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A great building must 

begin with the unmeasurable, 

must go through measurable 

means when it is being 

designed and in the end 

must be unmeasurable.

Louis Kahn
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De kop is er af. 
De eerste edities van Builders Facts werden bijzonder goed 
onthaald. Volgens onze lezers en adverteerders hebben we 
met de keuze voor een onafhankelijk magazine de nagel op de 
kop geslagen. Tijd om nog een tikje bij te geven, en het blad 
nog een beetje dieper in het bronsgroen eikenhout te laten 
doordringen. In deze nieuwe editie vindt u opnieuw enkele 
spraakmakende projecten, zowel naar architectuur als naar de 
manier van bouwen op zich. We maken tevens plaats voor 
verfrissend nieuws over collega’s die u dagelijks op de werf 
tegenkomt. Builders Facts is steeds meer een ‘ons-kent-ons-
boek’ van Limburgse bouwprofessionals met een hart voor 
het vak. We vernemen graag uw feedback op dit nummer en 
kijken uit naar uw suggesties om andere interessante projec-
ten op te nemen in de volgende edities!!

Diana Pirard & Heidi Wijgaerts, 
dmotion communication.
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Tussen pot en pint 

is Bart Lens“Limburg is voor ons niet te klein geworden”
Werk van duizendpoot Bart Lens in alle 
hoeken van de wereld te zien

Het minste wat je van Bart Lens kunt zeggen is dat hij veelzijdig is. Archi-
tect, designer, docent, restauranteigenaar en bijna was hij ook nog een 
Goedele Liekens avant la lettre. Niet verwonderlijk dat zijn agenda uitpuilt 
van allerhande meetings. Toch vond hij, net voor afreis naar India, nog een 
gaatje voor een babbel met Builders Facts. Dat dit op 100 meter van zijn 
woning en bureau plaatsvond, aan de toog van Het Hooghuis in Hasselt, 
hielp natuurlijk ook.

Lens is zo iemand die de stempel Limburger en Wereldburger draagt. Zijn werk vind je niet alleen  
in Limburg en Hasselt in het bijzonder, met bijvoorbeeld het boomvormige gerechtsgebouw, Huis 
Tackoen of Donum terug. Neen, onder meer ook in Saint-Tropez, Londen, Slovenië, China en wie 
weet binnenkort zelfs in India kom je werk van deze naar Limburg ingeweken Kempenaar tegen. 
“Als architect moet ik naar daar gaan. De hele wereld kijkt naar India”, begint Bart Lens aan een 
vloeiend gesprek. “Na Brazilië en China begint in deze nieuwe economische grootmacht de archi-
tectuur te pieken. Er is zelfs al veel werk te zien van andere bekende architecten zoals van een Le  
Corbusier. Verschillende bureaus zijn er aan het boomen. Dat de loonkosten laag zijn, is natuurlijk een 
voordeel. Met de inkomsten van één project kan je er 150 man drie jaar lang aan het werk houden. 
Ook willen de mensen er nog ambachten uitoefenen terwijl je net die dingen bij ons maar moeilijk 
vindt. Het komt er nog allemaal uit de vingers. Een ander interessant punt is dat ze er werken met 
veel natuurlijke materialen uit hun directe omgeving zoals bamboe of tadelakt. Hun bouwmethodes 
staan voor een lage co2-uitstoot. Het principe van cradle to cradle of afval als grondstof passen ze 
er al heel concreet toe.”

Architect met bureaus in Hasselt 
en Brussel
Geboren in 1959 in Balen en later 
verhuisd naar Hasselt
Vader van Frederik en Joris
Grootvader van Sebastian
www.lensass.be 

“Ik ben architect geworden om-
dat ik vanaf de kleuterklas al graag 
tekende. Ik kom uit de tijd dat de 
viltstiften pas uitkwamen. 
Dat was een geweldige ontdek-
king voor mij. Kunstenaar Rik 
Hamblok die thuis kwam be-
hangen en tijdens zijn pauze 
tekende op de kale muren heeft 
me op jonge leeftijd ook beïn-
vloed. Ik tekende er altijd figuren 
naast en we hebben lang tekenin-
gen uitgewisseld. Op mijn 18de 
na studies Latijn-Grieks, omdat 
wiskunde me niet lag, kwam dan 
de vraag: wat nu? Ik word seksu-
oloog was het antwoord. 
Goedele Liekens was ik enkele 
jaren te snel af. Het zat toen al in 
me om dingen sexy te maken,” 
lacht Lens. “Maar toen werd 
plots het ingangsexamen archi-
tectuur afgeschaft waarna ik die 
opleiding ben gaan volgen. 
Na mijn studies ben ik bij ver-
schillende architecten gaan wer-
ken totdat ik op de toenmalige  
Kredietbank belandde. Ik was er 
de verantwoordelijke voor het 
‘bankbouwteam’. Toen ik de veer-
tig zag naderen, vroeg ik me af of 
het dat nu was. Uiteindelijk ben 
ik op mijn 38ste in ’95 met mijn 
eigen zaak gestart. 
Het bureau combineer ik nu met 
nog andere zaken die je dus in het 
artikel kunt lezen met ook de job 
van docent interieurarchitectuur 
aan het Sint-Lucas in Gent.”
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Nieuwstraat
Recent haalde Lens°Ass nog het nieuws  
met de hertekening van de Brusselse  
Nieuwstraat. Zijn bureau is als winnaar uit 
de bus gekomen “Er was een wedstrijd uit-
geschreven – in het bouwverlof dan nog wel 
- en we konden deze niet laten liggen. Ons 
tweede bureau ligt immers in Brussel op 
nauwelijks honderd meter van de Nieuw- 
straat. Bovendien heeft de omgeving van 
de grootste winkelstraat van het land ook 
veel potentieel. Wij gaan onder meer de 
leegstaande ruimtes boven de winkels, 
goed voor 20.000 m² aan woongelegen-
heid, aanpakken. De toekomstige bewo-
ners zullen hun woning bereiken langs 
één van de vele gezellige steegjes aan  
de achterzijde van de winkels. 
Hierdoor komt er automatisch meer leven 
en sociale controle waardoor de verloede-
ring verdwijnt. Verder zijn we afgestapt van 
het idee om de winkelstraat te overdek-
ken. Een nieuwe galerij in Brussel moest 
voor ons echt niet. Wel gaan we ervoor 
zorgen dat tal van elementen de mensen 
motiveren om verder de winkelstraat in 
te gaan. Er komt meer groen en interactie 
met de leuke omliggende straten en plei-
nen. De winkels zelf doen hun ding wel om 
er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien.”

Prijskaartje
Het team van Lens°Ass telt in totaal 15 
personeelsleden verdeeld over de twee 
kantoren. “Een bureau in Brussel is een 
must. We doen projecten in het hele land. 
Iemand van pakweg Kortrijk naar Hasselt 
laten komen, is niet evident. Het is er ook 
gekomen nadat we een groot project in 
Brussel hadden. Bovendien vindt 90 % van 
onze projecten buiten Limburg plaats en 
van de overige 10 % doen we nog eens de 
helft in het buitenland. Limburg is voor ons 
zeker niet te klein geworden. Nu zijn we 
trouwens met enkele leuke projecten bezig 
in Bocholt en Diepenbeek. Alleen zijn we 
door de jaren heen de provincie gewoon 
ontgroeid. Of er aan Lens een prijskaartje 
hangt? Niet meer dan aan de anderen. 
Alleen is bouwen ongelooflijk duur. Het is 
een uitdaging om een leuk idee betaalbaar 
te krijgen. Maar het kan. In Diepenbeek 
hebben we een huis ontworpen dat 780 
euro per m² zal kosten terwijl dat anders 
al snel 1.250 euro of meer is. Duurder dan 
anderen zijn we dus zeker niet. Kijk maar 
naar het Volkstehuis dat we in Hasselt 
gaan aanpakken. Veel geld heeft deze vzw 
spijtig genoeg niet en toch gaan wij er iets 
leuks mee doen.”
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Zware job
Op de vraag waarom hij architect zijn zo 
een aantrekkelijke job vindt, antwoordt Lens 
enigszins verrassend. “Ik weet niet of het 
zo’n leuke job is. Het is een zware job waar 
je mee opstaat en gaat slapen. Ook was het  
financieel niet altijd zo eenvoudig. Zestien jaar 
lang dacht ik dagelijks ‘Hoe ga ik dat allemaal 
betalen?’ Bij andere beroepen als pakweg 
computerdeskundige heb je op jongere leef-
tijd al veel meer zekerheid. Op school zeiden 
ze altijd ‘Het leven van een architect begint 
pas op zijn 50ste’. Nu ja, de Braziliaanse archi-
tect Niemeyer is onlangs op 103-jarige leeftijd 
gestorven. Ik heb dus nog even tijd,” lacht 
de 53-jarige Lens. “Met budget, personeel 
en andere zaken ben je veel meer bezig dan 
het ontwerpen zelf. Mijn jongste zoon heb ik 
ook afgeraden om architectuur te doen. Toch 
heeft hij de studies gevolgd en is hij blinde-
lings geslaagd. Alleen is hij op de dag dat 
hij zich architect mocht noemen aan de slag 
gegaan in een restaurant. Hij had kooklessen 
gevolgd en vond dat boeiender.”

Bart Lens de designer
Niet alleen tal van woningen of kantoorge-
bouwen zijn van de hand van Lens. Hij heeft 
ook al een rijke carrière opgebouwd op vlak 
van design. Het kleinste lichtarmatuur op 
de markt, een lamp waar je gemakkelijk 
met vijven onder kan staan, een badmantel, 
spiegels, barbecues … De creativiteit van 
Lens reikt ver en leidt tot verrassende resul-
taten. “Ik probeer problemen creatief op te 
lossen. Neem nu die badmantel: die is bijna 
altijd te klein, het stuk touw rondom je is dik-
wijls verdwenen en er ontbreekt een hand-
doek in de nek. Wij geven gewoon vorm aan 
iets. Net zoals ik ook als architect doe. Som-
mige producten zijn intussen een eigen leven 
gaan leiden. De grote lamp is razend populair 
in Israël en Qatar. Die dingen gebeuren ge-
woon. Binnenkort neem ik de ‘tv-relax’ onder 
handen. Dat ding ziet er niet uit, maar wij 
gaan proberen deze zetel met uitschuifbaar 
voetstuk sexy te maken.”

Restaurant
Stilzitten is niets voor Bart Lens. Sinds kort 
mag hij zich ook restauranteigenaar noemen. 
“Samen met een artisanale bakker, een chef 
die in een sterrenrestaurant gewerkt heeft, 
een interieurspecialist en ik als architect heb-
ben we een concept in een oud Brussels 
pand ondergebracht. Het is een gebouw met 
een rijke geschiedenis, want vroeger is er nog 
een cinema in geweest. De afgelopen dertig 

jaar stond het te verkommeren en nu hebben 
wij er een gezellig restaurant van gemaakt. 
Centraal in het restaurant staat brood. Er zijn 
tal van soorten die in zowat elk gerecht ver-
werkt zijn. Zelfs in de tiramisu. 
Waarom ik dit doe? Het is plezant. We lachen 
er veel. Kunnen er experimenteren. Het in-
spireert …” Het restaurant in de Schildknaap-
straat, nabij de Beenhouwersstraat, kreeg de 
naam Aub – Svp mee. “We doen niet mee 
aan politieke taalspelletjes. Iedereen welkom. 
We ontvangen iedereen op een vriendelijke, 
hartelijke manier. Iets wat zelden in de Brus-
selse eetzaken gebeurt.”

Hooghuis Hasselt
b r a s s e r i e

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

Met dank aan Brasserie Het Hooghuis 
voor de fijne ontvangst.

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

® tekst: Geert Houben 

    foto’s: Marc Scheepers
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Facts & Figures: Vittorio Simoni tekent Ambiorix Concept 
Store in Hasselt

Get the lookArchitecturale doos voor
kwaliteitsvolle schoenen

Hoewel de in Tongeren vervaardigde schoenen van Ambiorix wereldwijd 
hun weg naar de veeleisende klanten vinden, had het merk in eigen gouw 
nog geen ‘flagship store’. Toen de families Vavedin en Quetin hun keuze 
van inplanting hadden gemaakt in de Hoofdstad van de Smaak, werd archi-
tect Vittorio Simoni onder de arm genomen om het handelspand te trans-
formeren in een stijl die past bij de klasse van oerdegelijke, ambachtelijk 
vervaardigde kwaliteitsschoenen. En zo was het niet zonder trots dat on-
langs de deuren van deze Hasselste winkel plechtig openzwaaiden.

Vittorio Simoni vertelt, in zijn gekende enthousiaste stijl, honderduit over het spraakmakende project. 
“Het pand dat we onder handen moesten nemen, was heel lang geleden grondig verbouwd,” zegt 
hij. “Maar helaas niet in de architecturale stijl die past bij Ambiorix.” De architect was voordien met 
de families Vavedin (Ambiorix) en winkelexploitant Quetin ‘veldwerk’ gaan verrichten in de produc-
tieplant en in de andere Ambiorixwinkels van Brussel en Antwerpen. “We zijn eens gaan kijken wat 
we leuk vonden in die winkels. De kleur van het parket bijvoorbeeld. Maar al snel werd duidelijk dat 
dit merk een product aflevert van unieke kwaliteit, waarin maatwerk, vakmanschap en het gebruik 
van rijkelijke materialen de kern vormen. Die elementen wou ik dus ook meenemen in mijn ontwerp, 
want ik vind dat architectuur de opdracht heeft om een sfeer en niveau te creëren die perfect zijn 
afgestemd op het artikel. Het concept moet gelijkwaardig aanvoelen, zowel binnen als buiten. Je 
kan niet voor de buitengevel een 2PK als model nemen terwijl de binnenkant een Mercedes is…”

Italië geeft klasse
Aan de buitenzijde had Simoni nog een eitje te pellen met de vorige architect. “Er waren 3 bogen, 
waarvan de linker iets breder was en vroeger allicht als poort fungeerde om de woning binnen te 

Er was aan het gebouw een reli-
gieuze opportuniteit die Simoni 
niet kon laten liggen. “Door het 
achterste raam kan je heel goed 
de kerk zien, wat een mooie ex-
tra dimensie geeft. Dit zicht was 
voorheen echter jammer genoeg 
weggemoffeld. Het is mijn bedoe-
ling om hier juist de aandacht op 
te vestigen. We hebben daarom 
de ruimte open getrokken. 
Voorlopig wordt het zicht ge-
stuurd door een gordijnsysteem 
met lamellen, zodat het niet op-
valt dat de tuin nog niet afgewerkt 
is. Maar eens dat gebeurd is, zal 
ook de achterzijde een echt plaat-
je zijn, en mogen we trots zijn op 
wat we hier hebben neergezet.”

foto 1 : De verzoete Italiaanse 
steen wordt ook binnen gebruikt.

foto 2 : De stockageruimte is netjes 
weggewerkt achter een wand.

1. 2.
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“In de U-vorm kunnen de 
klanten in alle discretie hun 
schoenen passen, terwijl op 
het scherm de ambachtelijke 
productie is te zien.” 

partners

Bouwheer: 
 Ambiorix, Tongeren
Uitbaters:  
 Familie Weyens-Quetin               
Architect: 
 Vittorio Simoni, Hasselt
Zachte en houten vloerbekleding: 
 Grutman Home Decor, Hasselt
Binnen en buiten natuursteen: 
 Thys Wilfried, Bilzen
Interieur, Meubilair en coördinatie: 
 L&P Interieurproductie, 
 Heusden-Zolder
Energie: 
 ABN Klimatisatie, Bilzen
Verwarming: 
 AVT Algemene verwarmings-
 technieken, Heusden-Zolder
Metaalwerken: 
 Dirkx, Opglabbeek
Elektriciteit: 
 Electro Vandesande, Hasselt
Binnenafwerking: 
 Leliaert & Partners, Heusden-Zolder
Schilderwerken: 
 Tobola schilderwerken, Kermt
Printing: 
 White Light, Genk
Verlichting: 
 Kreon, Genk



Builders Facts -  13 



14  - Builders Facts

gaan,” denkt hij. “Opnieuw een stijl die ik niet direct met Ambiorix kon associëren. Vandaar dat we 
de gevel hebben bekleed met een Italiaanse natuursteen (Ceppo di Gré, gestopt en half verzoet).” 
Om het pand een nog meer chique uitstraling te geven, werden er ook marmeren platen onderaan 
de gevel aangebracht.

Voor de binnenafwerking koos Simoni voor dezelfde Italiaanse steen, maar dan gestopt en helemaal 
verzoet. Voor het overige ook veel hout. “Dat straalt de warme gezelligheid uit die nodig is om 
kwaliteitsvolle schoenen te kopen,” aldus Simoni. Vooraleer het eerste paar over de toonbank ging, 
moest de architect echter nog enkele obstakels wegwerken. “Letterlijk zelfs, want midden in de 
winkel staan 2 draagstructuren,” legt Vittorio uit. “Vervelend eigenlijk. Maar ik hou wel van de archi-
tecturale uitdagingen die zo’n situatie met zich mee brengt. Ik wil de sterktes en de zwaktes van een 
gebouw gebruiken om het verhaal te laten kloppen. In dit geval moesten de kolommen passen in de 
hoge kwalitieve uitstraling van de producten en het merk. We hebben de pilaren na veel nadenken 
een architecturale rol laten spelen door ze te verbinden met een nieuw plafond. Daar hebben we 
lichtbakken voor laten maken, waardoor de palen eigenlijk het licht uit de koepel ondersteunen. Het 
zijn op die manier een soort ‘lichtbomen’, die een eyecatcher in de winkel zijn geworden. De ver-
lichting is overigens van Kreon: Limburgs en heel mooi.” De speelsheid van de architect blijkt ook 
uit de foto’s die aan de muur hangen. Regisseur en presentator Eric Van Looy prijkt er in zithouding, 
waardoor het lijkt alsof hij op het muurtje van de U-vorm heeft plaatsgenomen. Het televisiescherm 
waarop de ambachtelijke productie bij Ambiorix is te zien, staat in het gezichtsveld van Van Looy, die 
op die manier de vertoning aandachtig lijkt te volgen.

Niveauverschil
Nog een obstakel dat fijntjes moest worden aangepakt: het hoogteverschil tussen het straatniveau 
en de winkel. “Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt om binnen een klantenzone te ma-
ken, waarbij de bezoekers wel naar buiten kunnen kijken, maar niet andersom,” legt Vittorio Simoni 
uit. “Dit geeft ook wat meer discretie aan de klanten, wat nodig is voor de aankoop van een product 
in het luxesegment.” De binnenzijde is in feite een soort doos, die in het pand is geschoven. Het  
U-volume in hout (in dezelfde kleur als het parket) dient als paszone, waar mensen in privésfeer rus-
tig een keuze kunnen maken. De stockage is aan beide zijden mooi weggewerkt achter een wand.”

