering bij 
nieuwbouwwoningen en afkoppelingspro-
jecten verplicht.  Sinds 1 juli 2011 is ook een 
keuring van deze afkoppeling opgelegd.  Dat 
deze keuring zijn nut bewijst, blijkt uit onder-
zoek waaruit blijkt dat bij 1 op de 3 keuringen 
belangrijke fouten werden vastgesteld.

Men kan niet ontkennen dat het Vlaamse  
Gewest in de voorbije jaren een stevige 
beleidstructuur heeft uitgebouwd en een 
doordacht plan van aanpak heeft uitgewerkt 
waarbij op een kwalitatieve wijze gefaseerd 
de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur zal 
worden uitgebouwd met als doel te voldoen 
aan de Europese richtlijnen.  Echter bij de 
praktische uitvoering van het beleid duiken 
een aantal problemen op die dringend moe-
ten verholpen worden.  

Vooreerst is er de vaak lange doorlooptijd 
van een concreet project.  Het is geen uit-
zondering dat de duur van een rioleringspro-
ject (vanaf de goedkeuring van het investe-
ringsprogramma tot de oplevering van het 
uitgevoerde werk) 6 tot 7 jaar bedraagt.  De 
oorzaak van deze lange termijn is hoofdzake-

lijk de administratieve complexiteit van een 
project : in vele dossiers zijn immers meer-
dere partijen actief : de waterbeheerder (bv 
Infrax), de gemeente (voor de wegenwer-
ken), Aquafin, de Administratie Wegen en 
Verkeer (bij gewestwegen).  Meermaals ook 
De Lijn, de NMBS ea.  Ook de diverse nuts-
maatschappijen zijn bij elk project betrokken.  
Naast de technische en inhoudelijke afstem-
ming die de nodige tijd vereist, zijn vooral de 
afzonderlijke goedkeuringen van het project 
door de diverse actoren vaak tijdrovend.  
Immers elke instantie heeft zijn eigen wet-
telijke procedures en de nodige budgetten  
dienen ook tijdig vastgelgd te worden.  

Een ander tijdrovende factor zijn vaak de ont-
eigeningen die noodzakelijk zijn om het pro-
ject uit te voeren.  Meestal kan de bouwheer 
wel de ‘onteigening om werken van openbaar 
nut’ inroepen, dan nog kan deze procedure 
een lange periode in beslag nemen.  Hetzelf-
de geldt voor sommige projecten waarvoor 
specifieke vergunningen moeten worden 
aangevraagd die soms leiden tot jarenlang  
onophoud (bijvoorbeeld een MER studie voor 
de inplanting van een zuiveringsinstallatie).

Een algemeen probleem is ook het vinden 
(en houden) van goed opgeleide en ervaren 
medewerkers, zowel binnen de diverse ad-
ministraties, de studiebureaus als bij de aan- 
nemers.  Bij de ingenieursopleiding is het 
geen geheim dat omzeggens 90 % van de  
studenten in de klassieke bouwsector wenst 
te werken en slechts 10 % zich geroepen 
voelt tot de infrastructuursector, die nog 
steeds gebukt gaat onder een ondermaats 
imago.  Ook is het een feit dat zowel de admi-
nistraties, de studiebureaus en de aannemers 
samen uit ‘dezelfde vijver’ vissen om geschikt 
en onderlegd personeel aan te werven.  

Om deze redenen is het dan ook noodzake-
lijk dat vooral de diverse beslissingstrajec-
ten van de actoren binnen een project beter 
op elkaar moeten afgestemd worden.  Ook  
zouden onteigenings- en vergunningstra-
jecten geen belemmering mogen zijn tot 
een snelle uitvoering van zeer noodzakelijke  
werken die ten goede komen aan het milieu.  
En ten slotte zou het werken in de infrastruc-
tuursector aantrekkelijk moeten gemaakt 
worden : het meewerken aan de verbetering 
van het leefmilieu zou hierbij toch als belang-
rijke troef moeten worden uitgespeeld.

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

worden.  Voor Limburg zijn in de eerste fase 
volgende speerpuntgebieden vastgesteld : 
het bekken van de Warmbeek en de Abeek 
(goede toestand in 2015) en de Grote Laak, 
de Hulpe/Zwart Water/Winterbeek en de 
Zwarte Beek (belangrijke kwaliteitsverbete-
ring in 2015).

In het kader van de basismaatregelen werd 
op 16 december 2011 het Gewestelijke  
Investeringsprogramma 2013 – 2017 goed-
gekeurd : het omvat voor deze periode  
honderden projecten (waterzuivering en col-
lectering) die door Aquafin moeten uitgevoerd 
worden.  Er wordt een budget vrijgemaakt 
van meer dan 560 miljoen euro.
Voor de gemeentelijke riolering en kleinscha-
lige waterzuiveringsinstallaties is een nieuw 
investeringsprogramma goedgekeurd.  
Er wordt een subsidiëringsbedrag voorzien 
van ruim 100 miljoen euro.  Projecten waar-
bij een gescheiden riolering wordt aangelegd 
(één rioleringsleiding voor afvalwater, één rio-
leringsleiding voor hemelwater) worden voor 
75 % gesubsidiëerd.  Deze toelage wordt 100 
% indien het hemelwater niet in een riolering 
wordt opgevangen, maar in grachten die eco-
logisch worden ingericht.

Om de scheiding van afvalwater en hemel-
water aan de bron aan te pakken, is het 
aanleggen van een gescheiden riolering bij 
nieuwbouwwoningen en afkoppelingspro-
jecten verplicht.  Sinds 1 juli 2011 is ook een 
keuring van deze afkoppeling opgelegd.  Dat 
deze keuring zijn nut bewijst, blijkt uit onder-
zoek waaruit blijkt dat bij 1 op de 3 keuringen 
belangrijke fouten werden vastgesteld.

Men kan niet ontkennen dat het Vlaamse  
Gewest in de voorbije jaren een stevige 
beleidstructuur heeft uitgebouwd en een 
doordacht plan van aanpak heeft uitgewerkt 
waarbij op een kwalitatieve wijze gefaseerd 
de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur zal 
worden uitgebouwd met als doel te voldoen 
aan de Europese richtlijnen.  Echter bij de 
praktische uitvoering van het beleid duiken 
een aantal problemen op die dringend moe-
ten verholpen worden.  

Vooreerst is er de vaak lange doorlooptijd 
van een concreet project.  Het is geen uit-
zondering dat de duur van een rioleringspro-
ject (vanaf de goedkeuring van het investe-
ringsprogramma tot de oplevering van het 
uitgevoerde werk) 6 tot 7 jaar bedraagt.  De 
oorzaak van deze lange termijn is hoofdzake-

lijk de administratieve complexiteit van een 
project : in vele dossiers zijn immers meer-
dere partijen actief : de waterbeheerder (bv 
Infrax), de gemeente (voor de wegenwer-
ken), Aquafin, de Administratie Wegen en 
Verkeer (bij gewestwegen).  Meermaals ook 
De Lijn, de NMBS ea.  Ook de diverse nuts-
maatschappijen zijn bij elk project betrokken.  
Naast de technische en inhoudelijke afstem-
ming die de nodige tijd vereist, zijn vooral de 
afzonderlijke goedkeuringen van het project 
door de diverse actoren vaak tijdrovend.  
Immers elke instantie heeft zijn eigen wet-
telijke procedures en de nodige budgetten  
dienen ook tijdig vastgelgd te worden.  

Een ander tijdrovende factor zijn vaak de ont-
eigeningen die noodzakelijk zijn om het pro-
ject uit te voeren.  Meestal kan de bouwheer 
wel de ‘onteigening om werken van openbaar 
nut’ inroepen, dan nog kan deze procedure 
een lange periode in beslag nemen.  Hetzelf-
de geldt voor sommige projecten waarvoor 
specifieke vergunningen moeten worden 
aangevraagd die soms leiden tot jarenlang  
onophoud (bijvoorbeeld een MER studie voor 
de inplanting van een zuiveringsinstallatie).

Een algemeen probleem is ook het vinden 
(en houden) van goed opgeleide en ervaren 
medewerkers, zowel binnen de diverse ad-
ministraties, de studiebureaus als bij de aan- 
nemers.  Bij de ingenieursopleiding is het 
geen geheim dat omzeggens 90 % van de  
studenten in de klassieke bouwsector wenst 
te werken en slechts 10 % zich geroepen 
voelt tot de infrastructuursector, die nog 
steeds gebukt gaat onder een ondermaats 
imago.  Ook is het een feit dat zowel de admi-
nistraties, de studiebureaus en de aannemers 
samen uit ‘dezelfde vijver’ vissen om geschikt 
en onderlegd personeel aan te werven.  

Om deze redenen is het dan ook noodzake-
lijk dat vooral de diverse beslissingstrajec-
ten van de actoren binnen een project beter 
op elkaar moeten afgestemd worden.  Ook  
zouden onteigenings- en vergunningstra-
jecten geen belemmering mogen zijn tot 
een snelle uitvoering van zeer noodzakelijke  
werken die ten goede komen aan het milieu.  
En ten slotte zou het werken in de infrastruc-
tuursector aantrekkelijk moeten gemaakt 
worden : het meewerken aan de verbetering 
van het leefmilieu zou hierbij toch als belang-
rijke troef moeten worden uitgespeeld.

® tekst: GLE, Builders Facts
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produkt in de kijker

afwerkingsbedrijf
Schoeffaerts

Afwerkingsbedrijf Schoeffaerts uit Diepen-
beek heeft een schitterend deuren-aanbod 
in huis. Je kan er kennismaken met het ex-
clusieve gamma van Brems-binnendeuren. 
Het beste kan je  het aanbod omschrijven als 
‘voor elk wat wils’. 

Gaande van klassieke tot hypermoderne, 
tot haast onzichtbare (!) deuren. Die laatste  
categorie verdient een extra woordje uitleg. 
Het betreft hier zeer strakke binnendeuren 
zonder zichtbaar kader. Ze zijn naadloos in de 
muur ingewerkt, wat het moderne karakter 
ervan alleen maar extra in de verf zet. Het 
deurblad ligt als het ware in het gelijke vlak 
van de muur. Als je ze dan nog eens een-
zelfde kleur geeft, gaan ze volledig op in het 
geheel. 

Duifhuisweg 10
3590 Diepenbeek
Tel.: 011 26 21 29
Fax: 011 21 56 67
www.schoeffaerts.be
info@schoeffaerts.be

De plaatsing van deze Brems-binnendeuren 
is specialistenwerk, werk voor Afwerkings-
bedrijf Schoeffaerts dus. Niet alleen voor dit 
type deur, maar ook voor de andere modellen 
is een specifieke uitvoering van pleister- en/
of gipskartonwerk vereist. Schoeffaerts biedt 
u een totaalconcept in binnenafwerking aan. 
Vanzelfsprekend nemen zij bij aanvang en  
tijdens de uitvoering van de werken de  
nodige tijd om alle details zorgvuldig te over-
lopen om een goede coördinatie en timing te 
garanderen. 

Neem gerust contact op met Afwerkings-
bedrijf Schoeffaerts in Diepenbeek, ga een 
kijkje nemen in hun vernieuwde schowroom 
en maak kennis met het diverse aanbod aan 
afwerkingswerken.

afwerkingsbedrijf Schoeffaerts 
plaatst haast onzichtbare deuren
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Sportinfrabouw
Sportinfrabouw NV heeft ruim 
een kwarteeuw ervaring met de 
aanleg, de renovatie en het on-
derhoud van infrastructuur voor 
alle sporten (voetbal, hockey, 
rugby, korfbal, atletiekpistes, 
tennisbanen, Finse pistes, om-
nisportterreinen en ook indoor). 
Sportinfrabouw legt ook parken, 
groene ruimten, speeltuinen, 
minigolfbanen, tennisvelden, 
BMX-pistes, skeelerbanen en 
wielerpistes aan. Sportinfrabouw 
is in België de enige door het 
Nederlandse ISA-Sport gecertifi-
ceerde sportbouwer.

Bouwheer
Racing Club Hades
Putvennestraat 81  Hasselt
Voorzitter: Jef Evens
KBVB Stamboeknr. 8721 

Studiewerk
Eigen expertise en landmeter van 
de stad Hasselt

aannemer
Sportinfrabouw NV
Claus Vanhee
Essendonk 19, 2910 Essen
Tel.: 03 633 00 05
Mail: info@sportinfrabouw.be.

Kunstgrasoplossing
www.FieldTurftarkett.com

Nice to know

Voetbalclub RC Hades investeert 500.000 euro 
in kunstgrasveld
“Goede jeugdwerking is nu gegarandeerd” 

De jeugdwerking van de Hasseltse voetbalclub RC Hades barst uit zijn  
voegen. Wekelijks gaan liefst 30 ploegen op het terrein in Kiewit meerdere 
keren aan de slag en dat komt het gras niet ten goede. Een kunstgras-
veld was een absolute must. Niet evident voor een club uit de provinciale  
afdeling gezien het prijskaartje. Dankzij de inzet van vrijwilligers en het  
Hasselts stadsbestuur sprokkelde Hades het investeringsbedrag van 
500.000 euro bij elkaar. Het resultaat is een prachtig kunstgrasveld waar-
voor de club in zee ging met FieldTurf® en Sportinfrabouw. 