Nu het eerste Limburgse vlaggenschip van Ambiorix officieel te water is gelaten, mag Vittorio  
Simoni de zoveelste spraakmakende referentie aan zijn portfolio toevoegen. “Goh, zo bekijk ik dat niet.  
Ondanks de vele jaren op de teller, beschouw ik ieder project nog steeds als een uitdaging. Zolang ik 
plezier beleef om iets moois te creëren dat ook nog functioneel is, ben ik een gelukkig man.” 

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

foto 1 : Het lijkt alsof Eric Van Looy 
op het muurtje even tot rust komt.

foto 2 : De houten vloer straalt 
warmte en klasse uit.

foto 3 : De buitengevel onderging 
een grote metamorfose in ware 
‘Ambiorix-stijl’.

1.

2.

3.
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Natuursteen THIJS
Kapitelstraat 16 - K.M.O.-zonde Spelver - 3740 Bilzen
Tel. 089 41 22 39 - Fac 089 41 74 51 - natuursteen@w-thijs.be

• Keukenbladen
• Vloeren in marmer en graniet
• Tafels
• Badkamerinrichtingen
• Trappen
• Schouwen
• Inbouwkachels
• Raamtabletten en dorpels
• Deuromlijstingen
• Gevelbekleding

Sinds 1963

Met deskundige plaatsing

Marmer • Graniet •  Arduin • Composiet

• Keukenbladen
• Vloeren in marmer en graniet

Marmer • Graniet •  Arduin • Composiet

Natuursteen Thijs.indd   1 3/04/13   09:51

Vakmanschap 
in parket & 

vloerbekledingen

Parket   

Vasttapijt    

Linoleum 

Vinylvloeren

Kurkvloeren 

Rubbervloeren

Sportvloeren

Eigen Plaatsingsdiensten 

sinds 1953

Kapelstraat 25 
O.L. Vrouwstraat 3 & 5

Tel. 011 22 90 47 
www.grutmanhomedecor.be

Grutman adv Bouw 4-2013_Opmaak 1  25/03/13  11:39  Pagina 1
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Blik onder de helm: Etalentis

Who is EtalentisHoeveel redenen heeft u nodig om 
“vreemd” te gaan ?
Komt volgende situatie je bekend voor? De conjunctuur staat onder druk en er is schaarste op de 
arbeidsmarkt. Uw bedrijf heeft reeds een mooi gevulde orderportefeuille maar aanlokkelijke en bij-
komende projecten dienen zich aan… 
Kies je in zo’n situatie dan zelf voor de aanwerving van een extra nieuwe medewerker of is dit nu 
eindelijk het ideale moment om “vreemd” te gaan en een externe consultant aan boord te halen?

Ondernemen is nu eenmaal keuzes maken, maar toch is het niet altijd evident. Wanneer opteer je nu 
voor het inzetten van een externe consultant / projectmedewerker in plaats van het zelf aanwerven 
van een extra nieuwe medewerker? We opteren hier trouwens expliciet voor de term ”consultant”, 
al is het maar om al die zwaar beladen woorden als inhuren, uitlenen, detacheren, ter beschikking 
stellen en dergelijke niet te moeten gebruiken. In de regel zijn er meerdere redenen om te kiezen 
voor de inzet van een “externe consultant”. In de meeste gevallen heeft het bedrijf nood aan extra 
en/of specifieke kennis of know-how om een project te kunnen realiseren. Is er reeds voldoende 
kennis aan boord, dan kan de klant ook enkel nood hebben aan extra capaciteit en daarbij gelijktijdig 
genieten van de flexibiliteit van de verschillende samenwerkingsmodellen. Zo kan er bijvoor-
beeld flexibel geopteerd worden voor de inzet van 1 projectmedewerker, maar evenzeer voor de 
inzet van een volledig OST – On Site Team, samengesteld op maat en in functie van het specifieke 
project en de noden van de klant.

In essentie komt het echter steeds neer op het facilitaire principe: de medewerkers van de klant/
opdrachtgever zetten hun specifieke bedrijfseigen kennis en ervaring maximaal in ten voordele van 
de eigen bedrijfsactiviteit. Voor de non-core activiteiten worden er dan wel externe partijen aange-
steld. In tijden van laagconjunctuur tekent deze trend zich trouwens nog feller af en wordt er alles 
aan gedaan om zoveel mogelijk projecten en kosten te variabiliseren. Daarbij wordt de vaste kost 
van een eigen medewerker omgezet naar een variabele kost middels de inzet van een consultant. 
En wat met de financiële vergelijking? Het tarief dat een klant voor een consultant dient te betalen 
zal ongetwijfeld hoger liggen dan de kost van een eigen vaste medewerker, maar vergeet niet dat 
het consultantbureau hier diverse prestaties en meerwaarden tegenover zet. Zo betaalt de klant/
opdrachtgever enkel de “effectief geleverde all-in prestaties” van de consultant en dus niets van de 
afwezigheids-, verlof- en ziektedagen. De opdrachtnemer zorgt eveneens voor de Dimona-aangifte, 
alle vereiste verzekeringen, de afspraken rond leasewagens en dergelijke meer.
Van belang is uiteraard ook het juridische aspect. Het is de taak van de opdrachtnemer om de 
wetgeving en de “richtlijnen terbeschikkingstelling” te kennen, op te volgen en toe te passen in 
de contracten en samenwerking. Contractueel vertaalt een dergelijke “middelenverbintenis” zich 
in een “samenwerkingsovereenkomst voor aanneming van diensten”. De opdracht en de daarin 
voorziene taken worden nauwgezet omschreven én opgevolgd.
Opvolging is echter cruciaal! De klant/opdrachtgever moet ook “toestaan” dat het consultantbu-
reau de prestaties van de consultant mee opvolgt en evalueert inzake kwaliteit, attitude, administra-
tieve opvolging, planning, toekomstvisie en dergelijke meer. Dit is cruciaal om de rol van “partner in 
projects” volwaardig te kunnen opnemen en om tijdig de nodige bijsturingen te kunnen doen.

Redenen en voordelen genoeg dus om een professionele externe consultant aan boord te halen. Als 
daarmee dan ook effectief bijkomende projecten kunnen gerealiseerd worden, is “vreemd gaan” 
nog nooit zo attractief geweest…
     
       
      Peter Vaes – www.etalentis.be 

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

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

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

- Opzet en implementeren 
 van Facility Management 
 Systemen

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

- …

Kennis, capaciteit, 
flexibiliteit, markt- 
en boekhoudkundige 
factoren bepalen mee 
de keuze voor de 
inzet van een externe 
consultant…

‘sharing’   technolutions… 
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de misdaad is georganiseerd
en U?

Luco alarm nv
Helzoldstraat 112    |    3530 Helchteren    |    011 60 30 60    |    www.lucoalarm.be

Inbraakalarm  |  Camerabewaking  |  Brandbeveiliging
Toegangscontrole  |  Sloten  |  Brandkasten  |  Telefonie  |  Total Security

Christophe Bielen
Patrick Schruers

advocaten-vennoten

Hendrik Van Veldekesingel 148
B-3500 Hasselt

T +32 (0)11 350 380
info@zeta-advocaten.be
www.zeta-advocaten.be

adv.BF_ Zeta.indd   1 4/10/12   16:39

www.etalentis.be

Hendrik van Veldekesingel 150 bus 27 I 3500 Hasselt
Tel. 070 660 578 I Fax 070 660 678 I info@etalentis.be

Buildings & facilities

Engineering

Energy & infrastructure

Maintenance

STRATEGY

CONSULTANCYCOST CONTROL

TRAINING
IMPLEMENTATION

SUPPORT

MASTER PLANNING

PROJECT MANAGEMENT

FACILITY ENGINEERING

adv.BF_ etalentis.indd   1 25/09/12   15:15
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Facts & Figures: Officenter Maastricht

Get the look Overaanbod aan regeltjes in Nederland”

De Limburgse groep van bedrijvencentra Officenter is sinds maart ook in 
Maastricht aanwezig. Net als op de andere sites in Hasselt, Aartselaar en 
Turnhout kocht de firma rond Christa Jouck en Koen Batsleer een pand 
dat ze vervolgens grondig renoveerden. “Wij doen het in Vlaanderen 
nog niet zo slecht als je ziet hoeveel administratie er bij ons Nederlands  
project is komen kijken.” Met de renovatie was een bedrag van 1.650.000 
euro gemoeid.

Het minste wat je van het initiatief kunt zeggen, is dat het gedurfd is. De Nederlandse vastgoed-
markt zit al geruime tijd in een neerwaartse spiraal en kantoorgebouwen liggen er voor het oprapen. 
Maastricht telt 600.000 m² aan kantoorruimte waarvan er 200.000 m² leeg staat. “Het probleem 
is dat het bijna allemaal om heel grote oppervlakten gaat. Wij verhuren enkel maar werkplekken, 
waarvan je de grootte flexibel kunt aanpassen aan de noden van het bedrijf. Het laat je toe om op je 
eigen tempo te groeien en uit te breiden of in het slechtste geval in te krimpen. Dat allemaal in één 
en hetzelfde gebouw. Wij bieden een full-service en flexibel kantorencomplex aan. Belangrijk is dat 
je bij ons niet gekluisterd zit aan een contract van minstens drie jaar. Voor één dag of zelfs enkele 
uren kan je bij ons aankloppen”, vertelt Christa Jouck. Dat het werkt, bewijst de snelle groei van 
Officenter. Waar in 2010 alles begon in Hasselt, zijn er nauwelijks drie jaar later al evenveel kantoren 
bijgekomen. “Ook zijn we nog op zoek om een pand van minimaal 2.000 m² met parking te kopen in 
het Leuvense. Verkopers mogen zich altijd bij ons melden.”

Ligging
Officenter Maastricht ligt recht tegenover het provinciehuis, op een steenworp van de Sint-Pieters-
berg en met het Vrijthof in de nabijheid. Een mooie locatie, maar toch stond het gebouw al vier jaar 
te koop. “Er was zelfs sprake om het te slopen. Zonde, want veel Maastrichtenaren hebben een 
band met de plek omdat ze zijn hier vroeger geweest zijn toen de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
er nog zat. Hierdoor was het gebouw opgedeeld in kleine kabinetten. Niemand wist wat er mee te 
doen. Terwijl het voor ons net interessant was omdat we plekken met een minieme oppervlakte 
kunnen verhuren,” luidt het zeer enthousiast. 

Officenter in zee met Belisia 
en vice versa

Voor het kantoormeubilair is  
Officenter in Maastricht in zee 
gegaan met Belisia uit Bilzen. 
Bij de vorige renovaties is er veel 
tijd gestoken in het kiezen van 
een meubelleverancier. Daarom  
zochten wij deze keer een part-
ner en dat is heel snel Belisia  
geworden. Ze zijn echt een meer-
waarde. 
Bovendien hebben zij hier nu ook 
een uitvalsbasis om de Neder-
landse markt te bewer-ken. Je 
kan stellen dat Officenter hun 
mooiste showroom is,” lacht 
Christa Jouck. Belisia stapte ook 
mee in de investeerdersgroep 
rond het kantorencomplex en 
is nu een medevennoot in de 
Maastrichtse vestiging. “Aan de 
leiding hier in Nederland staat 
Merlijn van Kan. Hij is een Maas-
trichtenaar en een meermaals 
bekroonde interieurarchitect. Het 
feit dat hij van hier is, is sowieso 
een groot voordeel. In al onze 
vestigingen willen wij mensen 
uit de buurt meenemen om  
een sterk lokaal netwerk uit te 
bouwen. Op die manier kunnen 
wij ons er stevig verankeren. In 
Maastricht is dat niet anders”.

foto 1 : Het gebouw stond vier jaar 
leeg totdat Officenter het nieuw 
leven wist in te blazen.

1.
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Kantoorinrichter 
Belisia stond in 
voor het stijlvolle meubilair.

partners

Bouwheer: 
 Officenter, Hasselt
Verwarming: 
 Penxten, Alken
Gordijnen: 
 De Roos, Genk
Interieur ontwerp: 
 Belisia Interior Concepts, Bilzen
Bestrating en aanleg parking: 
 Van de Kreeke, Halen
Electriciteitswerken: 
 Timax, Heusden-Zolder
IT & Telefonie: 
 Ict4me, Hasselt
Hygiënische artikelen: 
 AC, Genk
Tapijttegels: 
 Desso, Waalwijk NL
Toiletinrichting: 
 CWS, Berchem
Reclameborden: 
 Letro, Susteren NL
Schilders: 
 Bert Smoorenburg, BC Geulle
Recycling Services:
 SITA, Maastricht NL
Electriciteitswerken: 
 ENW, Rillaar
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Het gebouw heeft een oppervlakte van 3.800 m², waarop je een vijftigtal ruimtes aantreft die goed 
zijn voor zo’n 200 werkplekken, en een ruime gratis parking. “Vooral dat laatste is niet onbelangrijk 
in stad waar parkeerplaatsen schaars en dus duur zijn.”

Nauwelijks problemen
De metamorfose van een oud verlaten gebouw tot een hip kantoorcomplex is snel gegaan. Pas in 
oktober 2012 is het pand uit 1976 aangekocht. Minder dan een half jaar en meerdere feestdagen 
later is Officenter Maastricht een feit. “Nochtans zag het gebouw er niet uit,” blikt architecte Saskia 
Mussels terug. “Het interieur bestond uit lelijke rode bakstenen, er was veel groen en oranje en 
een afgeleefde vloer uit balatum. Nu hebben we alles mooi opgefrist met tapijttegels, wit geverfde 
muren, stijlvol meubilair … Alles volgens het concept van de andere vestigingen, maar telkens willen 
we toch een tikkeltje beter doen. Met uitzondering van een klein lek in een plat dak zijn er nauwelijks 
problemen geweest in dit pand dat al zolang stond te verkommeren.” 

Regelneverij
De renovatiewerken mogen dan al vlot verlopen zijn, de administratieve mallemolen draaide soms in 
de soep. “Pure regelneverij”, zucht Christa Jouck. “In Vlaanderen doen we het zo slecht nog niet. 
Meerdere keren zijn we voor de welstandscommissie moeten verschijnen. Vooral dat we de lelijke 
rode bakstenen gevel wilden verven, ging niet zomaar. Verschillende ambtenaren wilden er hun 
zegje over doen. Ik vind het niet kunnen dat wij twee miljoen euro in een gebouw steken en dan 
nog niet mogen bepalen in welk soort wit wij het willen verven. Zo zijn er nog tal van regeltjes. Nog 
een voorbeeld. Een verslag van een Belgische schatter kostte ons 750 euro. Alleen wou de bank dat 
wij dat door een Nederlander lieten doen. Gevolg: een prijs van 5.000 euro. Nog een geluk dat hun 
geschatte bedragen dicht bij elkaar lagen. Hoeveel de bouw gekost heeft? Twee miljoen euro voor 
de aankoop en 1.650.000 miljoen voor de renovatie. Een koopje, maar het gebouw stond dan ook 
al vier jaar leeg.”

Liever duurzaam renoveren 
Net als de drie andere gebouwen in portefeuille is de Maastrichtse vestiging een renovatiepand. 
“Wij kopen alleen maar bestaande gebouwen aan. Door ze te hergebruiken, werken we aan de 
duurzaamheid van oude panden. Deze reden en het feit dat de kosten lager liggen, spelen hierbij 
mee. Voor een renovatie inclusief aankoop van het gebouw  rekenen we op zo’n 1.000 euro per m², 
terwijl een nieuwbouw met aankoop van de grond al snel het dubbele kost. De manier van aankopen 
en renoveren bepaalt ook onze prijszetting”, besluit Officenter.

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

foto 1 : Het interieur oogt fris nadat de 
lelijke rode bakstenen geverfd zijn.

foto 2 : Er is plaats voor 200 
werkplekken.

foto 3 : De inrichting is volledig 
volgens het concept van de andere 
vestigingen van Officenter.

foto 4: De ruime vergaderzaal geeft uit 
op het Provinciehuis in Maastricht en 
de Sint-Pietersberg.

4.

1.

3.

2.
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Leemans  Guido
Ingenieur - Architect 
de Cottereaustraat 11   3500 Hasselt
gsm. 0499 73 89 04
guido.leemans@telenet.be

Leemans Expertises Consulting Architectuur

Gespecialiseerd in de bouw- en 
infrastructuursector

  - bouwmanagement
  - cost- en quality control
  - bouwgerelateerde expertises
  - deskundig advies en ondersteuning

www.officenter.eu

Officenter Hasselt
H. van Veldekesingel 150 - 3500 Hasselt
t +32(0)11 87 08 11  
info@officenter.be

Officenter A12
Antwerpsesteenweg 124 - 2630 Aartselaar
t +32(0)3 870 46 46
info@officentera12.be

Officenter Turnhout
Rubensstraat 104 - 2300 Turnhout
t +32(0)14 47 08 47
info@officenterturnhout.be

Officenter Maastricht
Gelissendomein 8-10 - 6229 GJ Maastricht
t +31(0)43 7600100  
info@officentermaastricht.eu

®

Office 
Meeting 

Coworking

• minimaal 20 % besparen op uw huisvestigingskosten • gratis gebruik maken  van de faciliteiten in ALLE Officenters
• flexibele contracten, flexibele termijnen in een all-inclusive formule
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El Systems nv • Industriezone De Waerde • Senator A. Jeurissenlaan 1032 • B-3520 Zonhoven
t. +32 (0)11 81 92 92 • f. +32 (0)11 81 92 93 •  info@elsystems.be • www.elsystems.be

• Electro technische 
 installaties in industriële, 
 openbare en tertiaire 
 gebouwen

• HS installatie

• Erkend bordenbouwer   
 Schneider

• Glasvezel- en data-
 bekabeling

• Brand-, inbraak- en 
 camerabeveiliging
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Nice to know

Nieuwe btw-regels = extra kosten voor 
bouwbedrijven
 

De nieuwe regels inzake btw-aftrek voor bedrijfswagens zorgt voor heel 
wat commotie in de bouwsector. Bouwunie betreurt de wijze waarop de 
ondernemers in het algemeen en de bouwbedrijven in het bijzonder op een 
slinkse wijze een zware belastingverhoging moeten slikken.

De nieuwe administratieve regels inzake btw-aftrek op bedrijfswagens zijn onaanvaardbaar (wegens 
belastingverhoging) en onwerkbaar (wegens overdreven administratie) voor de bouwbedrijven!  
De nieuwe regels gelden niet enkel voor de gewone personenwagens, maar ook voor de camio-
netten, de zogenaamde fiscale lichte vrachten, die een 100% werktuig zijn voor de bedrijven. Met 
deze voertuigen worden geen privé-verplaatsingen gedaan, met uitzondering van beperkt woon-
werkverkeer. Door ook de btw-aftrek op deze voertuigen te beperken, verhogen dus de belastingen 
voor deze bedrijven.
 