De Hadesterreinen liggen vlak naast de weides van het Pukkelpop- en Rimpelrockfesitval. Festivals 
waar de club jaarlijks met vele medewerkers zijn steentje ruim aan bijdraagt en zo de kas, van de 
jeugdteams en de A-ploeg die in eerste provinciale speelt, extra weet te spekken. “Onze terreinen 
zijn druk bezet. Gras kan zo’n intensief gebruik niet aan en zeker niet in de winter. Zonder een kunst-
grasveld konden wij niet verder,” zegt voorzitter Jef Evens. Na een grondige studie, met onder meer 
een bezoek aan de terreinen van Barcelona, sloot Hades een akkoord met  FieldTurf® en de Essense 
aannemer Sportinfrabouw. “De aanleg is goed verlopen”, glundert de trotse voorzitter. 

Spitstechnologie
Het gebruikte materiaal is van het Franse FieldTurf® Tarkett. In Kiewit gebruikten ze hun nieuw 
product voor de met rubber gevulde mat: FieldTurf Optimum. Dit is een tweekleurige, versterkte 
vezel. De productie gebeurt onder meer in samenwerking met een oliebedrijf om de topkwaliteit 
van de gebruikte polymeren te garanderen. “Het is pure spitstechnologie. Wij hadden gelukkig wat 
knowhow in de ploeg en konden altijd een beroep doen op het deskundig advies van onze aannemer 
Sportinfrabouw. De voordelen van FieldTurf Optimum bleken heel overtuigend”, herinnert Jef Evens 
zich.

Grassprieten
Waar andere vezels een verlopende dikte van pakweg 120 tot 
250 micron hebben, is Optimum over de gehele breedte gemid-
deld 240 micron dik. Zwakke punten waar ze kunnen splitten, 
zijn uitgesloten. Bovendien weerkaatsen de vezels door hun 
gegolfde oppervlak het licht op een diffuse wijze, waardoor ze 
een natuurlijk uitzicht krijgen. Ook de gebogen vorm doet ze 
echt lijken, in tegenstelling tot de rechte vezels die vaak aan  
borstelharen doen denken. De karteling draagt eveneens bij 
tot de veerkracht van de vezels, waardoor de speltechnische 
kwaliteiten van het veld tot laat in de productlevenscyclus  
constant en optimaal blijven”, weet Evens. 

-80°C
Niet alleen de vezels maar ook de rubberinvulling van het SBR-
type is bijzonder. Deze wordt tot -80°C diepgevroren en  daarna 
tot kleine partikels vermalen. Het ijskoude rubber bevat nauwe-
lijks stof en is regelmatiger van vorm wat de waterdoorlaat-
baarheid ten goede komt. Bovendien krijgt de mat een egaler  
oppervlak en is het productieproces meer ecologisch. Omdat 
RC Hades het neusje van de zalm wou, is er gekozen voor een 
constructie met schokabsorberende onderlaag waardoor de 
speelkwaliteit door de jaren beter behouden blijft. Een gevolg 
is dat er minder rubber in de mat moet die daardoor natuurlijker 
oogt en aanvoelt. Aannemer van dienst was Sportinfrabouw uit 
Essen. 
Het bedrijf heeft een palmares van zo’n 100 kunstgrasrealisa-
ties. Jef Evens: “De samenwerking is zeer positief verlopen. 
Vertrouwen was voor ons belangrijk en Sportinfrabouw heeft 
zich op ieder moment een correcte partner getoond.  
Ook het jaarlijkse onderhoud van het terrein laten we aan hen 
over. Wekelijks trekken we wel zelf anderhalf uur uit om met 
een tractor een net over het veld te slepen. Dat hebben we er 
graag voor over om zo lang mogelijk optimaal gebruik te kunnen 
maken van dit pronkstuk”.

De rubbervezels 
zijn tot -80°C 
diepgevroren en 
daarna fijngemalen 
wat de vorm ten 
goede komt.



Builders Facts -  89 88  - Builders Facts

Sportinfrabouw
Sportinfrabouw NV heeft ruim 
een kwarteeuw ervaring met de 
aanleg, de renovatie en het on-
derhoud van infrastructuur voor 
alle sporten (voetbal, hockey, 
rugby, korfbal, atletiekpistes, 
tennisbanen, Finse pistes, om-
nisportterreinen en ook indoor). 
Sportinfrabouw legt ook parken, 
groene ruimten, speeltuinen, 
minigolfbanen, tennisvelden, 
BMX-pistes, skeelerbanen en 
wielerpistes aan. Sportinfrabouw 
is in België de enige door het 
Nederlandse ISA-Sport gecertifi-
ceerde sportbouwer.

Bouwheer
Racing Club Hades
Putvennestraat 81  Hasselt
Voorzitter: Jef Evens
KBVB Stamboeknr. 8721 

Studiewerk
Eigen expertise en landmeter van 
de stad Hasselt

aannemer
Sportinfrabouw NV
Claus Vanhee
Essendonk 19, 2910 Essen
Tel.: 03 633 00 05
Mail: info@sportinfrabouw.be.

Kunstgrasoplossing
www.FieldTurftarkett.com

Nice to know

Voetbalclub RC Hades investeert 500.000 euro 
in kunstgrasveld
“Goede jeugdwerking is nu gegarandeerd” 

De jeugdwerking van de Hasseltse voetbalclub RC Hades barst uit zijn  
voegen. Wekelijks gaan liefst 30 ploegen op het terrein in Kiewit meerdere 
keren aan de slag en dat komt het gras niet ten goede. Een kunstgras-
veld was een absolute must. Niet evident voor een club uit de provinciale  
afdeling gezien het prijskaartje. Dankzij de inzet van vrijwilligers en het  
Hasselts stadsbestuur sprokkelde Hades het investeringsbedrag van 
500.000 euro bij elkaar. Het resultaat is een prachtig kunstgrasveld waar-
voor de club in zee ging met FieldTurf® en Sportinfrabouw. 