Daarnaast zijn de door de administratie voorgestelde regels totaal onwerkbaar: ofwel moeten be-
drijven een zware administratieve last torsen om nog aanspraak te kunnen maken op een zo hoog 
mogelijke of een totale btw-aftrek voor deze voertuigen (i.c. gedetailleerd bijhouden van alle gereden 
beroepskilometers), ofwel dienen zij gebruik te maken van een forfaitaire formule, waarbij rekening 
gehouden wordt met een vast aantal (6.000!) private kilometers, die in de praktijk evenwel nooit 
door dergelijke voertuigen gereden worden. Volledigheidshalve moet gezegd dat de bedrijven ook 
kunnen opteren voor een beperkte btw-aftrek van 35%. Maar hierdoor zouden ze op de voertuigen 
en de kosten op deze voertuigen tot 65% meer btw moeten betalen!
 
Bouwunie stelt voor om bouwwerven niet langer te beschouwen als vaste plaats van tewerkstelling. 
Hierdoor is er geen sprake meer van woon-werkverkeer voor de echte camionetten, waarvoor dan 
opnieuw een btw-aftrek van 100% geldt.
 
In tijden van crisis en net nu de tewerkstelling in de bouwsector erop achteruit gaat, kunnen de 
werkgevers een verhoging van de lasten missen als kiespijn!
 
Dat de bouwbedrijven hiervan werkelijk wakker liggen, bewijzen alvast de snel volzette infosessies 
die Bouwunie over deze materie organiseert en die onlangs van start zijn gegaan. Bouwunie bereikte 
hiermee al meer dan 550 aannemers en zij zijn echt niet te spreken over deze slinkse belastingver-
hoging! Bouwunie last extra sessies in om alle aannemers de nodige duidelijke informatie te geven.

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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Blik onder de helm: KPD.services NV 

Who is KPDGebruiksvriendelijkheid is cruciaal 
bij aankoop van bouwsoftware…

Een steekproef onder onze klanten leert ons dat gebruiksgemak de hoog-
ste prioriteit heeft voor de meeste kopers. We dachten dat de meeste 
klanten zouden kiezen voor deze mogelijkheden: tijdsbesparing, snelheid 
of nauwkeurigheid. 65% van de ondervraagden koos echter voor ‘gebruiks-
gemak’.

U als bouwspecialist wil snel en efficiënt aan de slag gaan met onze softwaretools. Dit is de sleutel 
tot efficiënt tijdgebruik en effectieve kostenbeheersing. Onze opleidingen op maat zorgen er voor 
dat u geen dikke handleidingen moet doorploeteren.

Welke rol kan KPD bijdragen in meer gebruiksgemak ?
Onze software engineers zijn mee met de nieuwste technieken. Zo hebben wij 2 aparte ontwikke-
lingsomgevingen, namelijk Microsoft.net en Oracle ADF. Afhankelijk van het bedrijfsproces, gebeurt 
de automatisatie in de software-omgeving die daarmee aansluit. Gebruikers die altijd op kantoor 
werken, op een pc met vaste netwerkaansluiting hebben nood aan een stabiele ERP-omgeving zoals 
BouwOffice, met alle mogelijke functionaliteiten ter hunner beschikking. Project- en werfleiders  
bijvoorbeeld, hebben meer nood aan een light tool die ze altijd en overal kunnen gebruiken, zoals 
KPD.wic. Beide maken gebruik van dezelfde database, zodat alle gegevens dezelfde zijn, maar de 
look en feel is aangepast aan de werkomgeving.
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”

‘Factuurcontrole projectleider in KPD.wic’
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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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In opbouw project: Topontmoetingen tussen de bomen

Cijfers en materiaalEen plek waar duurzame ideeën boomen

In de bossen van Hechtel-Eksel prijkt sinds midden vorig jaar een architectu-
raal pareltje van boomhuis. Het gebouw steunt op 19 stalen pijlers en kreeg 
de naam The Treehouse mee. De constructie bestaat uit hout en metaal 
en heeft de vorm van een open boek. Opzet van het huis tussen de boom-
kruinen is een inspiratieplek te vormen waar je kan brainstormen over onder 
meer maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling.

The Treehouse is van de hand van de Duitse architect Andreas Wenning. Hij heeft al veel naam en 
faam verworven met zijn bureau Baumraum in het ontwerpen van boomhutten. Al moet je een hut 
hier wel veel ruimer bekijken dan een houten staketsel tussen enkele takken. Het gaat om grote stijl-
volle constructies die toch het speelse karakter van een boomhut weten te bewaren. Idem voor zijn 
boomhuis in Hechtel-Eksel dat uit twee ruimtes bestaat met onderaan een platform/terras dat met 
stalen kabels aan de bomen bevestigd is. “Het gebouw is in Bremen aangemaakt in de vorm van 
een bouwpakket”, verduidelijkt architect Willem Van Hoof. “Vervolgens is het met twee trucks naar 
hier gebracht en geassembleerd. De architect had een team van een viertal personen bij zich en was 
drie weken ter plekke. Wij van Architecten@Nova-Zembla uit Hechtel-Eksel waren aangesteld om 
het project bouwkundig te begeleiden. Daarnaast stonden wij onder meer in voor budgetbegeleiding, 
logistieke ondersteuning, implementatie technieken…”

Opgaan in de omgeving
Aan het uiteindelijke model gingen tal van varianten vooraf die met een complex computerprogramma 
herwerkt zijn tot het huidige resultaat. En dat mag gezien worden tussen het groen. Wie de trap op-
gaat, belandt eerst op een platform om vervolgens naar de laagst gelegen ruimte te gaan. Deze biedt 
plaats aan een koffielounge, een opberglokaal, toilet en herbergt eveneens de technische infrastruc-
tuur. De meetingroom ligt nog een kleine tiental tredes hogerop. In het oog springen het witte plafond 
en de wand die versierd zijn met afbeeldingen van takken en bladeren. Ideaal om nog meer in de 
omgeving op te gaan. De vele glaspartijen helpen je daar uiteraard ook aardig mee op weg. De banken 
die het lokaal omringen voorzien het nodige comfort om een vergadering zo aangenaam mogelijk te 
laten verlopen.

Duurzaam karakter
Het idee voor The Treehouse in het Pijnven in Hechtel-Eksel kwam van papierproducent Sappi. Op 
deze manier vragen ze een extra inspanning aan bedrijven op vlak van duurzaamheid. Omdat die idee-
en nu eenmaal beter rijpen in een duurzame omgeving is gekozen voor deze locatie pal in het bos. 

The Treehouse rust op 19 stalen 
pijlers die in de grond verankerd 
zijn met een materiaal dat een  
minieme impact heeft op de bos-
bodem. Hoog boven die bosbo-
dem kan je vergaderen in twee 
grote ruimtes. Eentje bevindt zich 
op 5,50 meter boven de grond en 
de andere op 6,50 meter. 
Ze hebben respectievelijk een op-
pervlakte van 24 en 26 m². Met 
het project is een investering van 
200.000 euro gemoeid.
De ronde muren in het stalen ge-
raamte bestaan onder meer uit 2 
x 6 mm gipskarton en 20 mm dik 
verlijmd sparrenhout en 200 mm 
isolatie. De gevelconstructie om-
vat onder meer gipskarton van 16 
mm dik, 100 mm dikke spaander-
platen, isolatie van 100 mm, een 
spouw van 20 mm en is bezet 
met lorkenhout (20 mm).

foto 1 : Het boomhuis rust op 
19 stalen pijlers.

foto 2 : Initiatiefnemer en 
papierproducent Sappi koos 
voor een ontwerp in de vorm 
van een open boek.

2.
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Doel van The Treehouse 
is om creatieve en 
duurzame ideeën op te leveren.

partners

Architect: 
 Andreas Wenning van Baumraum 
 uit Bremen en Architecten@Nova-Zembla 
 uit Hechtel-Eksel
EPB verslaggeving:
 FMB, Hasselt
Aannemer: 
 Baumraum, Bremen (gebouw in prefab-
 module inclusief buitenschrijnwerk)
Verwarming: 
 Jaga, Diepenbeek
Ledlicht: 
 Nimbus group, Stuttgart
Elektriciteit: 
 Electro Paesen, Hechtel-Eksel
Verwarming en sanitaire installaties: 
 MSD, Diepenbeek
Pleisterwerken: 
 Afwerkingsbedrijf Moris, Peer
Schilderwerken: 
 Pellens, Overpelt
Stellingbouw: 
 Kontrimo, Temse
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De keuze van een gebouw in boekvorm is ook niet toevallig. Het papier voor een boek komt immers 
oorspronkelijk van hout uit het bos. Sappi wil zo naast een commerciële ook een maatschappelijke 
missie nastreven. Deze visie delen uiteraard de andere partners in het project. Dat zijn de gemeente 
Hechtel-Eksel, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en communicatiebureau Proximity BBDO. 
Allen hopen ze zo hun steentje rond een duurzame maatschappij bij te dragen. Het Agentschap Natuur 
en Bos verleende ook assistentie bij graaf- en hijswerk en logistieke ondersteuning.

Prijs
Samen hebben ze 200.000 euro uitgetrokken voor The Treehouse. Al laten ze weten dat andere part-
ners nog steeds welkom zijn. Zo willen ze het water dat momenteel aangesloten is op de riolering 
zelf zuiveren en hergebruiken. De filosofie is immers dat The Treehouse op termijn volledig duurzaam 
moet zijn. 

Wie een vergadering of brainstormsessie wil houden in The Treehouse kan dat via the-treehouse.be.

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

foto 1 : Metalen opentrap 

foto 2 : Respect voor de natuur is 
prioriteit nummer 1 in het boomhuis 
in Hechtel-Eksel. 

foto 3 : De stijlvolle ruimte waar 
duurzame initiatieven groeien.

1.

2.

3.

3.

3.
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EEN ONDERNEMING MET
FUNDAMENTEN IN DE BOUWWERELD!

PAESEN Betonfabriek nv
Centrum Zuid 2007  I  3530 Houthalen  I  T 011 52 36 54  I  F 011 52 56 67

info@paesenbeton.be  I  www.paesenbeton.be

STORTKLAAR BETON                     I  CHAPE en GESTABILISEERD ZAND

ZELFVERDICHTENDE BETON  I  ISOLATIEBETON (ook geplaatst)

SCHUIMBETON  I  ARGEXBETON  I  ISO-MIX (met polystyreen korrels)

BETONBLOKKEN  I  DUMPER  I  KIPWAGENS  I  WORMPOMP

KRAANMIXERS (tot 18 m)  I  POMPMIXERS (met betonpomp)

LEVERINGEN MET EIGEN BETONPOMPEN  (GIEK TOT 48M)
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Eindsprint ingezet voor nieuwbouw Delorge

Aan de Herckenrodesingel in Hasselt worden de zeilen bijgezet om naar 
de finish te varen van het nieuwe garage- en kantorencomplex dat VW- en 
Audidealer Delorge er momenteel bouwt. 

Mich Veraghtert, architect verbonden aan Ma°Mu Architecten in Hasselt, volgt de werf op de voet. 
“De beglazing van het hoofdgebouw waarin het merk Audi zal ondergebracht worden, is nu achter 
de rug. De aannemers van de technieken zijn reeds aan de slag en ook de interieurafwerking is 
inmiddels van start gegaan. Dat gebeurt met erg veel zorg, want zeker voor Audi is gekozen voor 
hoogwaardige materialen. Vanuit de autoconstructeur en de invoerder gelden namelijk strenge nor-
men. Tot dusver hebben we op dat vlak nog geen tegenslag gehad, want alle leveringen waren 
conform het lastenboek.”

Wat wel een beetje tegenviel was het weer. “De winter is erg lang en streng geweest, wat uiter-
aard het schema een beetje in de war heeft gestuurd,” zegt Mich Veraghtert nog. “Dit heeft echter 
niet tot vertragingen geleid, aangezien de samenwerking met de bouwpartners erg goed verloopt. 
Er is een duidelijke communicatie en iedereen houdt zich prima aan de afspraken.” Naast het barre  
winterweer zorgde de grondvervuiling bij de opstart voor enige ongerustheid. “Dit heeft even de 

Group Ceyssens

realiseert in nauwe samenwer-
king met het gerenommeerd  
architecten buro Ma°Mu uit 
Hasselt een staaltje van vak-
manschap. De tandem van Glas 
Ceyssens met haar dochteron-
derneming Cframe (Alu schrijn-
werk en Keller Minimal Win-
dows) staat garant
voor een perfecte uitvoering en 
de daar bij horende strikte timing.
Zowel de glaskeuze, oa Zonwe-
rende veiligheidsbeglazing Cystar
51/26, als de keuze van het alu- 
schrijnwerk in combinatie met 
structurele verlijmingen maken 
dit project uniek.
Voor enkele kantoren heeft 
Ma°Mu gekozen voor, het exclu-
sief door Group Ceyssens ver-
deelde, Minimal Windows. 
Deze ultra slanke profielen met 
een maximale isolatieprestatie 
geven een extra uitstraling aan 
een woning of kantoor al dan niet
gecombineerd met verwarmd 
glas “Cytherm”.
Door alles in één hand te houden, 
van engineering, productie en
montage glas, gevels,ramen en 
Minimal Windows, garandeert
Group Ceyssens de beste prijs 
kwaliteit verhouding voor de pro-
fessionele markt.
www.glasceyssens.com

In opbouw / Spraakmakend project: fase 3
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planning onder druk gezet, maar ook dat is snel rechtgetrokken door de goede coördinatie op de 
werf.”

Simultaan met het hoofdgebouw worden ook de toonzaal voor Volkswagen en de werkhuizen klaar-
gestoomd. “In augustus hopen we rond te zijn met het VW-gedeelte en aansluitend kan dan ook 
de afwerking van de ateliers van start gaan.” Wanneer Delorge precies zal verhuizen, is nog niet 
bekend. “Het heeft nog geen zin om ons op een definitieve datum vast te pinnen,” aldus nog de 
architect. “De klant heeft nog wat tijd om de openingsreceptie te plannen.”

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

Bouwheer: 
 Delorge Group, Hasselt
Architect: 
 Ma°Mu Architecten, Hasselt
Hoofdaannemer: 
 Mathieu Gijbels, Opglabbeek
Grondwerken: 
 Croes, Geetbets
Veiligheidsnetten: 
 Steentjes, Valkenswaard NL

Alle glaswerken (binnen- en 
buitenbeglazing): 
 Glas Ceyssens, Heusden-Zolder
Alle buitenschrijnwerken (ramen, 
deuren en Minimal Windows): 
 C-Frame (Group Ceyssens), 
 Heusden Zolder
Werfborden: 
 Lettershop, Hasselt
Afbraakwerken: 
 Geussens K., Dilzen Stokkem
Bevestigingsmaterialen: 
 Klaassen Fasteners, Turnhout
Gevelpanelen: 
 Kingspan Belgium, Grobbendonk
Betonconstructies: 
 Keulen H., Lanaken
E-peil berekening: 
 MBC, Hoeselt
Studie speciale technieken: 
 Encon, Genk
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Blik onder de helm: Essencia

Who is EssenciaIn Antwerpen moeten we zijn. 

Als marketingbureau voor de bouwsector analyseert Essencia maandelijks 
de bouwconjunctuur in haar rapport “Preview Construct”. De economische 
parameters worden maand na maand opgevolgd en gelinkt aan de cijfers 
van FOD Economie over de vergunningen. Deze laatsten, hoewel ze nog 
regelmatig historisch worden bijgesteld, vormen de belangrijkste indicator 
over hoe het met de bouw is gesteld. Niet alleen de historische evolutie is 
hierbij belangrijk. Een nadere analyse levert ook nuttige informatie op. En 
daar is het ons allemaal om te doen; want goede informatie betekent ken-
nis en kennis betekent …. 

Stijgende lijnen
Op jaarbasis is er in 2012 36,5 miljoen m³ aan nieuwe niet-residentiële of utiliteitsgebouwen opgele-
verd. Dit hield een stijging in van meer dan 11% in vergelijking met het jaar voordien. Belangrijk om 
te weten is dat dit groeipercentage in grote mate te danken is aan enkele zeer grote bouwwerken. 
Tot en met november 2012 noteren we een stijging van 4,8% vergund volume voor deze gebouwen. 

Een topjaar voor de provincie Antwerpen
Regionaal bekeken ligt het zwaartepunt voor niet-residentiële gebouwen traditioneel binnen de drie-
hoek Antwerpen, Gent en Brussel. 87% van het vergund volume in 2012 was bestemd voor het 
Vlaams Gewest. Het Waals Gewest neemt 11% van het totaal vergund volume op in zijn gebied 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 2%. Voor de provincie Antwerpen is 2012 een topjaar. 
Van het totaal vergund volume aan utiliteitsgebouwen in België is maar liefst 30% in die provincie 
gesitueerd, met name 12 miljoen m³. 59% van dit volume was bestemd voor industriële gebouwen. 
Iets meer dan 17% ging naar agrarische gebouwen en 11,5% waren gebouwen voor handel & 
horeca. Slechts iets meer dan 5% was bedoeld voor kantoren. In totaal ging het over 859 gebouwen. 
Wanneer we deze toewijzen naar bestemming zijn er maar 29% van de gebouwen bestemd voor in-
dustriële gebouwen. Voor de agrarische doeleinden betrof het 23% en voor handel en horeca 11%. 

Minder maar groter
Hoewel m³ een goede indicator is m.b.t. de evolutie van de utiliteitsbouw, geeft de indicator “aantal
utiliteitsgebouwen” extra informatie. Over gans België merken we dat het aantal gebouwen die 
vergund zijn daalt, maar het volume dat deze gebouwen vertegenwoordigen stijgt. Er zijn dus minder 
opdrachten maar wel grotere projecten. 

Voor 2013 wordt voor dit segment een stagnatie tot een lichte daling verwacht. Het positievere  
ondernemersvertrouwen zal de bedrijfsinvesteringen en hieraan gekoppelde bouwplannen zeker ten 
goede komen. Meer informatie over de bouwconjunctuur of over Preview Construct kan u steeds 
bekomen via info@essencia.be. 