De Hadesterreinen liggen vlak naast de weides van het Pukkelpop- en Rimpelrockfesitval. Festivals 
waar de club jaarlijks met vele medewerkers zijn steentje ruim aan bijdraagt en zo de kas, van de 
jeugdteams en de A-ploeg die in eerste provinciale speelt, extra weet te spekken. “Onze terreinen 
zijn druk bezet. Gras kan zo’n intensief gebruik niet aan en zeker niet in de winter. Zonder een kunst-
grasveld konden wij niet verder,” zegt voorzitter Jef Evens. Na een grondige studie, met onder meer 
een bezoek aan de terreinen van Barcelona, sloot Hades een akkoord met  FieldTurf® en de Essense 
aannemer Sportinfrabouw. “De aanleg is goed verlopen”, glundert de trotse voorzitter. 

Spitstechnologie
Het gebruikte materiaal is van het Franse FieldTurf® Tarkett. In Kiewit gebruikten ze hun nieuw 
product voor de met rubber gevulde mat: FieldTurf Optimum. Dit is een tweekleurige, versterkte 
vezel. De productie gebeurt onder meer in samenwerking met een oliebedrijf om de topkwaliteit 
van de gebruikte polymeren te garanderen. “Het is pure spitstechnologie. Wij hadden gelukkig wat 
knowhow in de ploeg en konden altijd een beroep doen op het deskundig advies van onze aannemer 
Sportinfrabouw. De voordelen van FieldTurf Optimum bleken heel overtuigend”, herinnert Jef Evens 
zich.

Grassprieten
Waar andere vezels een verlopende dikte van pakweg 120 tot 
250 micron hebben, is Optimum over de gehele breedte gemid-
deld 240 micron dik. Zwakke punten waar ze kunnen splitten, 
zijn uitgesloten. Bovendien weerkaatsen de vezels door hun 
gegolfde oppervlak het licht op een diffuse wijze, waardoor ze 
een natuurlijk uitzicht krijgen. Ook de gebogen vorm doet ze 
echt lijken, in tegenstelling tot de rechte vezels die vaak aan  
borstelharen doen denken. De karteling draagt eveneens bij 
tot de veerkracht van de vezels, waardoor de speltechnische 
kwaliteiten van het veld tot laat in de productlevenscyclus  
constant en optimaal blijven”, weet Evens. 

-80°C
Niet alleen de vezels maar ook de rubberinvulling van het SBR-
type is bijzonder. Deze wordt tot -80°C diepgevroren en  daarna 
tot kleine partikels vermalen. Het ijskoude rubber bevat nauwe-
lijks stof en is regelmatiger van vorm wat de waterdoorlaat-
baarheid ten goede komt. Bovendien krijgt de mat een egaler  
oppervlak en is het productieproces meer ecologisch. Omdat 
RC Hades het neusje van de zalm wou, is er gekozen voor een 
constructie met schokabsorberende onderlaag waardoor de 
speelkwaliteit door de jaren beter behouden blijft. Een gevolg 
is dat er minder rubber in de mat moet die daardoor natuurlijker 
oogt en aanvoelt. Aannemer van dienst was Sportinfrabouw uit 
Essen. 
Het bedrijf heeft een palmares van zo’n 100 kunstgrasrealisa-
ties. Jef Evens: “De samenwerking is zeer positief verlopen. 
Vertrouwen was voor ons belangrijk en Sportinfrabouw heeft 
zich op ieder moment een correcte partner getoond.  
Ook het jaarlijkse onderhoud van het terrein laten we aan hen 
over. Wekelijks trekken we wel zelf anderhalf uur uit om met 
een tractor een net over het veld te slepen. Dat hebben we er 
graag voor over om zo lang mogelijk optimaal gebruik te kunnen 
maken van dit pronkstuk”.

De rubbervezels 
zijn tot -80°C 
diepgevroren en 
daarna fijngemalen 
wat de vorm ten 
goede komt.



Builders Facts -  91 90  - Builders Facts

De laser gericht op: Zeta 

Who is ZetaRechtstreekse vordering van onderaannemers.

De wet geeft onderaannemers de mogelijkheid om hun facturen rechtstreeks 
op te vorderen bij de bouwheer (artikel 1798 Burgerlijk Wetboek). Tot voor 
kort was het echter onduidelijk tot welke graad eventuele onderaannemers 
zich op dit rechtstreeks vorderingsrecht konden beroepen. Het grondwettelijk 
hof verduidelijkte in zijn haar arrest van 2 februari 2012 dat hierop geen be-
perking bestaat.

Artikel 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ‘metselaars, timmerlieden, arbeiders, vak-
lui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij 
aanneming zijn uitgevoerd, een rechtstreekse vordering hebben tegen de bouwheer ten belope 
van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt 
ingesteld’.

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer is een eigen recht van die bepaalde onderaan-
nemer. De onderaannemer kan de rechtstreeks vordering tegen de opdrachtgever instellen tot be-
loop van de schuldvorderingen die verband houden met de werken op bouwplaats die door de 
opdrachtgever aan de hoofdaannemer en, daarna door de laatstgenoemde aan de onderaannemer 
zijn toegewezen. Een onbetaalde onderaannemer kan de rechtstreekse vordering dus niet instellen 
voor om het even welke schuldvordering die hij ten opzichte van de hoofdaannemer zou hebben.

De vordering kadert in principe in de driehoekige relatie bouwheer-hoofdaannemer- onderaannemer. 
De onderaannemer springt als het ware over het hoofd van de hoofdaannemer en richt zijn vorde-
ring rechtstreeks tot de bouwheer. Volgens de wet kan dit recht ook worden ingeroepen door de 
aannemer van de onderaannemer, hetgeen dan kadert in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer-
onderonderaannemer (met andere woorden de aannemer in de tweede graad).

Op grote bouwwerven komt het echter voor dat de onderonderaannemer op zijn beurt eveneens 
beroep doet op de diensten van een aannemer. Hoe zit het dan met deze onderaannemers in de 
derde graad of zelfs in de vierde graad en verder? Genieten zij ook het voordeel van artikel 1789 
Burgerlijk Wetboek?

Deze vraag werd aan het grondwettelijk hof voorgelegd door het hof van beroep te Luik. Meer 
bepaald werd volgende prejudiciële vraag gesteld: “Schendt artikel 1789 B.W. de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet indien het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de rechtstreekse vorde-
ring enkel toekent aan de onderaannemer in de eerste graad en in de tweede graad en niet aan de  
onderaannemers in de derde graad en verder?” 

Het hof antwoordde bevestigend. Het rechtvaardigt zijn uitspraak door te verwijzen naar de parle-
mentaire voorbereiding en het effectieve doel van het artikel 1789 Burgerlijk Wetboek.