Bieke Gepts    Aantal vergunde   Aantal opgeleverde
www.essencia.be   utiliteitsgebouwen utiliteitsgebouwen

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.
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• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN • HOUTHAKSELEN • BETON-
BREKEN • ZEVEN VAN GROND • SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN • 

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

info@croesbvba.be • www.croesbvba.be

bvba

adv.BF_ croes.indd   1 9/10/12   12:04
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Facts & Figures: Groenstaete

Get the look Van Raad van State tot volwaardig 
“Groenstaete”

“Groenstaete”, een prachtig project van 27 woningen en 145 apparte-
menten die verdeeld zijn over 7 complexen die omgeven worden door een 
groen park en dit allemaal op wandelafstand van het centrum van Hasselt, 
ziet de voltooiing van de laatste fase naderen. Eindelijk, want al in 2000 is 
de ontwikkeling van het project gestart. 

“We moeten teruggaan naar het jaar 2000, toen de ontwikkeling van “Groenstaete” werd gestart,” 
herinnert Alexander Malis zich. “In 2003 werd het stedenbouwkundige attest afgeleverd en in 2005 
volgde dan de verkavelingsvergunning. Nog een jaar later zijn we gestart met de aanleg van de 
wegenis en in 2009 zijn de bouwwerken van de eerste fase gestart. In mei 2010 hebben we dan 
het eerste complex van de zeven opgeleverd.” Een weg van ongeveer 10 jaar dus. “Laat ons zeg-
gen dat we een buur hebben die ons project niet zo gunstig gezind is,” legt Alexander Malis uit. 
“Hoewel we alle juridische procedures gewonnen hebben, werd iedere vergunningsaanvraag tot in 
het laatst mogelijke rechtscollege betwist. Heel jammer natuurlijk, maar we zijn de moed er niet bij 
verloren. Want intussen is de bouw van de laatste fase gestart, en zullen we die in het voorjaar van 
2015 opleveren.”

En net zoals het tempo van de werken na fase één stelselmatig de hoogte inging, ging het ook met 
de snelheid van de verkoop crescendo. “Klopt. De appartementen van de eerste blok waren bij op-
levering bijna allemaal verkocht. Bij de tweede fase zaten we bij de ruwbouw op dat punt. Daarna 
was alles weg bij de funderingswerken en in het laatste deel zal wellicht alles uitverkocht zijn op 
basis van het plan. Momenteel zijn er in heel het project nog slechts 13 appartementen te koop. 
Ergens is dat ook logisch, want mensen kunnen nu met eigen ogen de voorbeelden van de andere 
appartementen zien, en zich een goed beeld vormen van de omgeving.”

Bouwteam
De diverse fases van het project “Groenstaete”, die allen een naam eindigend op -staete hebben ge-
kregen (Cypresstaete, Meidoornstaete, Plataanstaete,…) zijn gelijkend en toch ook verschillend van 

Wie de omgeving van de Oude 
Luikerbaan een beetje kent, 
zal zich misschien afvragen of 
de treinverbinding geen hinder 
veroorzaakt voor de bewoners 
van “Groenstaete”. “Dat is niet 
zo,” weet Alexander Malis. 
“Uiteraard hebben we hier gron-
dige studies aan vooraf laten 
gaan, en de nodige akoestische 
maatregelen genomen. 
Daardoor is het comfort voor 
de bewoners aan de zijde van 
de spoorlijn even groot als in de 
andere complexen. Ik nodig de 
kandidaat-kopers altijd uit om 
hier een half uurtje in de buurt 
te komen wandelen. Dat volstaat 
bijna altijd om hen te overtuigen 
dat je van de treinen eigenlijk 
weinig of geen last hebt. 

foto 1 : De mogelijke geluidsover-
last van de spoorlijn wordt door 
akoestische elementen volledig 
gedempt.

foto 1 : De ondergrondse parkeer-
garages lopen door naar de diverse 
woonblokken.

1.
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partners

Bouwheer: 
 Van Der Looy projectmanagement 
 Hasselt
Architecten: 
 Joris Diliën: fase 1,2,4
 Ruben Hermans: fase 3
Hoofdaannemer:
 M&M Ilegems, Schelle
Wandbekisting: 
 Cometal, Opglabbeek
Zachte en houten vloerbekleding: 
 Grutman Home Decor, Hasselt
Sanitair leidingwerk / verwarming /
verluchting / CLV: 
 Penxten, Alken
Gevelstenen Calvados 
(complex 1,2,3,4): 
 Nelissen Steenfabrieken, Lanaken
Infrastructuur en groenaanleg: 
 Martens Wegenbouw, Genk
 Sterckx Wegenbouw, Geel
Droogzuiging: 
 Aqua-Vrijsen, 
 Houthalen-Helchteren
Vloer- en tegelwerken: 
 Atrio, Laakdal
Terrasafwerking in hout: 
 Beulen, Hasselt
Grondwerken: 
 Boons, Geel
Elektriciteit: 
 Boulet, Heusden-Zolder
Gevelstenen: 
(complex 5,6,7):
 Wienerberger, Lanaken
RWA in parking: 
 Brakel Aero, Erpe-Mere
Keukens en sanitaire toestellen: 
 Dea Plus, Heusden-Zolder
Gedenkplaat en sierstrip in gevel: 
 Fedrigo Natuursteen, Bilzen
Binnendeuren: 
 Geba Interieur, Sint-Truiden
Storten en polieren kelderplaat: 
 Glansbeton, Kermt
Predallen en holle wanden: 
 Kerkstoel 2000+, Grobbendonk

Liften: 
 KONE Belgium, Antwerpen
Schilderwerken: 
 Kreapaint, Beringen
Sectionaalpoort: 
 L-DOORS DDS, Liedekerke
Balustrades/trapleuningen: 
 Meuwes Laswerken, 
 Heusden-Zolder
Stortklaar beton/mortel in bakken:  
 Interbeton, Hasselt
Leveren architectonisch beton: 
 Stijlbeton, Lier
Hellingsbeton: 
 Van De Craen, Arendonk
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“De Helbeek werd speciaal 
voor dit project verlegd en 

aangevuld met een mooie parkvijver.”
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elkaar. “We hebben gewerkt met architect Joris Diliën, die de complexen van de eerste, tweede en 
vierde fase heeft ontworpen” vertelt de projectmanager van VAN DER LOOY Projektmanagement 
België N.V. “Voor de derde fase is het ontwerp uitgewerkt door architect Ruben Hermans”. Het ste-
denbouwkundig concept komt uit de hand van Buro 5 uit Maastricht. Het plan werd echter telkens 
verder ontwikkeld in het bouwteam, met M&M Ilegems N.V. uit Antwerpen als vaste aannemer. 
We hebben goede ervaringen met hen en zij nemen ons veel werk uit handen. Zo coördineren ze 
ook alle onderaannemers, doen ze de kopersbegeleiding en zijn ze verantwoordelijk voor de tijdige 
oplevering. Doordat M&M Ilegems N.V. ook bij de ontwerpfase is betrokken, en zij door hun ervaring 
waardevolle suggesties bijbrengen, kunnen ze alle facetten onder controle houden. Timing en bud-
get is daarbij cruciaal. Nu worden er bijvoorbeeld 49 appartementen gelijktijdig gebouwd. Dan moet 
je weten waar je mee bezig bent als dat allemaal vlekkeloos moet verlopen.”

Midden doorheen het project loopt de Helbeek, die speciaal voor de aanleg van “Groenstaete” 
werd heraangelegd in zijn natuurlijke glooiing. “We hebben er ook een vijver aan gekoppeld, die 
zich centraal tussen de complexen bevindt,” legt Alexander Malis uit. “Rondom wordt nog een park 
aangelegd, waarvoor we Jaak Coenen van Studiebureel Coenen Vandenberk onder de arm genomen 
hebben. Martens Wegenbouw en Sterckx Wegenbouw doen de verhardingen en groenaanleg van 
het park. Het park wordt overigens nadien overgedragen aan de stad Hasselt, zodat het een publiek 
domein wordt. De omgeving, en dan vooral de grote open ruimten tussen de appartementen en de 
kleinschaligheid van de blokken, geeft het grootschalig project toch een intiem gevoel van compacte 
gezelligheid. En dit alles op wandelafstand van het stadscentrum.”

Eén van de blikvangers van het project, is dat het binnengebied helemaal autovrij is. “Aan de buiten- 
randen van het project zijn nieuwe wegen aangelegd voor de ontsluiting,” vertelt de projectmanager. 
“Van enkele complexen zijn de ondergrondse parkeergarages met elkaar verbonden, zodat ook deze  
bewoners via de kelder tot hun eigen parkeerkelder kunnen rijden.” 
Nog een blikvanger zijn de grote kaders uit architecturaal beton, die de gevels van de gebouwen 
sieren. “Accenten die een eigenheid geven aan het complex, en toch zorgen voor de diversiteit 
binnen de wooneenheden.” De rode gevelstenen van de eerste vier blokken komen van Steen- 
bakkerij Nelissen, terwijl de laatste drie blokken door Wienerberger met stenen worden beleverd. 
“Het verschil aan materialen geeft doorheen het hele project trouwens een speelse indruk die 
het seriematige volledig doorbreekt,” besluit Alexander Malis. “En dat is niet onbelangrijk. Ons  
koperspubliek is tuk op een eigen identiteit. Ideaal dus voor wie tegelijk rust en kleinschaligheid 
met een groepsgevoel wil combineren op wandelafstand van het centrum. Misschien is dat wel ons  
succesrecept.”

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

foto 1 : De complexen hebben een 
eigen architecturale stijl, maar passen 
toch goed bij elkaar.

foto 2 : De terrassen hebben een 
zuidelijke oriëntering voor optimaal 
lichtcomfort. 

2.
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city/worktrip to India 

India tipsPassage to India van Bart Lens

Bart Lens trok onlangs op werkbezoek naar India en Bangladesh. Naast 
het prachtige werk van Le Corbusier en de architecten van Studio Mum-
bai maakte hij er ook kennis met de georkestreerde chaos in het land van  
Mahatma Gandhi en dat van de Bengalen. Speciaal voor Builders Facts 
schreef de Hasseltse architect zijn ervaringen neer.

“Meer nog dan het bezoek aan de werken van Le Corbusier en Louis Kahn plus het nieuw voortref-
felijk ambachtelijk werk van studio Mumbai en de verkenning van de filmwereld  Bollywood, word 
je als westerling ondergedompeld in een belevingsbad van geuren en kleuren, van lawaai en chaos 
en andere levensvisies.

In het overwegend hindoe- en boeddhistische India zie je veel mooi en smaakvol omsluierde en zelf-
verzekerde meisjes en vrouwen in het openbare leven. In het overwegend islamitische Bangladesh 
daarentegen zie je er nagenoeg geen: de ervaring om hier door honderden mannenogen te worden 
bekeken en daardoor even plaatselijk het sociale leven te hebben lam gelegd, zal ons vrouwelijk 
gezelschap wellicht niet snel meer vergeten.

Hoe in beide landen deze bouw-, verkeers- en mensenchaos stand houdt wordt snel beantwoord. 
“Bij jullie is alles georganiseerd, dat werkt als een doodlopende straat. Hier is er misschien wel 
chaos, maar alles blijft werken en vindt een oplossing…” Dit gepast en evident antwoord op  
levensvragen of problemen is een gave. Onder meer Gandhi had deze  spraakbegaafdheid, maar ook 
in de nieuwe film ‘The Best Exotic Marigold Hotel’ komt een andere levensbenadering tegenover 
‘problemen’ naar voren. “Bijna alles wat we doen is onbelangrijk”, volgens Gandhi. “Belangrijk is 
dat we het doen”. Hier ergeren we ons allen dagelijks ziekelijk in problemen en onvolkomenheden. 
Ik ben fan geworden van Le Corbusiers ‘brutalisme’ en door alle belevenissen heen kreeg ik terug  
het besef van wat essentie zou kunnen zijn.”

Reistips van Bart Lens:

- Zorg voor ruim wat reservedagen  
 om de onrust in je maag en darmen  
 te overwinnen. Neem vooral wc- 
 papier mee bij elke verplaatsing.

-  Een must: ontsmettingsgel en natte 
 reinigingsdoekjes voor handen- 
 hygiëne.

- Zoek niet tevergeefs naar vuilnis- 
 bakken. Ze zijn er gewoon niet.

- Kijk zeker eerst de film ‘The Best  
 Exotic Marigold Hotel’.

foto 1. Ambachtelijk werk van studio 
Mumbai.

foto 2. Belgisch consulaat in New 
Delhi: uithangbord van baksteen-
architectuur.

foto 3. Bij ons dragen de vrouwen de 
broek, in Bangladesh dragen mannen 
de rok.

foto 4. Meisjes maken zich op met 
hennaversieringen.

2.
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Nice to know

Ecomat: bio-ecologische bouwmaterialen 
voor binnen en buiten

Duurzaam bouwen is goed, bio-ecologisch bouwen is beter. Dit doe je door 
aandacht te hebben voor vier belangrijke pijlers: materiaal, energie, water 
en ruimte. Niet alleen aandacht voor het milieu is cruciaal, ook voor de ge-
zondheid. Er zijn al tal van degelijke materialen op de markt en die vind je 
onder meer bij Ecomat in Genk.

Bio-ecologie als bouwpraktijk benadert bouwen en wonen vanuit een geïntegreerde visie: met zo 
weinig mogelijk schadelijke effecten op de kwaliteit van onze gezondheid en het milieu. De eerste 
pijler is dat we ruimte nuttig invullen. Steden zijn om te wonen en werken en het gaat niet op om zo-
maar op de schaarse plekken groen ‘ecologisch’ te gaan bouwen. De tweede pijler van bio-ecologie 
is energie en dan vooral het besparen ervan door plaatsing van isolatie en het gebruik van alterna-
tieve hernieuwbare energiebronnen. Zuinig omspringen met water is een derde aspect. Groendaken 
en rietveldfilters zijn hiervan mooie voorbeelden. 

Ecomat Genk
Meeënweg 7 – Genk Zuid – Zone 13
Tel.: 089 51 95 95
Fax: 03 385 08 41
www.ecomat.be

Ecomat Genk

Materiaal
Bouwmaterialen hebben niet alleen een impact op het milieu. 
Ze kunnen je gezondheid ook intens beïnvloeden. We kennen 
intussen het effect van Vluchtige Organische Stoffen, maar 
zijn we wel bewust van andere giftige stoffen in huis? Voor de 
meeste banale of ingenieuze chemische grondstoffen bestaat 
wel een ecologisch verantwoord alternatief. Eco-materialen 
zijn gemaakt van hergroeibare grondstoffen en komen uit de  
(lokale) land-of bosbouw. Ze blijven zo dicht mogelijk bij de  
essentie. Door hun natuurlijke eigenschappen geven ze je  
woning en leefomgeving ‘comfortgewijs’ en technisch een 
meerwaarde. Men gebruikt zoveel mogelijk materialen waar-
van we de effecten op lange termijn kennen. Kies dus bewust 
de isolatie, het plaatmateriaal van je kasten… 
Tot de verf toe. Kies materialen die de vochthuishouding in je 
woning ongemerkt reguleren, die het risico op bouwschade en 
schimmels onmogelijk maken en die allergieën en kankers ver-
mijden. Tegelijkertijd pleeg je geen roofbouw op wat de natuur 
ons te bieden heeft en beperk je je ecologische voetafdruk tot 
een minimum. De grootste vervuiler van ons milieu zijn niet te 
vergeten al onze bouwwerken. Kies dus bewust voor mens en 
milieu, bio-ecologie! 
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KPD.software ... 
Een compleet gamma software, 
hardware & diensten voor algemene bouw, 
wegenbouw, installatie- en aanverwante sectoren...

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

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

Contacteer ons:
KPD Services n.v.
Stadsbeemd 1013, B-3545 Halen 
Tel. +32-13 460 460
Fax +32-13 460 461 
info@kpd.be  w
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Facts & Figures: Italiaans design 
gecombineerd met Zwitserse precisie

Get the look22.000 terracottategels sieren halfrond 
kantoorgebouw Botta in Genk

Genk is een absolute landmark rijker. Wie de stad binnenrijdt via de Wes-
terring kan niet langs het 30 meter hoge gebouw van Mario Botta kijken. 
Het eerste project van de Zwitserse toparchitect in ons land is bekleed met 
22.000 terracottategels uit Italië. De ronde vormen die de werken van Botta 
typeren, komen ook hier goed tot uiting. Op het prachtige gebouw hangt 
intussen al ver voor de oplevering het bordje ‘uitverkocht’.

Mario Botta is een van de absolute Europese toparchitecten. De 70-jarige Zwitser uit het Italiaanstalige 
kanton Ticino heeft tal van internationale architectuurprijzen op zijn naam staan. Het Campari-gebouw 
in Milaan, de 117 meter hoge Kyobo-wolkenkrabber in Seoel, de kerk Santo Volto in Turijn (mogelijk zijn 
meest bekende werk) en het Watarimuseum in Tokio prijken onder meer op zijn palmares. En sinds 
kort dus ook een kantoorgebouw in Genk. Projectontwikkelaar LRH realiseerde dan ook een kracht-
toer om de mijnstad te verrijken met een architecturaal hoogstandje. “Genk heeft dringend nood aan 
meer architecturale uitstraling. Daarom hebben wij naar een architect met internationale allure ge-
zocht en zijn bij Mario Botta uitgekomen. Wij hebben onze stoute schoenen aangetrokken en zijn een  
presentatie bij hem gaan geven. Mogelijk was hij daardoor gecharmeerd en het feit dat Genk een grote 
Italiaanse gemeenschap heeft, zal ook wel geholpen hebben. Hij heeft immers in Italië gestudeerd en 
gewoond”, luidt het volgens Luc Gieraerts van LRH. 

Concentratie
Het resultaat mag gezien worden langs de Jaarbeurslaan. Iets wat Mario Botta binnenkort ook komt 
doen, als hij voor een derde keer naar Genk afzakt wanneer de bouw voltooid is. “De samenwerking is 
vlot verlopen,” zegt architect Rob Gijsenberg van Buro B. “Mario Botta stond in voor het design en het 
globale ontwerp. De andere taken van de architect, zoals de technische uitwerking en het uitvoerings-
dossier, hebben wij ingevuld.  Zijn ontwerp? Je merkt er duidelijk de mediterrane invloed in. Je ziet het 
goed aan de materiaalkeuze en het feit om zoveel mogelijk licht binnen te laten, maar rechtstreekse 
zonneschijn buiten te houden in de landschapskantoren. Dit typeert enerzijds het Italiaans design en 
de Zwitserse precisie anderzijds. Zowel de gebogen vorm als het verwerken van de terracottategels 
in de metalen structuur hebben veel concentratie vereist. Niet alleen bij de uitvoering, maar ook op de 
tekenplank,” aldus Rob Gijsenberg.

Afwerking

De gemeenschappelijke delen 
zijn uitgerust met marmer en na-
tuursteentegels in mozaïekvorm. 
Daarnaast zijn er twee design-
liften geplaatst. Ze zijn afgewerkt 
met led-verlichting en ogen bijge-
volg zeer modern. 
Tevens is er gewerkt met hoog-
waardige beglazing. Geen over-
bodige luxe omdat het gebouw 
veel glas bevat. De verwarming 
gebeurt met een warmtepomp.

De officiële opening van het 
Botta-gebouw is na de zomer ge-
pland.

foto 1 : Architect Rob 
Gijsenberg van Buro B (L) en 
Hans Verboven (R), één van de ven-
noten van projectontwikkelaar LRH.

foto 2 : De tegels vormen als het 
ware een skelet rond het complex.

1.
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In het ontwerp merk je duidelijk 
de mediterrane invloed om zoveel 
mogelijk licht binnen te laten maar 
rechtstreekse zonneschijn te weren 
in de landschapskantoren.

partners

Bouwheer: 
 LRH Invest, Genk
Architecten: 
 Mario Botta, Zwitserland
 Buro B, Genk
Studiebureau: 
 BDA, Peer
Hoofdaannemer: 
 Jacobs i3 nv, Opglabbeek
Buitenschrijnwerk: 
 Oben, Zonhoven
Dakwerken: 
 Paul Hendrickx, 
 Maaseik
Metaalstructuur 
gevel en plaatsen 
terracotta tegels: 
 ME Construct, Bree
Warmtepompen en HVAC: 
 Rob Air, Genk
Binnenafwerking: 
 Weygers interieurbouw, Hasselt
Sanitair: 
 Leon Geets, Genk
Electriciteitswerken: 
 Europ Electric, Genk
Toegangscontrole, 
camera’s en parlofonie: 
 JOJO Elektronica, Opglabbeek
Vloeren: 
 Jimmy Grondelaers, Genk
Brievenbussen: 
 Tafeltje rond, Genk
Leuningen trappenhal: 
 Alter Metal, Genk 
Liften: 
 Thyssen-Krupp
Kantoormeubilair: 
 Pami, Overpelt
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Twee buitenschillen
De halfronde vormgeving is op zijn minst speciaal te noemen. Een handelsmerk van de architect. 
“De gebogen achterkant ligt op het zuiden en bestaat uit veel glas. De gevelbekleding komt er als 
een mooie sluier omheen. Aan de voorkant is het net andersom. Op het noorden, meer gesloten en 
vlak,” zegt Rob Gijsenberg. “De grootste uitdaging zat in het aanbrengen van de gevelbekleding. Het 
is ondanks de moeilijkheidsgraad een probleemloze werf geweest, en niet in het minst omdat we over 
een fantastisch bouwteam beschikten.  Er kwam immers heel wat engineering bij kijken omdat we 
onder meer met twee buitenschillen moesten werken. Vooral de buitenste waar de terracottategels 
tegenkomen, vergde extra veel aandacht. Hier hebben de mensen van Jacobs i3 nv en Jos Dreesen 
van BDA Engineering echt het beste van zichzelf gegeven om samen met ons het stalen bevestigings-
systeem voor deze terracotta tegels op punt te zetten. Ook Ernest Thijs van Oben NV was een zeer 
gewaardeerde partner in het bouwteam.  De bevestiging van de stalen structuur aan de betonnen 
draagstructuur moest immers wind en waterdicht doorheen de raamgehelen gebeuren. De verschil-
len in thermische uitzetting van staal en aluminium ondervangen, maakte de uitdaging nog groter.  De 
22.000 op maat gemaakte tegels staan immers allemaal op 22 mm van elkaar. Als je weet dat de boog 
langs de achterzijde 50 m lang is, dan mag je geen enkele fout maken. Enkele millimeters uit verband 
in het begin, zijn meerdere centimeters verschil op het einde. Die tegels hebben we overigens niet één 
na één opgehangen. In de werkplaats van ME Construct uit Bree zijn ze bevestigd aan stalen frames 
om ze op prefabwijze tegen het gebouw te monteren. Ze hangen dus los van de eerste bouwschil. De 
tegels vormen als het ware een skelet rond het complex.”

Bouwkosten
De ronde vorm en de tegels, die passen in de uitstraling zoals Mario Botta het gebouw ziet, vertalen 
zich ook in het prijskaartje. “Over welk bedrag het exact gaat, vertel ik liever niet. Wel mag je rekenen 
op een prijs die meervoudig de kost van een klassieke gevel overschrijdt”, aldus Hans Verboven die  
samen met Ruth Verboven en Luc Gieraerts aan het roer van LRH staat. Deze verhoogde bouwkost 
hield geïnteresseerden alvast niet tegen om te beleggen in dit unieke project. Alle kantoren zijn immers 
al verkocht. Onder meer Yannick Nijs en kunstenaar Koen Van Mechelen, het uitzendbureau Adecco, 
Infoweb, de Groep Bijnens, kinesisten Gert-Jan Jespers en Lorenzo López, het rekruteringsbureau 
VMC-select, de architecten van Buro B en LRH zelf zullen zich er settelen. “Er zijn meerdere factoren 
die het acht bouwlagen tellende gebouw met een oppervlakte van 3.500 m² aantrekkelijk maken. In 
de eerste plaats de esthetiek. Daarnaast zal het ongetwijfeld later een meerwaarde opleveren. Nog 
een voordeel is dat de kantooroppervlakte eerder beperkt is. Er was keuze uit 200 of 400 m². Andere 
kantoren in de buurt zijn een veelvoud groter,” klinkt het.

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

foto 1 : Alle kantoren in het gebouw 
met een oppervlakte van 3.500 m² 
zijn al verkocht.

foto 2 : De ronde vorm van de 
gevel op de zuidzijde is het 
handelsmerk van Mario Botta.

1.
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Uw aannemer als kwaliteit primeert

Algemene bouw & industriebouw
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Mijn stad / Mijn dorp – Lommel

Get the look“Wij zetten in op moderne architectuur”
Peter Vanvelthoven legt de lat hoog in Lommel

Lommel telt maar een beperkt aantal architecturale pareltjes uit het 
verleden. Veel statige herenhuizen heb je niet in de Noord-Limburgse stad. 
“Daarom zetten wij veel in op moderne architectuur. Er zijn twee speciale 
adviesgroepen opgericht die over alle bouwplannen in Lommel waken. 

De lat ligt hoog. Ook voor het stadsbestuur. Wat we doen, moet van  
hoog architecturaal niveau zijn,” zegt burgemeester Peter Vanvelthoven die 
de komende jaren veel verwacht van de bouw van ondermeer een crema-
torium, een woonzorgcentrum en een jeugdherberg.

Het gaat goed met Lommel op onder meer economisch en toeristisch vlak. Kristalpark III, het  
anderhalf jaar geleden geopende industrieterrein van 300 ha, is klaar om binnenkort de eerste  
nieuwe bedrijven te ontvangen. Het toeristisch verhaal leest eveneens verrassend vlot. Liefst 1,2 
miljoen overnachtingen telt Lommel per jaar of één derde van het Limburgse totaal! Zij zakken onder 
meer af naar vakantiepark De Vossemeren en enkele grote luxueuze campings. “Op Belgisch niveau 
staan we daarmee op nummer vier. Net achter Brugge, maar wel voor Oostende. Het is dan ook 
aangenaam vertoeven in Lommel met zijn groene omgeving plus de verschillende mogelijkheden op 
sportief en cultureel vlak. Al die bedrijvigheid en bijhorende werkgelegenheid maakt dat er meer en 
meer mensen zich hier komen settelen. Jaarlijks groeit ons inwonersaantal met ruim 500 personen. 
Wij zijn een snel groeiende stad met 34.000 inwoners. In de Limburgse ranking staan we op plaats 
zes en komt nummer vijf meer en meer in het vizier”, verduidelijkt de burgervader.

“Voetgangersbrug is één 
van mijn favorieten”

Peter Vanvelthoven verrast enigs- 
zins met het antwoord op 
de vraag naar zijn Lommelse  
favoriet op vlak van architectuur. 
“In de eerste plaats is dat mijn 
huis, mijn thuis natuurlijk. Daar-
naast denk ik vooral aan de voet-
gangersbrug langs het fietspad 
naar de Blauwe Kei dat deel uit-
maakt van het fietsroutenetwerk 
Limburg. De 40 meter lange 
S-vormige brug bestaat uit een 
combinatie van staal en hout. Ze 
is opgehangen aan twee stalen 
pylonen gaat bijna helemaal op in 
het omliggende groen. De brug  
is de verbinding tussen twee 
natuurgebieden over water. Ik 
ga er graag wandelen met mijn 
vrouw en de kinderen. 
De brug is in 2002 bekroond met 
de Staalbouwprijs. Na de voet-
gangersbrug volgt het moderne 
Glazen Huis met zijn mooie uit-
kijktoren van Samyn & Partners. 
Het vormt een mooi contrast 
met Huis Aerts uit 1805 dat er 
net voor staat en we kennen 
van de VTM-serie Crème de la 
Crème. Tot slot mag het Huis 
van de Stad, ontworpen door Jo 
Crépain en waar ik bijna dagelijks 
ben er ook zijn. En dan vergeet ik 
ongetwijfeld nog enkele andere 
gebouwen zoals de Soeverein, 
het Burgemeestershuis … ,” 
aldus Peter Vanvelthoven.

Burgemeester Peter Vanvelthoven: 
“Voor al onze nieuwe projecten 
werken we samen met de Vlaamse 
Bouwmeester.”
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De 40 meter lange 
s-vormige voetgangerbrug 
langs het fietspad naar de 
Blauwe Kei won in 2002 de 
Staalbouwprijs
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Projecten
Lommel moet dus wel volop in beweging  
blijven om iedereen van een goed 
onderkomen te voorzien. Verschillende pro-
jecten staan op stapel. “In het centrum gaan 
ontwikkelaars binnenkort op drie plaatsen aan 
de slag op en rond de Markt en de Kerkstraat. 
In totaal gaat het op deze twee locaties om 
bijna 100 woonentiteiten en zo’n 5.000 m²  
bijkomende handelsruimte. Dat is belangrijk 
om het centrum bruisend te houden waar-
door we investeerders kunnen aantrekken. 
De stad heeft enkele maanden geleden een 
10 ha groot terrein gekocht, de plek waar 
de oude schoolgebouwen van WICO staan.  
Momenteel bekijken wij wat we er gaan  
realiseren. In afwachting gaat alles tegen de 
grond en egaliseren we het terrein om er  
een tijdelijk een bovengrondse parking bij te 
hebben.”

Beeldkwaliteitsplan
Niet alleen in het centrum duiken er bouw-
kranen en betonmolens op. De tien wijken en 
gehuchten komen eveneens aan bod. “Als 
één van de weinige steden in Vlaanderen be-
schikt Lommel over een beeldkwaliteitsplan 
voor heel haar grondgebied. Het plan schetst 
onder meer de bestaande toestand, het 
verleden, de eigenheid van de wijk en bevat 
toekomstbeelden. Het is een toetsingskader 
waarin we veel energie en tijd gestoken heb-
ben en dat structuur brengt. Het geeft de  
visie weer waar we naartoe willen. Wijk voor 
wijk pakken we aan. Met een aantal zijn we 
al volop bezig. In Lommel-Barrier hebben we 
inmiddels een nieuw park met vijver en speel-
tuin gerealiseerd. Even verderop willen we 
het tankstation verplaatsen, zodat het oude 
gerenoveerde tolhuis ’Barriershuis’ terug 
helemaal in al zijn glorie tot zijn recht komt. 
In Kerkhoven zijn wij eveneens bezig met de 
inplanting van een nieuw plein met lokale win-
kels. Vlakbij de school start volgende maand 
de bouw van een nieuwe sporthal. 
En op Heeserbergen verwacht ik dan weer 
veel van de bouw van een woonzorgcentrum. 
Zo proberen wij elke wijk op te waarderen.”

Crematorium
Peter Vanvelthoven wil in deze legislatuur ook 
enkele blinde vlekken wegwerken. “De bouw 
van een crematorium wil ik absoluut gerea-
liseerd zien. Meestal zijn crematoria ook ar-
chitecturale pareltjes. De eerste stappen zijn 
al gezet. Wij hebben onszelf de voorwaarde 
opgelegd dat wat we bouwen van zeer hoog 
niveau moet zijn. Daarom betrekken wij De 

Vlaamse Bouwmeester, een instantie door 
de Vlaamse regering in het leven geroepen 
om het architectuurbeleid vorm te geven, bij 
al onze projecten. Alles moet een positieve 
uitstraling hebben. Andere grote plannen 
zijn de bouw van een jeugdherberg, een die- 
renasiel en het woonzorgcentrum waarover ik 
al gesproken heb.”

Adviesorganen
Om alles in goede banen te leiden, zijn er in 
Lommel twee adviesgroepen opgericht. “Er is 
de kwaliteitskamer waarin we de projecten in 
het centrum en de wijken bespreken. Het zijn 
altijd boeiende discussies met vele deelne-
mers zoals architecten en planners. Dit brengt 
de architectuur op een hoger niveau. De 
tweede adviesgroep is de werkgroep indus-
trie. Op ons industrieterrein Kristalpark is veel 
groen aanwezig, alles is er mooi aangekleed, 
de gebouwen hebben een uitstraling … Ook 
de bedrijvenparken moeten er goed uitzien. 
Alles wat er neergezet is, is besproken in de 
werkgroep. En ja, in het begin kost dat wat 
extra geld. Maar achteraf waren de reacties 
positief. Het is aangenamer werken in een 
mooie omgeving en een mooi gebouw geeft 
een bedrijf extra cachet. Achteraf waren de 
reacties alleen maar lovend,” besluit een zeer 
gemotiveerde Peter Vanvelthoven.

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

foto 1 : Het Glazen Huis (zichtbaar 
op de achtergrond)  is één van de 
architecturale pareltjes van Lommel.

foto 2 : Sinds enkele jaren is Lommel 
de trotse eigenaar van dit prachtige 
stadhuis.

foto 3 : Lommel scoort verrassend 
goed op vlak van toerisme. Het vele 
groen is één van de aantrekkingspo-
len van de stad.

1.

2.
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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 informaticatoepassingen 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 inzet 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 effectief 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 .
  
       

CREOSUM
(www.creosum.be) uit Linter is een bedrijf dat zich specialiseert in stedenbouw en ruimtelijke 
planning.

‘Omdat we ons bedrijf net aan het oprichten waren, zochten we een IT partner die samen met ons 
een volledig nieuwe omgeving wilde opzetten.  Aangezien we veel werken met plannen en zware 
bestanden, beslisten we dat het best was om een server onsite op te zetten.  Ict4.me raadde ons 
een Small Business Server aan, waardoor we zowel een mail – als fileserver ter beschikking hadden.  
Aangezien de data op deze server het kloppend hart van ons bedrijf zou zijn, installeerden we een 
back up server die naast onsite, ook een kopie van onze data in de cloud bewaart.
Dankzij het support contract van ict4me kunnen onze medewerkers ook steeds gebruik maken van 
de servicedesk van ict4.me.  Op die manier kunnen we ons focussen op ons werk, zonder ons zor-
gen te hoeven maken over onze ICT omgeving.’

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

ict4me is een services bedrijf 
dat IT oplossingen uitwerkt 
voor KMO’s. ict4.me is een 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.
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BETON®

®

betonfabrikant van keerwanden

info@vanbockrijck.be • www. vanbockrijck.com

• lengtes 1, 2, 4 en 6 meter

• hoogtes tot 7 meter

• plaatsing vanaf de vrachtwagen

TEVENS VERKRIJGBAAR IN SILEX

Industrieweg 10 - B-3840 Borgloon
T. 12-74 48 86 - F. 012-74 55 59

Gent Zeehaven 9042 - Skaldensstr. 121 C2
T. 09-379 71 16 - F. 09-379 83 99

Rue de Rotterdam 23 - B-4000 Liège
T. 04-274 32 80 - F. 04-274 32 81

KEERWANDEN  •  SLEUFSILOPANELEN
KOPMUREN  •  BETONPLINTEN  •  MAATWERK

AD_2013_BUILDERS_FACTS.indd   1 26/03/13   21:41
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Cooking Fun

Siematic“Niet tegen mijn vrouw zeggen dat ik dat kan!”

Met Moke die niet uit de klauwen van de griepbacillen kon blijven, wist 
keukenspecialist Siematic in Hasselt in extremis een andere topchef uit 
de hoge kookpot te toveren voor de telkens legendarische kooksessie 
van Builders Facts. Niemand minder dan Giovanni Oosters (Vous lé Vous, 
Smaaksalon, Dineamic, Foodbuilding,…) wist in een mum van tijd de ruwe, 
onbehouwen bouwvakkers om te scholen tot verfijnde keukenprinsen en 
prinsessen…

Lucien De Graaf en Marc Meekers van Siematic hadden hun beste keukenopstellingen dagenlang 
opgeblonken om een select gezelschap van bouwprofessionals te ontvangen. De voorgerech-
ten zouden een kolfje worden naar de hand van Jeroen Maesen (MaMu Architecten) en Peter  
Cornoedus (PCP Architecten). Voor de hoofdschotel werd Inge Van Hoef (Axor) geflankeerd door 
het galante gezelschap van Merlijn van Kan (Belisia) en Christopher Kumpen (Steps Real Estate). 
De finishing touch, waarbij enige verfijning een noodzaak was, leek een ideale klus voor Marina  
Doggen (Berrentec) en John Dierickx (Artglas). Diana Pirard en Heidi Wijgaerts van dmotion  
sprongen bij waar nodig, zoals voor het bijvullen van de glazen!

Net zoals Giovanni allicht bouwtermen als schoor met hesp verwart of denkt dat een dagkant te 
maken heeft met verse vis, dienen bouwprofessionals ook specifieke keukenterminologie onder de 
knie te krijgen. Zo hoorden de gasten het in Keulen donderen toen de chef vroeg om de sinaasappel 
‘pelé a vif’ te snijden. In gelijke partjes, dus. “En veel bewegen met het mes bij het snijden, anders 
spat er te veel sap uit,” aldus tipgever Giovanni. “En het witloof snijden doe je best in heel soepele 
bewegingen. Zoals alles trouwens dat je goed wil doen…” De interactie komt daarmee op gang. 
“Chef, ik heb me laten vertellen dat je kip moet bakken met zowel boter als olijfolie,” vraagt Mer-
lijn luidop. “Ja, als de boter die je gebruikt niet zo goed is, kan dat een oplossing zijn,” antwoordt  
Giovanni.