Het grondwettelijk hof is dus van oordeel dat dit recht toekomt aan alle onderaannemers, in welke 
contractuele graad zij ook tussenkomen, zo niet zou er sprake zijn discriminatie. Het hof merkt  
echter wel op dat het artikel 1789 B.W. zo moet geïnterpreteerd worden dat het uitsluitend om een 
rechtstreekse vordering tegen de schuldenaar van hun eigen schuldenaar gaat. De betrokken onder-

aannemer kan dus niet over alle hoofden van alle andere (onder-)aannemers 
heen springen en een vordering instellen t.a.v. de bouwheer.
Ook moeten de beide vorderingen (onderaannnemer-aannemer en aanne-
mer-bouwheer) betrekking hebben op werken die op dezelfde werf werden 
uitgevoerd.

Céline de Bellefroid
 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

Kmo-Zone Molenheide 4032    
3520 Zonhoven
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Duurzame vlakke gevelbekleding met eenvoudige plaatsing.
Strak is mooi, en dat geldt zeker voor Façatile, de vlakke kleipan die speciaal werd ontwikkeld voor eigentijdse gevelbekleding bij zowel nieuwbouw als reno-
vatie. Door haar vlak en minimalistisch design opent ze een wereld van esthetische mogelijkheden en draagt ze bij tot een strakke, op en top hedendaagse 
gevellook. Dankzij de nodige hulpstukken is het aanbrengen van een Façatile gevel trouwens een ideaal project voor de
dakdekker. Zo hoeft men niet meteen een andere vakman in te schakelen. De natuurlijke Façatile kleipan, een duurzaam
materiaal met hoge levensduur, is verkrijgbaar in drie stijlvolle kleuren: natuurrood, antraciet mat en blauw gesmoord. Laat u 
verleiden door deze oogstrelende kruisbestuiving van techniek en hedendaagse esthetiek.

Wienerberger nv - Divisie Kleidakpannen - Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk
T 056 24 96 38 - info@koramic.com - www.koramic.com
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dé vlakke,
natuurlijke kleipan
voor hedendaagse
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De laser gericht op: Zeta 
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Brug van Vroenhoven wint staal-
bouwprijs 

Op de staalbouwdag eind november 
reikte een ervaren vakjury de Staalbouw-
prijzen voor 2012 uit. In categorie D 
“burgerlijke bouwkunde en kunstwer-
ken” ging de eerste prijs naar de brug 
over het Albertkanaal in Vroenhoven, 
een ontwerp van Ney & Partners. Een 
terechte bekroning voor een meesterlijk 
bouwwerk. 
De bestaande betonnen brug, nog date-
rend van vlak na de tweede wereldoor-
log, diende vervangen te worden omwille 
van de verbreding van het Albertkanaal. 
De nieuwe brug werd een tuibrug met 
een totale overspanning van 195 m. De 
totale breedte van het brugdek is 18,5 
m. De hoofddraagstructuur van de brug 
bestaat uit twee stalen kokers waarvan 
de variabele hoogte zich laat ervaren 
vanop het brugdek. Dit laat enerzijds toe 
om het zwaar verkeer te scheiden van 
de voetgangers en fietsers, en ander-
zijds om de gebruikers van de brug een 
duidelijk beeld te geven van de structuur 
en van de optredende krachten. Fiets- en 
voetpaden zijn als uitkragende delen aan 
deze kokers bevestigd. 
Aan de kant van Riemst bevindt zich 
een gebouw met een museumfunctie. 
Het gebouw loopt door onder de brug 
en zorgt voor een sterke visuele verbin-
ding met de site en haar geschiedenis. 
Het museum herbergt multifunctionele 
lokalen en  een café-restaurant met uit-
kragend terras. Culturele activiteiten 
kunnen georganiseerd worden in het 
amfitheater. De buitenmuren die zich 
over een afstand van 170 m uitstrekken 
doen dienst als klimmuur. Het centrale 
punt van de inrichting van dit gebouw is 
het informatiecentrum over de Tweede 
Wereldoorlog. De bunker troont boven 
het gebouw uit als enige en stille getuige 
van de Duitse invasie die er 70 jaar voor-
dien plaats vond.   
•••

Starschot gegeven voor Incubator 
van Thor Park Waterschei

Het Limburgse Wetenschapspark op 
de oude mijnsite van Waterschei – een 
samenwerking tussen de KULeuven, 
LRM en de stad Genk -  heeft in no-
vember het startschot gegeven voor de 
bouw van een energie-incubator in het 
Thor Park. 
Naast EnergyVille, een Europees er-
kend onderzoeksinstituut voor slimme 
energievormen, zal in de toekomst de 
nieuwe IncubaThor de skyline van het 
Genkse wetenschapspark verrijken. 
Dit nieuwe wetenschapsproject werd 
ontwikkeld door architectenbureau  
Poponconi &  Lootens Architecten in 
samenwerking met VK Engineering. 
Aannemer STRABAG Belgium nv is be-
voegd voor de bouwwerken. 

De nieuwbouw van de IncubaThor vormt  
de  eerste  fase  van twee te realiseren 
panden volgens het masterplan van HUB 
architecten. De gedeeltelijke ingraving 
van de parking in de  mijnsite creëert een 
aanzienlijk bovengronds volume. Boven 
de parking ontstaat een dek met een 
mooi uitzicht op het omliggende land-
schap en het hoofdgebouw. 
De architecten gaan voor een flexibele 
inrichting in functie van de variërende 
oppervlakte voor startende bedrijven. 
Het gebouw heeft een bovengrondse 
oppervlakte van 5850 m², beschikt over 
twee halfondergrondse parkeerlagen 
met in totaal 120 plaatsen en omvat vier 
bouwlagen voor kantoren, in te richten 
tot een 14-tal units. De incubator wordt 
uitgebaat als een dienstencentrum met 
centraal onthaal en vergaderfaciliteiten. 
De totale kostprijs van het gebouw be-
draagt 8,25 miljoen euro. Het gebouw 
opent, zonder onvoorziene omstan-
digheden, midden 2014.

•••

Lens en Kolmont geven watertoren 
Lembeek nieuwe toekomst

Kolmont Woonprojecten en Lens Ass 
hebben de watertoren van Lembeek een 
nieuwe toekomst gegeven. De lichtjes 
schuin staande watertoren van Lem-
beek uit 1927 is getransformeerd tot een 
woning. Het belangrijkste aspect van dit 
project is de combinatie van het oude ge-
bouw en de hedendaagse architectuur. 
Het bijkomende gebouw dient als ver-
ticale ontsluiting van de bestaande  
watertoren. Beide torens zijn via een 
glazen overgangsgedeelte en betonnen  
prefab bordessen met elkaar verbonden. 
Op de bovenste verdieping, in het voor-
malige reservoir, bevindt zich een zwem-
bad met zicht op het omliggende land-
schap. 
De vloeroppervlakte per verdieping is 
zeer beperkt. Om een ruimtelijke gene-
rositeit te behalen heeft Bart Lens ervoor 
gekozen de verschillende woonruimtes 
verticaal te ontwikkelen: woonkamer en 
bibliotheek gaan in elkaar over, waarbij 
de bibliotheek als hangende passerelle 
is georganiseerd in een dubbele hoge 
ruimte. Op de keukenverdieping wordt 
de originele betonnen wenteltrap be-
houden en geïntegreerd in het ontwerp.
Op de bestaande en gedeeltelijk herstel-
de cementlaag van de watertoren wordt 
een glazuur aangebracht waardoor het 
patina en de kleurverschillen behouden 
blijven. 

•••

Oud klooster van Maasmechelen 
omgebouwd tot vredegerecht en 
financiecentrum

Het vredegerecht en de dienst Registra-
tie en Kadaster van de FOD Financiën 
zijn voortaan gehuisvest in het voorma-
lige klooster Maria Opdracht, pal in het 
centrum van Maasmechelen. 
Van het oorspronkelijke complex werden 
twee vleugels gesloopt om een mooi, 
open binnenplein te creëren. De toe-
gangen van de verschillende administra-
tieve diensten die hier zijn gehuisvest, 
komen uit op dit plein. De gevel langs de 
Dr. Haubenlaan is grondig gerenoveerd 
terwijl voor de nieuwbouw resoluut 
werd gekozen voor een sober en strak 
ontwerp. 

Het Vredegerecht
Het vredegerecht is gehuisvest deels 
in het historische complex en deels in 
een nieuw bouwvolume. De toegang 
tot de zittingzaal gebeurt via een in 
glas uitgevoerde gang. Een binnentuin 
scheidt het publieke gedeelte van het 
gedeelte dat voorbehouden is voor de 
personeelsleden van het vredegerecht. 
De zittingszaal is ondergebracht in de 
voormalige kapel waar de ramen nog de 
karakteristieke vorm van weleer hebben. 
Sommige ramen zijn opnieuw in glas-in-
lood uitgevoerd. 
De inplanting van dit nieuwe administra-
tieve complex moet een katalysator zijn 
voor de verdere ontwikkeling van het 
stadscentrum. De bestaande infrastruc-
tuur (wegenis, bushaltes, …) werd be-
houden terwijl de bebouwde en verharde 
oppervlakte aanzienlijk beperkt werd. 

•••

(Ver)nieuw(d)  kantoor voor EFC in 
Lummen door Atech en Gijbels 

Het industrieterrein van Zolder en  
Lummen heeft een nieuwe blikvanger. 
Op een terrein aan de oprit naar de E313 
ontwierp Atech architecten voor EFC 
een markant nieuw kantoorgebouw dat 
hun dynamiek visualiseert. 
Mathieu Gijbels nv bracht de constructie 
tot een goed einde.
Het bestaande L-vormige gebouw, dat 
zowel kantoren als een magazijn huis-
vestte, was na twintig jaar intensief  
gebruik aan een grondig onderhoud en  
uitbreiding toe. 
De L-vorm werd vervolledigd tot een 
vierkant en dient nu enkel als maga-
zijn. Aan de straatzijde werd een nieuw  
administratief gebouw ingeplant, dat  
met zijn drie verdiepingen boven de 
omgeving uit rijst. Het was dan ook 
de bedoeling een ‘baken’ te bouwen, 
dat vanop de aanpalende wegen goed 
zichtbaar zou zijn.

Dynamiek en kleurenspel
Het basisvolume is een kubus, waarvan 
verschillende delen vervolgens in- en uit-
geschoven zijn. Deze verschuiving sug-
gereert beweging en refereert naar de 
voorbijzoevende auto’s op de snelweg. 
Het is echter niet enkel een esthetische 
beslissing: op deze manier worden de 
binnenruimtes gemoduleerd om grotere 
vergaderruimtes en kleinere kantoren 
te bekomen. Bovendien worden over-
steken gecreëerd die dienen als balkons 
voor de bovenliggende en zonwering 
voor de onderliggende ruimtes. De gevel-
brede raampartijen geven het geheel een 
luchtige look en zorgen voor overvloedig 
natuurlijk daglicht in de kantoren.

•••

Krijgt Limburg binnenkort een 
eigen Bouwmeester? 

Krijgt Limburg binnenkort een eigen  
Bouwmeester naar analogie van de 
Vlaamse Bouwmeester. Als het van de 
vzw  Architectuurwijzer afhangt, wel. Dat 
idee vormde één van de hoofdthema’s 
op  de eerste Staten-Generaal van de 
Limburgse Architectuur eind november 
in C-Mine. 
Architectuurwijzer liet zes architectuur-
kenners debatteren over het nut of on-
nut van een Limburgse Bouwmeester. 
Bob Van Reeth, voormalig Vlaams Bouw-
meester, bracht niet zo lang geleden 
het idee ter sprake om een Provinciaal  
Bouwmeester voor Limburg aan te stel-
len. Architectuurwijzer reageerde en-
thousiast en ging meteen aan de slag om 
een voorstel uit te werken. Wat begon 
als een gesprek is uitgemond tot een 
startnota. 
¨De Provinciaal Bouwmeester Limburg 
moet zich bezig houden met ontwerp-
overleg, ruimteregie, PR en acquisitie. Hij 
of zij is de missende schakel tussen het 
lokale en het regionale bestuur, tussen 
de publieke en private opdrachtgevers 
en de bouwmarkten. Een Provinciaal 
Bouwmeester heeft niet dezelfde taken 
als die van de Vlaamse Bouwmeester. 
Hij hanteert een euregionaal perspectief, 
en liefst van al komt de Provinciaal Bou-
wmeester Limburg er morgen al¨, aldus 
Gideon Boie en Tim Vekemans, de au-
teurs van deze nota.  
Een visie die gedeeld werd door de 
meeste panelleden van de Staten 
Generaal, maar anderen zoals Roland  
Duchatelet konden zich niet vinden in het 
oprichten van nog maar eens een  instan-
tie, die de zaken nodeloos ingewikkeld 
maakt.