Nootjes in mootjes
Intussen zijn de eerste slachtoffers van het keukengeweld gevallen. Marc sleept de EHBO-koffer 
aan. “De messen zijn toch scherper dan ik had gedacht…” En ook Marina zit in de lappenmand. 
“Pijn aan de schouder. Het kloppen van eiwit lukt me echt niet.” Gelukkig vormt ze samen met John 
een perfecte tandem. Marina breekt de eieren en John klopt ze tot de gewenste brij. Al even luchtig 
gaat het er aan toe bij de koks van het hoofdgerecht. Inge, Merlijn en Christopher laten zich door 

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 : Marc Meekers, Topchef
Giovanni Oosters, Koen Claesen, 
Lucien De Graaf (Siematic), Inge 
Van Hoef (Axor), Marina Doggen 
(Berrentec), Merlijn van Kan 
(Belisia), Peter Cornoedus 
(PCP Architecten), Christopher 
Kumpen (Steps Real Estate), 
John Dierickx (Artglas), Jeroen 
Maesen (MaMu Architecten), 
Heidi Wijgaerts en Diana Pirard 
(dmotion communication)
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Marina Jeroen John Peter

Diana Merlijn Christopher Inge
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Cooking Fun

Diana bedienen voor een lekker glas rode wijn. Dan wordt er aan het voorgerecht harder gewerkt! 
Terwijl Jeroen de nootjes en kastanjes in mootjes hakt, snijdt Peter met grote precisie de rammenas  
in dunne plakjes. “Moet nog fijner,” aldus chef Gio, die zijn leerlingen van dichtbij opvolgt en er  
meteen een demo ‘julienne snijden zonder wonden’ aan toevoegt. De bewondering stijgt. Al is 
die ook wederzijds, zo blijkt. “Ik wou vroeger ook graag architect worden,” verrast Gio. “Speciaal  
Sint-Lucas gevolgd, maar studeren was niet zo mijn ding…”

7-gangenmenu
Pijn of niet, Marina neemt het voortouw in de desserten. Eerst helpt ze nog even met de  
garnituur van het hoofdgerecht, door wafeltjes van aardappel te maken. “Mij niet onderschatten in de  
keuken,” waarschuwt ze. “Ik maak thuis regelmatig een 7-gangenmenu, en tot dusver heb ik nog 
geen klachten gehad…”. John kijkt vol bewondering: “Goh, ik ben al blij als ik niet in de weg loop,” 
lacht hij.
Ondertussen is ook de jonge garde in actie geschoten. Merlijn braadt de parelhoen goudbruin, Inge 
wast de salade en Christopher... tja, die zorgt met enkele rake opmerkingen voor een vleugje humor 
over de gerechten… 
De klok tikt om het voorgerecht op te dienen. Jeroen rolt nog snel enkele kaasballetjes, terwijl 
Peter een blaadje sla wast. Een mopje over het plukken van de groene blaadjes kan natuurlijk niet 
ontbreken. 

En ook in de andere keukens is het aftellen begonnen. Marc en Lucien kijken met hongerige ogen 
naar de vorderingen en steken hier en daar een handje toe om het sneller vooruit te laten gaan.  
John snijdt de sharonvruchten fijn: “Zeg niet tegen mijn vrouw dat ik dat kan, of ik heb het thuis 
ook vlaggen…”. Komt in orde, John, hier is uw geheim veilig! Met Heidi als ‘chef-afwas’ is ook die 
karwei nog voor de eerste hap van de baan. Klaar! Het dresseren van de borden kan beginnen. “Het 
is de kunst om in een golfbeweging de ingrediënten te schikken,” verklapt Giovanni, terwijl hij één 
exemplaar demonstreert voor de foto. “Oei, om dat te kunnen moeten onze zenuwen toch wat  
minder gespannen staan,” reageren Jeroen en Peter in koor. “Ober: vul nog even de glazen!”. 
Waarna ieders meesterwerk per gang met de nodige flair wordt voorgesteld, en smakelijk achter de 
kiezen gestopt. Een zeer leerrijke, gezellige en vooral lekkere avond was een feit.

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

foto 1 : Voorgerecht
foto 2 : Hoofdgerecht
foto 3 : Dessert

Chefkoks Giovanni en Koen
in volle concentratie hebben er duidelijk 
een goed gevoel bij.

1.

2.

3.
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Het menu:
Voorgerecht: salade van rammenas, fijne frisée, skrei met een korstje van Gandaham, kastanjes en 
hazelnoot, balletjes van geitenkaas met munt en verse kruiden.

Hoofdgerecht: parelhoen met smaken van witloof en Kempische mosterd, mosterdsla en aardap-
pelwafeltjes.

Dessert: panna cotta van amandel en zure room met sharon-
vruchten, kruidige chocolade en een brownie.

The End! 
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paspoort

BG Construct

BG Construct

BG Construct is een relatief  
nieuwe speler op de markt van 
de totaalprojecten. 
Het bedrijf van Bart (34) en 
Geert Lambrichts (33) met zetel 
in Kermt-Hasselt legt vooral de 
klemtoon op renovatie. Zowat 
het hele pakket aan werken van 
kleine tot middelgrote ruwbouw- 
en afwerkingsprojecten komt aan 
bod. 
Daarnaast verdeelt en installeert 
BG Construct binnenkort de pel-
letkachels van het merk Guntama-
tic. De broers en hun twee werk-
nemers begeven zich dus goed 
gewapend op de bouwmarkt.

Wat zijn de sterkste troeven van BG 
Construct? 
“Bij ons is een woord een woord,” klinkt 
Bart Lambrichts resoluut. “Ook over onze 
offertes is geen twijfel mogelijk. BG Con-
struct doet niet mee in een prijzenslag. Van 
correctheid en prijs/kwaliteit maken wij een 
absoluut punt.”

Waarin zijn jullie gespecialiseerd?
“In het volledige gamma. Van het herstellen 
van een gesprongen leiding bij je thuis tot 

Naam firma: 
BG Construct

Activiteit:
“Van a tot z. Afbraak, gipskarton 
plaatsen, sanitair, verwarming, 
riolerings-, chape-, elektriciteits- 
en schilderwerken, plaatsen van 
parket en laminaat, bestrating, 
metselwerken, betegeling …” 

Jaar van oprichting: 2012

Aantal werknemers: 4

Locatie hoofdzetel:
Diestersteenweg 130, 
3510 Kermt

het aannemen van totaalprojecten. Zo zijn wij 
momenteel bezig met een winkel in te rich-
ten en renoveren we nu ook de doucheruim-
tes bij een keten van fitnesszaken. Je kan 
stellen dat BG Construct de totaaloplossing 
biedt aan iedereen met verbouwingsplan-
nen. We combineren onze ervaring samen 
met dat van de mensen die we in dienst heb-
ben,” zegt Bart die vooral de prospectie naar 
projecten op zich neemt. Geert houdt zich 
hoofdzakelijk bezig met de uitvoering hier-
van. 

Hoe gaat het BG Construct nu de bouw 
het wat moeilijker heeft?
“Verrassend goed. Er is dan ook veel vraag 
naar renovaties in de huidige markt,” aldus 
Bart.

Wat zijn de ambities?
Bart Lambrichts: “Wij zijn een jong bedrijf 
dat wil blijven groeien op voorwaarde dat we 
een uitstekende  kwaliteit en service kunnen  
blijven garanderen.”

Naam  Lambrichts ConstructVoornamen Bart en Geert Nationaliteit Belg
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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

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

St.Truidersteenweg 250 - 3500 Hasselt - Tel. 011 27 12 22 - www.bruyninx.be
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Nice to know

Confederatie Bouw vraagt aandacht voor 
financiering bouwprojecten
 
Te midden van de crisis houdt de bouw voorlopig goed stand. Dat blijkt 
uit de conjunctuuranalyse die de Confederatie Bouw onlangs voorstelde. 
Zo sluit de bouw 2012 af met een lichte groei (+0,8%). Voor 2013 wordt 
een stagnatie verwacht (+0,1%). “Wij merken wel dat de mensen het de 
laatste tijd steeds moeilijker hebben om de financiering van hun bouw- of 
renovatieproject rond te krijgen”, zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd 
bestuurder van de Confederatie Bouw. 

Gezien de omstandigheden sluit de bouw het jaar 2012 af met een aanvaardbaar resultaat: +0,8%. 
In de woningbouw daalde de activiteit wel (-3%) in 2012. Het aantal vergunningen voor nieuwbouw 
ligt hoger dan in 2011, maar vanaf het tweede kwartaal zitten ze opnieuw in een dalende trend. Het 
aantal vergunningen voor renovaties van woningen steeg licht (+1,5%) in 2012. Maar de energiebe-
sparende renovaties zijn sterk achteruitgegaan, met als gevolg een daling van de activiteit in de re-
novatiesector (-3%). De niet-woningbouw steeg met 3%. En de burgerlijke bouwkunde profiteerde 
volop van de gemeenteraadsverkiezingen: +5%.
In 2013 zal de productie van nieuwbouwwoningen nog even kunnen profiteren van de vergunningen 
die in 2012 werden afgeleverd. Maar de dalende trend op het einde van het jaar voorspelt geen grote 
groeimogelijkheden op langere termijn. De renovatie zal verder lijden onder het schrappen van de 
fiscale steun voor energiebesparende maatregelen. En de burgerlijke bouwkunde zal zeker achter-
uitgaan doordat het verkiezingsjaar achter de rug is. Voor 2013 voorspelt de Confederatie Bouw dus 
eerder een nulgroei: +0,1%.
Maar nulgroei is uiteraard niet voldoende. De bouw moet groei kunnen creëren om de rol van motor 
van de economie te blijven spelen en jobs te creëren. In dat verband geven de tewerkstellingcijfers 
in de bouw een duidelijke waarschuwing: vanaf het tweede kwartaal 2012 gaan die in dalende lijn. Er 
gingen in de bouw vorig jaar 1.800 jobs verloren. Voeg daarbij de onduidelijkheid over de vastgoedfis-
caliteit vanaf 2014, het moeilijke dossier arbeiders-bedienden en de blijvende oneerlijke concurrentie 
van buitenlandse bedrijven en het wordt zeker geen makkelijk jaar voor de bouw.
Voorlopig profiteren bouwers en verbouwers nog van de lage rente. Maar de banken hanteren wel 
steeds strengere voorwaarden voor een hypothecair krediet. En het ziet ernaar uit dat de krediet-
voorwaarden in de nabije toekomst nog minder interessant zullen zijn. De recente discussie over de 
woonbonus kan de bouwsector bovendien missen als kiespijn. Als men ook aan dat systeem begint 
te raken, ziet het er niet goed uit voor de Belgische woningmarkt.
Nochtans zijn de demografische uitdagingen zo groot dat we juist heel sterk zullen moeten blijven 
inzetten op de toegang tot de woningmarkt. De Confederatie Bouw stelt daarom een actieplan voor 
dat steunt op een structurele toename van het aantal woningen, een daling van de bouwkost, een 
vlottere toegang tot hypothecaire kredieten, een hogere terugbetalingscapaciteit van de gezinnen en 
nieuwe formules voor de toegang tot huisvesting.
Robert de Mûelenaere: “Het is duidelijk dat de crisis druk zet op de beschikbare budgetten, zowel 
van de overheid als van de particulieren. Maar het verwerven van een woning moet ook voor de 
komende generaties mogelijk blijven. De bouwsector wil zich daar ten volle voor inzetten, maar ver-
wacht ook van de overheden en de financiële sector eenzelfde engagement.”

info:	Peter	Boelaert	•	Persverantwoordelijke
T	02	545	56	28	•	M	0479	30	91	59
peter.boelaert@confederatiebouw.be
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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 

Grond- en 

wegeniswerken

Aanleg 

industriële parkings

Beton-, klinker- 

en asfaltverhardingen 

Plaatsen van beton-

verhardingen met een 

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

martenswegenbouw_adv.indd   1 11/01/13   14:09
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Facts & Figures: Gemeenschapscentrum WilrijkWilrijk. 

Get the lookBekroning van het Masterplan Wilrijk 

Wilrijk is één van de negen Antwerpse districten (deelgemeenten) en ligt aan 
de zuidkant van de stad. Het district telt bijna 40.000 inwoners. De uitvoering 
van het Masterplan Wilrijk ging in 2007 van start met een grondige renovatie 
van het historisch districtshuis van Wilrijk en de bouw van een nieuw ge-
meenschapscentrum. Het totale masterplan werd op zo’n 28 miljoen euro 
geraamd, waarvan ongeveer 40% voor de eerste fase.

Het districtshuis dateert uit 1871 en is een beschermd monument. In 2007 werd gestart met de  
renovatie en aanpassingswerken om het in te passen in de verschillende nieuwe gebouwen die errond 
zouden verrijzen. 
Een eerste nieuwbouw ontstond parallel aan de renovatiewerken. Het gebouw contrasteert opvallend 
met het geklasseerde pand door zijn rechtlijnige moderne architectuur en een uitzicht dat gedomi-
neerd wordt door beton en glas. De nieuwbouw huisvest de onthaalfunctie voor het districtshuis, de 
districtsadministratie, een auditorium, vergaderzalen en een wachtruimte. Alle bezoekers komen langs 
hier binnen en worden de weg gewezen naar de juiste dienst. Deze gemeenschappelijke ruimte biedt 
ook een aantal gecentraliseerde functies voor de verschillende diensten, waaronder een refter en de 
nodige sanitaire voorzieningen. In het najaar van 2010 volgde de plechtige ingebruikname.

Tweede fase 
Deze fase werd gebudgetteerd op 16.131.584 euro en omvat de volledige nieuwbouw van de aca-
demies, het politiekantoor en de bibliotheek. De oplevering gebeurde voorbije maand maart en de 
definitieve ingebruikname is voorzien voor de zomer 2013.
De verschillende gebouwen staan verspreid over de site. Tussen de bouwvolumes ontstond een trans-
parante open ruimte die de verschillende gebouwen visueel met elkaar verbindt.
De nieuwe districtsbibliotheek staat rechts van het centraal onthaalgebouw in de Pater De Deken-
straat, waar zich voordien de tekenacademie en parking bevonden. Er is gekozen voor een laag  
gebouw met één enkele bouwlaag, zodat er een harmonische aansluiting ontstaat met de andere 
gebouwen aan het plein (de Bist) en de Pater De Dekenstraat. 
Het politiekantoor verrijst in de Doornstraat achter het districtshuis en telt twee verdiepingen. Het 
meest markante gebouw op de site zal de academies huisvesten en is opgetrokken op de plaats waar 
voordien al de muziekacademie stond. Het is een torengebouw met zeven verdiepingen. Bovenaan 
voorzagen de ontwerpers een ‘belvédère’, een ontmoetings- en tentoonstellingsruimte voor kunst en 
cultuur. 

Bouwen naar TCO
Bij ontwerp en uitvoering van 
het gebouw werd rekening ge-
houden met de TCO (Total Cost 
of Ownership), wat betekent dat 
niet alleen de bouwkost, maar 
ook de gebruikskost in rekening 
werd gebracht. Als globale regel 
geldt overigens dat ontwerp en 
bouw slechts 20 à 30% van de 
totale kosten vertegenwoor-
digen, terwijl 70 à 80% naar de 
eigenlijke gebruikskosten gaan 
over de geschatte gebruiksduur 
van een gebouw.
Daarom werden eenvoudig te 
onderhouden duurzame mate-
rialen gekozen, zodat de latere 
vervangings- en onderhoudskost 
van het gebouw tot een mini-
mum beperkt blijft. Het ontwerp 
houdt bovendien rekening met 
de gemakkelijke toegankelijkheid 
van alle technieken, om herstel-
lingen snel en efficiënt te laten 
verlopen.
Door de meest frequent gebruik-
te ruimten in het centraal onthaal-
gebouw onder te brengen, kon 
er compacter worden gebouwd, 
met gunstig gevolg voor het  
energieverbruik.

foto 1 : Er is gekozen voor een-
voudig te onderhouden duurzame 
materialen, om de onderhouds-
kost van het gebouw minimaal te 
houden.

foto 2 : De keuze voor een toren 
is het gevolg van het tegenover-
gelegen indrukwekkende 
appartementsgebouw aan 
het winkelcentrum ten noorden 
van de Bist.1.
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partners

Aannemer: 
 Heijmans Bouw, Bilzen
Liften: 
 Renu-liften, Paal
Glazen borstweringen: 
 Ceyssens glas, Heusden-Zolder
Afbraak, riolering en grondwerken: 
 Geussens K., Lanklaar
Uitzetten bouw: 
 Teugels Dirk, Temse
Levering wapening: 
 New Plafittco, Beerse
Stortklaar beton: 
 Ready Beton, Hasselt
Welfsels: 
 Wijckmans H. En Cie, Ham
Fotovoltaïsche cellen: 
 Solar Systems – Technical Systems,  
 Overpelt
Elektriciteit: 
 Lambrechts Willy, Zonhoven
Sanitair: 
 De Bie Veba, Wilrijk
HVAC: 
 Axima Contracting, Aartselaar
Het leveren en plaatsen van het 
werfbord: 
 Dery Decock Design, Maasmechelen
Prefab trappen: 
 Juma Beton, Balen
Bouwmaterialen: 
 Wijckmans H. En Cie, Hame
Natuursteen: 
 Renier Natuursteen, Aarschot
Natuursteen: 
 Breugelmans, Pulle
Gevelmetselwerk: 
 NVO Bouw, Oosterhout NL
Houten buitenschrijnwerk: 
 Meelberghs, Paal
Architectonisch beton: 
 Verheyen Betonproducten, Arendonk
Metalen deuromlijstingen: 
 Adapta CVBA, Wommelgem
Zonnewering: 
 Boflex, Hasselt
Profielstaal: 
 Parimetal, Genk

Isolatie ondergronds muren: 
 Isolim Isolatie, Tongeren
Dakdichting: 
 Dekkers, Hoboken
Muurkappen: 
 Biesmans Group Aluminium, Genk
Hellingsbeton: 
 Van De Craen, Arendonk
Groendaken: 
 Fihuma, Schilde
Sectionaalpoort en rolhek: 
 L-Door Services, Liedekerke
Schilderwerken: 
 JC Bis, Genk
Gyproc wanden en plafonds: 
 Isolux, Kapellen
Stalen leuningen en borstweringen: 
 MKM Metaalwerken, Kinrooi
Glazen wandgehelen: 
 Tecnospace COM, Wilrijk
Stalen buitenschrijnwerk: 
 Hegge, Hamont-Achel
Glasvezelcementplaten: 
 Prefaco, Lebbeke
Vloeren hout: 
 J.M. Parketvloeren, Dessel
Vloertegels: 
 ABSA, Paal
Binnenschrijnwerk binnendeuren:   
 Moors Interieur Schrijnwerkerij, 
 Riemst
Vast meubilair: 
 H.E.M. Interieurs, Laakdal
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Het elektriciteitsverbruik wordt 
beperkt door maximaal daglicht in 

het gebouw te laten doordringen 
in samenspel met de integratie van 

intelligente verlichting.
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Het centrale onthaal is de draaischijf voor de circulatie binnen de site en verbindt het districtshuis met 
de bibliotheek en de kunst- en muziekacademie. Speciale aandacht ging naar de toegankelijkheid van 
de gebouwen en diensten voor minder mobiele bezoekers. 