•••

Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be
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het informatiecentrum over de Tweede 
Wereldoorlog. De bunker troont boven 
het gebouw uit als enige en stille getuige 
van de Duitse invasie die er 70 jaar voor-
dien plaats vond.   
•••

Starschot gegeven voor Incubator 
van Thor Park Waterschei

Het Limburgse Wetenschapspark op 
de oude mijnsite van Waterschei – een 
samenwerking tussen de KULeuven, 
LRM en de stad Genk -  heeft in no-
vember het startschot gegeven voor de 
bouw van een energie-incubator in het 
Thor Park. 
Naast EnergyVille, een Europees er-
kend onderzoeksinstituut voor slimme 
energievormen, zal in de toekomst de 
nieuwe IncubaThor de skyline van het 
Genkse wetenschapspark verrijken. 
Dit nieuwe wetenschapsproject werd 
ontwikkeld door architectenbureau  
Poponconi &  Lootens Architecten in 
samenwerking met VK Engineering. 
Aannemer STRABAG Belgium nv is be-
voegd voor de bouwwerken. 

De nieuwbouw van de IncubaThor vormt  
de  eerste  fase  van twee te realiseren 
panden volgens het masterplan van HUB 
architecten. De gedeeltelijke ingraving 
van de parking in de  mijnsite creëert een 
aanzienlijk bovengronds volume. Boven 
de parking ontstaat een dek met een 
mooi uitzicht op het omliggende land-
schap en het hoofdgebouw. 
De architecten gaan voor een flexibele 
inrichting in functie van de variërende 
oppervlakte voor startende bedrijven. 
Het gebouw heeft een bovengrondse 
oppervlakte van 5850 m², beschikt over 
twee halfondergrondse parkeerlagen 
met in totaal 120 plaatsen en omvat vier 
bouwlagen voor kantoren, in te richten 
tot een 14-tal units. De incubator wordt 
uitgebaat als een dienstencentrum met 
centraal onthaal en vergaderfaciliteiten. 
De totale kostprijs van het gebouw be-
draagt 8,25 miljoen euro. Het gebouw 
opent, zonder onvoorziene omstan-
digheden, midden 2014.

•••

Lens en Kolmont geven watertoren 
Lembeek nieuwe toekomst

Kolmont Woonprojecten en Lens Ass 
hebben de watertoren van Lembeek een 
nieuwe toekomst gegeven. De lichtjes 
schuin staande watertoren van Lem-
beek uit 1927 is getransformeerd tot een 
woning. Het belangrijkste aspect van dit 
project is de combinatie van het oude ge-
bouw en de hedendaagse architectuur. 
Het bijkomende gebouw dient als ver-
ticale ontsluiting van de bestaande  
watertoren. Beide torens zijn via een 
glazen overgangsgedeelte en betonnen  
prefab bordessen met elkaar verbonden. 
Op de bovenste verdieping, in het voor-
malige reservoir, bevindt zich een zwem-
bad met zicht op het omliggende land-
schap. 
De vloeroppervlakte per verdieping is 
zeer beperkt. Om een ruimtelijke gene-
rositeit te behalen heeft Bart Lens ervoor 
gekozen de verschillende woonruimtes 
verticaal te ontwikkelen: woonkamer en 
bibliotheek gaan in elkaar over, waarbij 
de bibliotheek als hangende passerelle 
is georganiseerd in een dubbele hoge 
ruimte. Op de keukenverdieping wordt 
de originele betonnen wenteltrap be-
houden en geïntegreerd in het ontwerp.
Op de bestaande en gedeeltelijk herstel-
de cementlaag van de watertoren wordt 
een glazuur aangebracht waardoor het 
patina en de kleurverschillen behouden 
blijven. 

•••

Oud klooster van Maasmechelen 
omgebouwd tot vredegerecht en 
financiecentrum

Het vredegerecht en de dienst Registra-
tie en Kadaster van de FOD Financiën 
zijn voortaan gehuisvest in het voorma-
lige klooster Maria Opdracht, pal in het 
centrum van Maasmechelen. 
Van het oorspronkelijke complex werden 
twee vleugels gesloopt om een mooi, 
open binnenplein te creëren. De toe-
gangen van de verschillende administra-
tieve diensten die hier zijn gehuisvest, 
komen uit op dit plein. De gevel langs de 
Dr. Haubenlaan is grondig gerenoveerd 
terwijl voor de nieuwbouw resoluut 
werd gekozen voor een sober en strak 
ontwerp. 

Het Vredegerecht
Het vredegerecht is gehuisvest deels 
in het historische complex en deels in 
een nieuw bouwvolume. De toegang 
tot de zittingzaal gebeurt via een in 
glas uitgevoerde gang. Een binnentuin 
scheidt het publieke gedeelte van het 
gedeelte dat voorbehouden is voor de 
personeelsleden van het vredegerecht. 
De zittingszaal is ondergebracht in de 
voormalige kapel waar de ramen nog de 
karakteristieke vorm van weleer hebben. 
Sommige ramen zijn opnieuw in glas-in-
lood uitgevoerd. 
De inplanting van dit nieuwe administra-
tieve complex moet een katalysator zijn 
voor de verdere ontwikkeling van het 
stadscentrum. De bestaande infrastruc-
tuur (wegenis, bushaltes, …) werd be-
houden terwijl de bebouwde en verharde 
oppervlakte aanzienlijk beperkt werd. 

•••

(Ver)nieuw(d)  kantoor voor EFC in 
Lummen door Atech en Gijbels 

Het industrieterrein van Zolder en  
Lummen heeft een nieuwe blikvanger. 
Op een terrein aan de oprit naar de E313 
ontwierp Atech architecten voor EFC 
een markant nieuw kantoorgebouw dat 
hun dynamiek visualiseert. 
Mathieu Gijbels nv bracht de constructie 
tot een goed einde.
Het bestaande L-vormige gebouw, dat 
zowel kantoren als een magazijn huis-
vestte, was na twintig jaar intensief  
gebruik aan een grondig onderhoud en  
uitbreiding toe. 
De L-vorm werd vervolledigd tot een 
vierkant en dient nu enkel als maga-
zijn. Aan de straatzijde werd een nieuw  
administratief gebouw ingeplant, dat  
met zijn drie verdiepingen boven de 
omgeving uit rijst. Het was dan ook 
de bedoeling een ‘baken’ te bouwen, 
dat vanop de aanpalende wegen goed 
zichtbaar zou zijn.

Dynamiek en kleurenspel
Het basisvolume is een kubus, waarvan 
verschillende delen vervolgens in- en uit-
geschoven zijn. Deze verschuiving sug-
gereert beweging en refereert naar de 
voorbijzoevende auto’s op de snelweg. 
Het is echter niet enkel een esthetische 
beslissing: op deze manier worden de 
binnenruimtes gemoduleerd om grotere 
vergaderruimtes en kleinere kantoren 
te bekomen. Bovendien worden over-
steken gecreëerd die dienen als balkons 
voor de bovenliggende en zonwering 
voor de onderliggende ruimtes. De gevel-
brede raampartijen geven het geheel een 
luchtige look en zorgen voor overvloedig 
natuurlijk daglicht in de kantoren.

•••

Krijgt Limburg binnenkort een 
eigen Bouwmeester? 

Krijgt Limburg binnenkort een eigen  
Bouwmeester naar analogie van de 
Vlaamse Bouwmeester. Als het van de 
vzw  Architectuurwijzer afhangt, wel. Dat 
idee vormde één van de hoofdthema’s 
op  de eerste Staten-Generaal van de 
Limburgse Architectuur eind november 
in C-Mine. 
Architectuurwijzer liet zes architectuur-
kenners debatteren over het nut of on-
nut van een Limburgse Bouwmeester. 
Bob Van Reeth, voormalig Vlaams Bouw-
meester, bracht niet zo lang geleden 
het idee ter sprake om een Provinciaal  
Bouwmeester voor Limburg aan te stel-
len. Architectuurwijzer reageerde en-
thousiast en ging meteen aan de slag om 
een voorstel uit te werken. Wat begon 
als een gesprek is uitgemond tot een 
startnota. 
¨De Provinciaal Bouwmeester Limburg 
moet zich bezig houden met ontwerp-
overleg, ruimteregie, PR en acquisitie. Hij 
of zij is de missende schakel tussen het 
lokale en het regionale bestuur, tussen 
de publieke en private opdrachtgevers 
en de bouwmarkten. Een Provinciaal 
Bouwmeester heeft niet dezelfde taken 
als die van de Vlaamse Bouwmeester. 
Hij hanteert een euregionaal perspectief, 
en liefst van al komt de Provinciaal Bou-
wmeester Limburg er morgen al¨, aldus 
Gideon Boie en Tim Vekemans, de au-
teurs van deze nota.  
Een visie die gedeeld werd door de 
meeste panelleden van de Staten 
Generaal, maar anderen zoals Roland  
Duchatelet konden zich niet vinden in het 
oprichten van nog maar eens een  instan-
tie, die de zaken nodeloos ingewikkeld 
maakt.

•••

Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be
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Nieuwe innovatie 
voor bulkopslag

Prefabbetonspecialist Vanbockrijck uit 
Borgloon lanceerde onlangs een nieuwe 
innovatie voor bulkopslag: een nieuw  
A-vormig betonelement dat in tegen-
stelling tot stapelblokken en megablok-
ken eenvoudig verplaatsbaar is dankzij 
de uitsparingen voor heftruckvorken. 
Met een werkende lengte van 200 cm 
en hoogtes die variëren van 150 tot 400 
cm is dit de perfecte oplossing voor een 
moduleerbare bulkopslag op verschil-
lende ondergronden. Om uw goederen 
nog beter te beschermen kan er  
optioneel zelfs een dakconstructie ge-
monteerd worden  op deze ingenieuze 
betonelementen.
www.vanbockrijck.be

•••

Slimme investering die bijdraagt 
tot een optimale lifecylekost

De voordelen van de airdeck®-
vloeren zijn overtuigend. 

Airdeck zijn geprefabriceerde construc-
tieve lichtgewichtvloeren met ingetrilde 

Airboxen. Hierdoor wordt een besparing 
van 30% op grondstoffen gerealiseerd, 
maar de vloeren hebben daarnaast tal 
van andere voordelen:
-  de volledige gebouwstructuur 
 (inclusief fundering) kan lichter 
 gemaakt worden
-  Airdeck-vloeren zijn in twee richtingen  
 dragend en kunnen op deze manier  
 geplaatst worden zonder dragende  
 balken of muren
-  Grote overkragingen zijn mogelijk om- 
 dat de vloer als monolitische plaat de  
 voorgeschreven stabiliteit van het ge- 
 bouw garandeert
-  Het grootste voordeel bestaat er  
 in dat de vloeren ook ingezet kunnen  
 worden om op een intelligente  
 manier klimatisatie (zoals vloerver- 
 warming of betonkernactivering) en  
 technieken te integreren (electriciteit,  
 sanitair, databekabeling, …) in de  
 vloerplaat zelf. Hierdoor zijn bespa- 
 ringen tot 90% mogelijk op de ener- 
 giekosten.

Ook in het Energihus in Denemarken 
werden de Airdeck-vloeren gebruikt om 
de gebouwvorm met grote overkraging 
te realiseren.
www.airdeck.be
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 Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :

Zoals een bakker rekent op z’n oven en de timmerman op z’n zaag, zo wilt u op uw bedrijfsvoertuig kunnen 

rekenen. Bij Volkswagen Bedrijfsvoertuigen beseffen we zeer goed dat uw voertuig een onmisbare bijdrage 

levert aan het succes van uw bedrijf. Daarom bieden wij u uitzonderlijke Saloncondities aan, tot 5.800 ¤ excl. 

BTW* aan voordelen. Kom zelf ontdekken hoe we ons voor u niet dubbel maar in vier plooien. 

Afspraak bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler.

Bij Volkswagen Bedrijfsvoertuigen plooien we ons in vier voor u.

Tot 5.800 ¤ excl. BTW* 

aan voordelen.

* Vraag meer informatie over de voorwaarden van dit aanbod bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

www.volkswagen.be
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Garage Willems N.V. 
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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.
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3840 Borgloon 

Garage Deboutte N.V. 
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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

Tijd besparen en wateroverlast 
vermijden met de GOOTPLAAT

Nieuwe vloerplaat Eurodal beschikt 
over ingebouwde goot

Producent van betonnen vloerplaten  
Eurodal brengt met de GOOTPLAAT een 
innovatie op de markt die het probleem 
van wateroverlast grondig aanpakt. De 
goot is in de vloerplaat ingebouwd en 
vormt zo een robuust geheel met de 
omgeving. Dit voorkomt differentiële 
zettingen en geeft een garantie op een 
blijvende werking van haar functie: wa-
ter afvoeren. Sommige platen zijn zelfs 
voorzien van een afvoerkolk om grote  
debieten bij een beperkte buisdiameter-
zeer snel af te voeren. 
Hierdoor is de GOOTPLAAT geschikt 
voor toepassingen bij hoge grondwater-
stand en/of hoog openbaar rioleringspeil. 
Een ander onmiskenbaar voordeel is de 
snelle plaatsing van het geheel. Er zijn 
geen verschillende materialen, geen 
boordstenen of geen extra fundering 
meer nodig wat allemaal resulteert in 
grote tijdswinst.
www.eurodal.be

•••
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