Duurzaam bouwen
Hoewel op het ogenblik dat het concept voor het nieuwe Wilrijkse gemeenschapscentrum werd uitge-
broed ‘duurzaam bouwen’ nog lang niet zo dwingend was als vandaag, werd milieu- en energievrien-
delijk bouwen toch nadrukkelijk ingeschreven.

Het ontwerp voorziet dat natuurlijke omgevingselementen op energievriendelijke wijze worden be-
perkt of hergebruikt. Er is extra isolatie voorzien op de daken en een groendak verzekert gedeeltelijk de 
functie van waterbuffer voor de site. Het resterende water wordt opgevangen in een regenwatertank 
dat via een gescheiden circuit gebruikt wordt voor de spoeling van de toiletten.

Aan de zuidzijde van het gebouw wordt extra isolerende beglazing gecombineerd met een door  
sensoren aangestuurde zonwering, om aldus opwarming door zonnewarmte tot een minimum te  
beperken en minimaal beroep te moeten doen op koeling tijdens de warmste maanden van het jaar. 
De verwarmingsinstallatie maakt gebruik van condenserende hoogrendementsketels. Voor het  
politiekantoor viel de keuze op een geothermische installatie voor verwarming en koeling. Alle nieuwe 
gebouwen zijn uitgerust met een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. 

Het elektriciteitsverbruik wordt beperkt door het integreren van intelligente verlichting. Dat sluit bewe-
gings- en aanwezigheidsdetectie in, alsook daglichtsturing. Hierdoor zal de verlichting slechts werken 
wanneer er ook effectief iemand aanwezig is in het lokaal / op de werkplek, terwijl bovendien de 
hoeveelheid kunstlicht geregeld wordt in functie tot het invallende daglicht, tot de wettelijk bepaalde 
lichtsterkte bereikt wordt (EN 12464-1 - Voor kantoren geldt dat op de werkplek een lichtsterkte van 
500 Lux nodig is; 300 Lux voor de omgeving, vb. circulatiewegen).
Na een bouwtijd van ongeveer zes jaar, kan Wilrijk trots zijn op het modernste en meest duurzame 
gemeenschapscentrum van alle Antwerpse districten. 

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

foto 1 : Vanuit het centrale onthaal 
zijn alle diensten voor iedereen vlot 
bereikbaar.

foto 2 : De tweede fase van het 
Masterplan Wilrijk omvat de volle-
dige nieuwbouw van de academies 
(torengebouw), het politiekantoor 
en de bibliotheek.

1.

2.

1.
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Kmo-Zone Molenheide 4032    
3520 Zonhoven
011817578-0475853194
contact@artglas.be

www.artglas.be

Artglas.indd   1 9/01/13   16:15
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DUURZAAMHEID WINT
WAAR MEN MET GRES 
BEGINT.

www.steinzeug-keramo.com
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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.
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Facts & Figures: Oude Markt Overpelt 

Get the lookEen plein voor mensen

Eind april 2011 keurde de gemeenteraad van Overpelt het ontwerp goed 
voor de herinrichting van de Oude Markt, een ingreep die ook uitliep naar 
de aanpalende straten. Het ontwerp ontstond vanuit een bevraging van  
bewoners, handelaars en diverse betrokkenen uit de buurt. Het resultaat valt 
duidelijk in de smaak, want vele mensen zoeken het plein op.

Het plan voor de herinrichting van het plein was veel omvattend. Zo werden de parkeerplaatsen van 
het eigenlijke plein naar de rand gebracht, zodat de centrale zone veel meer als een open ruimte tot 
zijn recht komt. Aan het aantal beschikbare plaatsen werd niet geraakt. De noordkant van het plein 
werd autovrij ingetekend, en voorbestemd voor de plaatsing van terrassen. De aanwezige bomen 
verdwenen om plaats te maken voor nieuwe aanplantingen - o.a. zilverlinden en sierperen - op ander 
plaatsen.
Eén van de belangrijkste ingrepen die het plan voor de herinrichting voorzag, was de verplaatsing en 
restauratie van de kiosk, waardoor een veel groter pleinoppervlak beschikbaar blijft voor het organi-
seren van evenementen. De vroegere standplaats van de kiosk onderging een transformatie tot een 
aantrekkelijke waterpartij.
Het volledige pakket werken werd begroot op 1,43 miljoen euro.

Totaalaanneming
Leo Janssen van Wegenbouw Martin nv, aan wie de werken werden toevertrouwd: “Bij de herinrich-
ting hoorde ook de aanleg van nieuwe rioleringen, het uitvoeren van de wegenwerken uitlopend in de 
aanpalende straten en het verplaatsen van een aantal standbeelden die zich op het plein bevonden”.
De werf werd midden oktober 2011 opgestart en er werd gekozen voor een gefaseerde aanpak om zo 
weinig mogelijk hinder te veroorzaken voor de omliggende handels- en horecazaken.
“Het oude plein werd stapsgewijs opgebroken en we plaatsten ook nieuwe funderingen” licht Leo 
Janssen toe. “Voor de invulling van het plein zijn verschillende materialen gecombineerd, waaronder 
handgelegde kleiklinkers en heel wat Belgische Blauwe Hardsteen”.
In de eindfase volgde ook nog het straatmeubilair. Er is gekozen voor strakke banken met houten  
zitting gedragen door cilindervormige stalen poten. Vuilnisemmers ontbreken evenmin. Blikvangers op 
de nieuw ingerichte Oude Markt zijn een oude vierkante waterpomp van voor 1908 en het beeld van 
‘de Bokkenrijder’ (Willy Ceyssens, 1960). 

Oud en nieuw verzoenen
Het bijzondere aan dit project is 
dat de aanleg van het nieuwe 
plein gepaard ging met het ver-
plaatsen en conserveren van 
oude waarden. 

De kiosk dateert uit 1908 en is 
een geklasseerd monument. 
Ze werd met de grootste voor-
zichtigheid uit elkaar gehaald, 
om vervolgens de verschillende 
onderdelen te behandelen voor 
bescherming en bewaring. Door 
de kiosk te verplaatsen blijft er 
een veel grotere oppervlakte be-
schikbaar voor het organiseren 
van evenementen.

Behalve de kiosk kreeg nog een 
oude vierkante waterpomp van 
voor 1908 een nieuwe plek op de 
Oude Markt.

Naast de moderne aanleg van het 
pleinvlak werd ook een moderne 
waterpartij geïntegreerd, precies 
op de oude standplaats van de 
kiosk.

foto 1 : De herinrichting van de 
Oude Markt ging ook gepaard met 
het aanbrengen van straatmeubilair 
en fietsenstallingen. 

foto 2 : De als monument be-
schermde kiosk uit 1908 blijft 
ook na de heraanleg de blikvanger 
op het plein, al kreeg ze wel concur-
rentie van een moderne waterpartij.

1.
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Het beeld van ‘de Bokkenrijder’ 
(Willy Ceyssens, 1960) verwijst 
naar de 18e eeuw, toen een bende 
rovers in de streek rond 
Overpelt strooptochten 
organiseerden, meestal gericht 
tegen boerderijen en pastorieën.

partners

Bouwheer: 
 Gemeente Overpelt
Uitvoering: 
 Wegenbouw Martin, Bocholt
Funderingsmaterialen: 
 Groezarec, Bocholt
Beplantingen: 
 Van Vlierden Jos, Neerpelt
Straatmeubilair: 
 Wolters, Houthalen
Straatmeubilair: 
 Verhofstee, Zele
Verhardingen: 
 Carrière Du Hainaut, Soignies
Verhardingen: 
 La Pierre Bleue Belge Sa, Neufvilles
Verhardingen: 
 Coox natuursteen, Meeuwen
Fontein: 
 Automatic Spraying Systems, Alken
Rioleringsmateriaal: 
 Webeco, Sint Truiden
Leuningen: 
 DCK, Overpelt
Renovatie kiosk: 
 Vandekerkhof bouwbedrijf, Bocholt
Anti graffiti: 
 App All Remove Benelux, Schoten
Fietsoplaadpunt: 
 Blue Corner, Haasdonk
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Een monument op wandel
De kiosk op de Oude Markt in Overpelt dateert uit 1908 en is een geklasseerd monument. In 2009 
werd het rieten dak volledig vernieuwd, een ingreep die 20.000 euro kostte. Het herinrichtingsplan van 
het plein tekende de kiosk op een andere plaats in en daar moest Monumentenzorg de toelating voor 
geven. Het dak moest samen met de bomen die als steunpalen dienden en de balustrade gerecupe-
reerd worden. Een hele opgave voor de aannemer.
Voor het zorgvuldig uit elkaar halen van de kiosk was een enorme kraan en heel veel geduld nodig. 
Het al gerestaureerde rieten dak werd in zijn geheel afgenomen. Daarna volgden stuk voor stuk de 
dragende bomen. Zij kregen een behandeling tegen verrotting en ongedierte.
Op de nieuwe plaats waar de kiosk zou worden verankerd bouwde Wegenbouw Martin nv  een beton-
nen bezinkingstank. Daarna volgde de wederopbouw van de kiosk. Voor de sokkel konden de originele 
hoekstenen in natuursteen gerecupereerd worden. Op 22 juni 2012 was de kiosk volledig herrezen. 
Naast de kiosk staat een beeldengroep ‘Pelter Muzikanten’, door Jet Moelans (1987).
Waar voorheen de kiosk stond is een fontein geïnstalleerd met opspuitende waterkolommen en kleur-
rijke lichteffecten. De installatie heeft dezelfde achthoekige vorm als de kiosk.

Recyclage
Alle bij de afbraak van het plein afgegraven gronden en funderingsmaterialen werden door Groezarec, 
een zusteronderneming van Wegenbouw Martin nv bewerkt voor hergebruik. “Wij zorgen voor de 
grondbalans op grote schaal” verduidelijkt Leo Janssen. “Bouwpuin van eigen werken, maar ook van 
derden wordt in onze installaties vermalen en verwerkt om het opnieuw te gebruiken”.
Midden de jaren ’80 is bouwpuinrecyclage in gebruik geraakt om minder aanspraak te moeten maken 
op dure en schaarse grondstoffen. Het gerecycleerde materiaal is bruikbaar voor wegenbouw, maar 
ook voor betonproductie. Leo Janssen: “De processen worden alsmaar verfijnder, maar tellen ook 
meer tussenstappen en er is heel wat ruimte nodig voor tussentijdse opslag van het materiaal in be-
handeling”.
Vandaag is bouwpuin- en grondrecyclage een vanzelfsprekende zaak, niet alleen vanuit milieuoogpunt, 
maar evenzeer uit noodzaak om concurrentieel te blijven.

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

foto 1 : De heraangelegde Oude 
Markt loopt uit in de aanpalende 
straten.

foto 2 : Exact op de plaats waar 
vroeger de kiosk stond, is nu een 
fontein ingebouwd, met verticaal 
opspuitende waterkolommen, die 
’s avonds baden in een kleurrijke 
verlichting. 

1.

2.
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Als producent van hoogwaardige bouwpuin-granulaten voor de wegenbouw zijn onze voornaamste activiteiten:
Recyclage of vermalen van bouw- en slooppuin.
Verkoop van granulaten voor funderingen en verhardingen.
Verkoop van cementgebonden funderingsmaterialen.

Groezarec nv | Kettingbrugweg 32 | B-3950 Bocholt | Tel. +32 (0)11 44 06 50 | Fax +32 (0)11 62 20 56
Identi�catienr. COPRO 528
info@wegenbouwmartin.be

www.groezarec.be
Mengpuin – betonpuin – zand – zandcement – magerbeton – gebonden steenslag

Als totaal aannemer van allerhande infra-structuur- 

werken is nv Wegenbouw Martin een gekende waarde,  

niet alleen in de eigen regio maar ook ver daar buiten. 

In de loop der jaren heeft nv Wegenbouw Martin een 

stevige reputatie opgebouwd op het vlak van openbare 

werken en industriële omgevingsprojecten, zowel voor 

grote bedrijven als voor KMO’s. 

Onze activiteiten: Grondwerken, Rioleringswerken,  

Funderingswerken, Verhardingswerken, Project- 

ontwikkeling, Totaal infrastructuur, Verkavelingswerken.

Kettingbrugweg 32   I   3950 Bocholt   I   T +32 (0)11 44 06 50   I   info@wegenbouwmartin.be   I   www.wegenbouwmartin.be

wegenbouw martin advertentie bou1   1 16-06-2011   15:13:07
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Nice to know

Borgloon – Sinds 1/7/2011 is de keuring van de private riolering verplicht. Ondanks het feit dat 
we ruim anderhalf jaar verder zijn, is deze keuring nog steeds niet ingeburgerd. Bij Ingenieurs- 
en Expertisebureau Notermans is het nochtans al jaren dagelijkse kost.

Het scheiden van afval- en regenwater is niet nieuw. Op het einde van de jaren 1990 is men in Vlaan-
deren gestart met het aanleggen van gescheiden rioleringsstelsels in het kader van de Europese 
richtlijn. De beweegredenen hiervoor zijn talrijk. 

Eerst en vooral is regenwater geen afvalwater. Waarom zouden we het dan als afvalwater behan-
delen? Jarenlang hebben we al de neerslag  als het ware afgevoerd langsheen grote buizen naar 
een zuiveringsstation. We hebben al het propere regenwater (ruim 70 % van de totale afvalstroom) 
eerst vuil gemaakt om het daarna terug proper te maken. Een vrij zinloos proces beseffen we nu. 
Ten tweede gaf dat proces een aanzienlijk risico op overstromingen gezien het grote volume aan 
afvalwater. Op momenten van onweders of stortbuien, kunnen de rioleringsbuizen dit grote volume 
niet aan en treden de zogeheten overstorten in werking. In het geval van gemengde rioleringen 
komt er zo vuil water in de natuur terecht. De aanleg van gescheiden rioleringen, waarbij het zuiver 
water georganiseerd terug naar de natuur vloeit, vormt hiervoor een oplossing. Als derde en zeker 
niet minst belangrijke reden, is er het algemeen gebrek aan water in de wereld. Waarschijnlijk één 
van de grootste uitdagingen van de toekomst. Het bufferen en hergebruiken van regenwater kan 
ook hiertoe bijdragen. Wist u dat u per persoon 120 liter (drink)water per dag verbruikt? Hiervan valt  
49 % te besparen door het hergebruiken van regenwater.

Met ons ingenieursbureau zijn we al sinds 2005 actief in deze ontkoppelingswerken. We mogen 
anno 2013 met enige trots stellen dat we één van de grootste afkoppelingsbureaus van Vlaande-
ren zijn met bijna elke rioolbeheerder in onze klantenportefeuille. We hebben met andere woor-
den reeds expertise in huis en deden al keuringen (controles genoemd) alvorens dit een wettelijke  
verplichting werd. Tijdens zo een keuring wordt nagegaan of er een volledige scheiding is van afval- 
en regenwater. Volledig betekent in dit geval 100%. Regenwater is hierbij alles wat op daken of op 
niet-overdekte oppervlaktes valt. Vuil water is al het water dat ‘gebruikt’ wordt: WC, wasmachine, 
badkamer, keuken, … Deze keuring gebeurt via verschillende detectiemethoden: rookmachine,  
geluidsdetectie, visueel, gekleurde vloeistoffen, … .

Sinds 1/7/2011 is deze keuring verplicht in 4 gevallen: 
1. Voor eerste ingebruikname (nieuwbouw)
2. Bij belangrijke wijzigingen (verbouwingen)
3. Na vaststellingen van inbreuk op gelijkvormigheid op verzoek van de rioolbeheerder
4. Bij aanleg gescheiden riolering op openbaar domein
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De ondersteunende wetgevingen hierbij zijn drieledig: eerst heb 
je de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die vooral 

de ladder van Lansink nastreeft. Deze stelt dat je hemelwater 
eerst dient te hergebruiken. Daarna dien je te infiltreren of 

te bufferen met vertraagde afvoer (als infiltratie niet kan). 
Indien niets hiervan mogelijk is, kan je lozen op de regen- 

waterriolering. Als tweede wetgevend kader heb 
je de Vlarem II wetgeving die stelt dat ieder-
een verplicht is zijn regen- en afvalwater ge-
scheiden aan te leveren aan het openbaar  
domein, als hier een gescheiden riolering ligt. Dit 
zijn de zogenaamde afkoppelingsprojecten. Tot slot 
is er het Algemeen Waterverkoopreglement. Dit is 
het contract dat je ondertekent met je drinkwater-
leverancier voor de afname van drinkwater. Hierin 
wordt gesteld dat je water gescheiden én correct 
dient aangesloten te zijn. Dit betekent dat je drink-
water kan afgesloten worden indien je niet in orde 
bent met de scheiding van regen- en afvalwater of 
met de aansluitplicht van afvalwater.

Om deze keuring mogen uit te voeren, dien je een 
bevoegd keurder te zijn. Dit kan op twee manieren: via 

Vlario of via Aquaflanders. Bij ons zijn al onze keurders 
(een tiental) door beide instanties gecertifieerd. Klanten 

hebben de keuze om hun keuring via Vlario of Aquaflan-
ders te laten verlopen. Een kleine opmerking hierbij is wel 

dat de rioolbeheerder het certificaat ook dient te aanvaarden. 
Er zijn rioolbeheerders die enkel het Vlario-certificaat aanvaar-

den. 

Ondertussen merken we dat de markt toch stilaan in beweging komt 
aangezien de rioolbeheerders en gemeentes consequent naar het keu-

ringscertificaat beginnen te vragen. Een stijging van het aantal uitgevoerde 
keuringen en offerte-aanvragen wordt dan verwacht. We willen dan ook graag ge-

bruik maken van dit medium om mensen aan te sporen ons al in een vroege fase bij deze 
keuring te betrekken. Een eerste fase van de keuring kan immers al op plan gebeuren voor er 
werken gebeurd zijn. Zo vermijd je onaangename situaties bij de effectieve keuring.

® tekst: Marc Notermans

Bureau Notermans, Borgloon
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produkt in de kijker

Afwerkingsbedrijf
Schoeffaerts

Na jarenlange ervaring als stukadoor richt 
Ronny Schoeffaerts in 2000 ‘Afwerkings- 
bedrijf Schoeffaerts’ op. Het eigen bedrijfs-
gebouw dat sinds 2005 in gebruik werd  
genomen, biedt zowel de uitdaging als de 
ruimte om alle kunsten van de interieur- 
afbouw uit de kast te halen. Naast een speci-
alisatie in pleister- en gyprocwerken, kunnen 
zij ook een totaalpakket aanbieden voor uw 
volledige interieurafwerking. In dit aanbod 
kan u ondermeer de uitvoering van pur- en 
chapewerken terugvinden, alsook het leveren 
en plaatsen van venstertabletten, verschillen-
de vloerafwerkingen, maatwerk en verfijnde, 
gelakte aluminium plinten en hoogwaardige 
schilderwerken. Als officiële hoofdverdeler 
van BREMS-binnendeuren te Limburg, kan 
u bij hen terecht voor deskundig advies voor 
al uw deuren! Al sinds 2007 kwam Ronny 
Schoeffaerts in de ban van het innovatieve 
deurengamma van ‘Brems Doors’. 
Recent gaf hij, met de opening van de gloed-
nieuwe showroom, het veelzijdige gamma 
een uitgebreide plaats in zijn inspiratieruimte. 
Dit exclusieve gamma sluit volledig aan bij de 
eigen filosofie die 100% maatwerk voorop-
stelt. Deze collectie toont dan ook een deur 
in haar puurste vorm!
Op de benedenverdieping kan u een warm-
elegant ingerichte ruimte terugvinden die 
het karakter van de ‘Classics’-collectie van 
Brems Doors weergeeft. Massieve, alsook 
verfklare stijldeuren, in een modern jasje ge-

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

stoken.  Op de verdieping komen dan weer 
alle moderne deurcreaties aan bod, telkens 
met plaatsingsvoorbeelden voor optimale 
voeling met dit innovatieve product. Eén van 
de blikvangers in de ruimte is een schuifdeur 
zonder zichtbare schuifsystemen, genaamd 
‘Secret Slide’. 
  
De keuze van het type deur is mede bepa-
lend voor de uitvoering van de pleister- en 
gyprocwerken. Aangezien zij een totaalcon-
cept bieden, worden deze afwerkingsposten 
zowel qua planning als uitvoering automa-
tisch op elkaar afgestemd. Vanzelfsprekend 
wordt er bij aanvang en tijdens de uitvoering 
van deze werken de nodige tijd genomen om 
alle details zorgvuldig te overlopen zodat de 
werken optimaal gecoördineerd en getimed 
worden. Op die manier streven ze naar een 
kwaliteitsvolle afwerking en een optimaal 
eindresultaat.
“Iedereen die een hoogwaardige afwerking 
verwacht is welkom bij ons, zowel particulie-
ren, aannemers als projectontwikkelaars. Wij 
verwelkomen u daarom ook graag in onze 
gloednieuwe showroom, bij voorkeur na te-
lefonische afspraak. Maak vrijblijvend een 
afspraak om onze showroom te bezoeken en 
laat u inspireren voor al uw totaalafwerking 
en interieurinrichting.” 

Voor meer info kan u ook steeds onze web-
site of facebook pagina bezoeken!

Afwerkingsbedrijf  Schoeffaerts
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spraakmakend project

Nabijheid als klantenservice

Deschacht opent binnenkort in Geel een achtste vestiging. Aan de basis 
voor het groots opgevatte en toekomstgerichte nieuwbouwproject ligt het 
maximaliseren van de klantenservice door zo kort mogelijk bij de afnemers 
te zitten en op die manier ook de alsmaar meer kritische mobiliteitsproble-
matiek te omzeilen.

Al meer dan 40 jaar levert Deschacht aan de veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional en 
doe-het-zelver een uitgebreid gamma van riolerings- en afvoermaterialen, dak-, gevel- en isolatie-
materialen en folies. Met ruim 15.000 artikelen, waarvan de helft permanent op voorraad, een eigen 
leveringsdienst, competente medewerkers en stipte leveringen vormt Deschacht een onmisken- 
bare meerwaarde op de Belgische bouwmarkt. De opening van een achtste filiaal in Geel  
ondersteunt de uitbreiding van hun regionale spreiding in Vlaanderen en Wallonië, waarmee de 
bouwleverancier letterlijk en figuurlijk dicht bij zijn klanten wil staan. 

Vlaggenschip
Het nieuwe filiaal is gesitueerd op de oude Alcatel-site. De Kempense vestiging wordt het nieuwe 
vlaggenschip en is ideaal gelegen, vlak bij de afrit van de autosnelweg E313. Rechts van de as Ant-
werpen/Brussel zal zo een optimale service geboden worden aan de klanten uit die regio. Het hele 
terrein beslaat ongeveer 30.000 m², waarvan in een eerste fase 20.000 m² wordt aangesneden. 
Jo Verfaellie,  gedelegeerd bestuurder van Deschacht: “Van de beschikbare oppervlakte nemen we 
in eerste instantie twee hectaren in gebruik, maar het resterende derde ligt al klaar voor een uitbrei-
ding op korte termijn. Het terrein is uitstekend gelegen voor wat de ontsluiting met de E313 betreft 
en de zichtbaarheid zowel vanop de snelweg als vanop de drukke Bell Telephonelaan die parallel 
loopt.” Aanvankelijk wou men de bestaande gebouwen renoveren en compartimenteren op maat 
van de behoeften, maar uiteindelijk bleek het toch interessanter om een deel af te breken en een 
deel via reconversie te herbestemmen.“

1.

Technische Fiche

Bouwheer: 
 Deschacht Geel
Architect: 
 Beneens Jef, Geel
Bouwcoördinator:
  Jeni Real Estate, Vosselaar
Ruwbouw: 
 Willy Naessens, Wortegem
Buitenschrijnwerk: 
 C&S, Ravels
Betonvloeren: 
 Gebr. Lenaerts, Liezele
Lichtstraten:
 Albintra, Broechem
Rookluiken: 
 Brakel Aero, Erpe-Mere
Dakwerken: 
 Adidak, Herenthout
Onderdrukafvoersysteem: 
 Van den Borne, Turnhout
Elektriciteit: 
 Detech, Lokeren
HVAC/Sanitair: 
 WLH, Tessenderlo
Magazijntrappen: 
 De Bock & Schelfhout, 
 Malderen
Vloer- en Tegelwerken: 
 Van De Cruys, Vosselaar
Bezettingswerken: 
 Luyten E., Vosselaar
Chapewerken: 
 Peter Willems, Beerse
Metselwerken: 
 Marc Van Den Ackerveke, 
 Weelde
Wegenis: 
 Wegenbouw Sterckx, Geel
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Efficiëntie troef
Het project omvat meer dan 8000 m² opslagruimte, waarvan 
een gedeelte met tussenvloer om de nuttige opslagruimte nog 
te vergroten. Het programma voorziet ook in een 700 m² grote 
demonstratieruimte, een pick & pay shop voor de professionele 
klanten, en een afhaalbalie. Het geheel wordt omkaderd met 
350 m² kantoorvloer, vergaderzalen en een polyvalente ruimte 
voor opleidingen en het organiseren van informatiesessies. 
Daarnaast is nog 12.500 m² voor buitenopslag en parkeergele-
genheid voorzien. Met die proporties komt Deschacht Geel in 
de buurt van het hoofdfiliaal in Oostakker. De opening van het 
nieuwe filiaal is gepland nog voor het zomerbouwverlof. 

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

foto 1 : 8000m2 binnenopslag, 
voor stockage van permanente 
voorraad

foto 2 : Demonstratieruimte, met 
pick&pay shop voor de profes-
sionele klanten

foto 3 : 12.500 m2 buitenopslag 
en parkeergelegenheid

1.

2.

3.
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Zeta 

Who is ZetaDe aansprakelijkheid van de aannemer voor 
lichte, zichtbare en verborgen gebreken. 
Hoe lang tikt de klok?

Steeds vaker zijn bouwheer en aannemer verwikkeld in gerechtelijke proce-
dures met betrekking tot de uitvoering van bouwwerken. Vaak gaat het daarbij 
om lichte, zichtbare of verborgen gebreken. Welke zijn de plichten van de aan-
nemer op dat vlak?

De verbintenissen van de aannemer doven in principe uit door de oplevering. De verbintenis tot 
garantie voor ernstige en/of verborgen gebreken blijft echter voortbestaan.  De bijzondere aanspra-
kelijkheid van de aannemer op grond van de artikelen 1792 en 2270 B.W. betreft immers al dan niet 
zichtbare gebreken die ernstig genoeg zijn om de stevigheid van het gebouw in gevaar te brengen. 
De aannemer is hiervoor aansprakelijk gedurende een periode van tien jaar.

Het vertrekpunt van deze tienjarige aansprakelijkheid is de datum van de aanvaarding van de uitge-
voerde werken. De voorlopige oplevering betekent in beginsel enkel het vaststellen van de beëindi-
ging van de werken en houdt, behoudens andersluidend akkoord van de partijen, geen aanvaarding 
van de werken in. De 10-jarige termijn begint bijgevolg te lopen vanaf de definitieve oplevering. 
Voor overeenkomsten die ressorteren onder de woningbouwwet (Wet Breyne) is dit principieel ten 
vroegste na het verstrijken van 1 jaar na de voorlopige oplevering.

De voorlopige oplevering heeft tot doel de conformiteit van hetgeen werd gerealiseerd na te gaan 
en de zichtbare tekortkomingen, gebreken en fouten aan het licht te brengen. 
Na de aanvaarding (definitieve oplevering) van de werken staan aannemer en architect in de regel 
dus enkel nog in voor enerzijds de (zichtbare en/of verborgen) gebreken die, zelfs op termijn, de  
stabiliteit en/of het duurzaam karakter van het gebouw of van een belangrijk deel ervan aantasten 
en anderzijds voor de zogenaamde lichte verborgen gebreken die na de aanvaarding aan het licht 
komen. Kleine gebreken die op het ogenblik van dergelijke als aanvaarding beschouwde voorlopige 
oplevering zichtbaar zijn, zijn gedekt door die aanvaarding. De kleine gebreken die nadien, maar 
vóór de definitieve oplevering aan het licht komen, zijn gedekt door deze laatste, indien zij zonder 
voorbehoud gebeurt.

Lichte verborgen gebreken, ontdekt na aanvaarding, betreffen de tekortkomingen van, in of rond 
het bouwwerk, die niet onder het toepassingsgebied van de tienjarige aansprakelijkheid vallen, maar 
toch voldoende ernstig zijn, zodat de bouwheer de werken niet zou hebben aanvaard indien hij het 
bestaan van deze gebreken had gekend. De waarborgtermijn voor dergelijke lichte verborgen gebre-
ken bedraagt eveneens tien jaar (artikel 2262bis, §1, eerste lid, B.W.), maar de vordering wegens 
deze lichte verborgen gebreken moet tijdig, dit wil zeggen binnen een redelijke termijn vanaf de 
vaststelling van het gebrek, worden ingesteld. 
De tijdigheid wordt beoordeeld in functie van de concrete omstandigheden van de zaak, zoals de 
aard van het werk en de gebreken, de hoedanigheid vanpartijen, de buitengerechtelijke handelin-

gen (bijvoorbeeld het voeren van ernstige onderhandelingen) en het zich  
progressief manifesteren van het gebrek (de schade). Wanneer het 
duidelijk wordt dat een daadwerkelijke minnelijke oplossing met 
aannemer en architect onmogelijk is, moet de bouwheer verder  
ageren. Door een langdurig stilzwijgen tussen de laatste vergadering en 
de dagvaarding wekt de bouwheer minstens de indruk de gebrekkige  
toestand van de werken te hebben aanvaard.

De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer is m.a.w. steeds de 
spreekwoordelijke stok achter deur voor de bouwheer. Of was het een 
sleutel op de deur…?

Hans Valkenborg
 www.zeta-advocaten.be 

Zeta advocaten werd 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
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Oostakker
Geel  

Aartselaar
Hamme

Gent

Zedelgem

Tielt

Hasselt

Antwerpen

Kortrijk

Brugge

Brussel

Rijkevorsel

COLLINET
Herstal-Liège

www.deschacht.eu

VAN ALLE BOUWMARKTEN THUIS!

Opening 

voorjaar 2013

▪ Regionale spreiding
▪ Ruime voorraden
▪ Eigen transport
▪ Uitstekende service
▪ Technisch advies

Riolering & Afvoer

Dak, Gevel & Isolatie

Folies

Deschacht is gespecialiseerd in riolerings- en afvoersystemen 
en alle toebehoren. Met onze expertise bieden we een integraal 
antwoord voor zowel private als publieke bouwprojecten. Onze 
studiedienst ontwerpt innoverende oplossingen voor bijna elk 
project in de bouw, wegenbouw en infrastructuur. Of het nu om 
een nieuwbouw of een herstructurering gaat, bij Deschacht 
bent u aan het goede adres. Een ruime stock, uitgebreid 
gamma, ef� ciënt voorraadbeheer en korte leveringstermijnen 
zijn de pijlers van onze dienstverlening.

Alles wat komt kijken bij dak-, gevel- en isolatiewerken is 
terug te vinden in ons gamma. Wij hebben een complementair 
aanbod van regenafvoersystemen, buizen, goten en 
accessoires in zowel lood, zink als koper. Daarnaast bieden 
we tal van andere producten zoals gevelbekledingsmaterialen, 
metaalplaten, lichtkoepels, dakramen … maar ook technisch 
advies. Zo weten we perfect welke materialen en technieken 
geschikt zijn voor de isolatie van vloer, spouw of dak.

Deschacht heeft een gespecialiseerd aanbod folieproducten 
voor de bouw, landbouw en industrie. Voor elke toepassing 
hebben wij een klantgerichte oplossing met professioneel 
advies. Onze folies doen dienst voor industriële verpakking 
en goederenbehandeling. Daarnaast brachten we een eigen 
bouwfolie op de markt om de keuze nog ruimer te maken. 
Een greep uit ons aanbod: krimp- en stretchfolie, topvelfolie, 
� exibele verpakkingsfolie, routagefolie, bedrukte of onbedrukte 
tape, (on)bedrukte folie, hoezen en zakken.
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KKoorrtrijjk
Brussel

▪ Regionale spreiding
▪▪ Ruime voorraden
▪ Eigen transport
▪▪ Uitstekende service Uitstekende service
▪ Technisch advies
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Internationale architectuurprijs 
voor doorkijkkerk in Borgloon

Reading between the Lines, de doorkijk-
kerk in Borgloon, is bekroond tot Arch-
daily Building of the Year in de categorie 
‘religieuze projecten’. Het is de eerste 
keer dat een Belgisch project die eer te 
beurt valt. Archdaily is één van de meest 
bekeken internationale architectuursites. 
Het project ontworpen door het kunste-
naar Gijs Van Vaerbergh was dé blikvan-
ger van pit, een project van Z33 – huis 
voor actuele kunst – dat kunst in de 
open ruimte van Borgloon-Heers bracht. 
De kunstwerken in het landschap lieten 
voorbijgangers en bezoekers anders naar 
de omgeving kijken. Reading between 
the Lines, dat op sublieme wijze de 
leegloop van de kerk symboliseert, is 10  
meter hoog en bestaat uit 100 op elkaar 
gestapelde lagen staalplaat in de vorm 
van een Loons kerkje. De constructie 
weegt maar liefst 30 ton. De speciale 
constructiewijze zorgt ervoor dat het 
landschap altijd zichtbaar blijft doorheen 
de kerk, zowel van op afstand als van 
dichtbij. De kerk is hierdoor wel aanwe-
zig, maar ook afwezig in het landschap.

•••

Jamaer Architecten geeft Stokerij 
Smeets restauratiebeurt

In juli start de restauratie van Stokerij 
Smeets in Hasselt. Het industrieel erf-
goed wordt omgevormd tot een win-
kelcomplex met een combinatie van 
dames- en herenkleding, brasserie en 
kantoorruimte. 
De opdrachtgever van het project is La 
Botega. Volgens Jamaer Architecten 
was het een uitdaging om de gesloten 
gevels van het geklasseerde pand te 
combineren met de commerciële eis 
om het gebouw een “open” karakter te  
geven. Een belangrijk aandachtspunt 
was de integratie van de nieuwe func-
ties in het oude industriële pand. Het 

gebouw moest uitgerust worden met 
de nodige circulatie voor personen en 

technieken, zonder afbreuk te doen aan 
de eigenheid van het geklasseerde pand. 
Het inbrengen van deze circulatie was 
een noodzakelijkheid om te voldoen aan 
de huidige brandnormen en eisen op het 
vlak van energie.  In de loop der tijd werd 
het gebouw volledig verstikt doordat er 
in verschillende bouwfasen allerhande 
aanhangsels werden aangebouwd. Het 
nieuwe ontwerp zal het originele bouw-
volume vrijmaken. Het oude gebouw en 
de omliggende volumes worden verbon-
den met transparante gevelvlakken in 
helder glas.

•••

Cedubo, Xatrax en Architectura 
nodigen architecten uit in Ranst

Op 13 juni zijn Cedubo, Xatrax en Archi-
tectura de gastheren voor een nieuwe 
editie van I am Architect die dit jaar 
plaatsvindt in Campus Vesta in Ranst.   
I am Architect is een evenement dat be-
staat uit een mini-beurs en vooral uit een 
hele reeks lezingen waar ontwerpers  
zeker wat kunnen opsteken. Zo zal er 
onder meer een lezingenreeks gegeven 
worden rond cortenstaal, een materi-
aal dat ook gebruikt werd voor Campus 
Vesta. Tijdens I am Architect zullen ook 
de winnaars bekendgemaakt worden 
van de tweede editie van Archifocus, 
een wedstrijd voor architectuurfotogra-
fen. Meer info over het evenement en 
de wedstrijd op www.iamarchitect.be en 
www.archifocus.be.

Blauwe Boulevard krijgt steeds 
concrete vormen

Onlangs werd met de nieuwe kade een 
eerste stukje openbaar domein van de 
Blauwe Boulevard van Hasselt ingehul-
digd. Naast de residentiële projecten De 
Kaai, Hassaporta en Zuidzicht, een ande-
re mijlpaal van een grootscheeps project 
dat geënt op het masterplan van BUUR 
de kanaalkom moet transformeren tot de 
‘Vitrine van Hasselt’.

Het nieuwe plein bevindt zich tussen de 
residentiële projecten De Kaai, Zuidzicht 
en Hassaporta. De Kaai, een ontwerp 
van De Gregorio & Partners, vormde de 
aanzet van de Blauwe Boulevard. 
Hassaporta, een ander grootschalig 
woonproject tussen het Kanaal en de 
Kempische Steenweg naar een ontwerp 
van Jaspers & Eyers bevindt zich in de 
afwerkingsfase. Zuidzicht ten slotte is 
het mediterrane, exclusieve residentieel 
project van BURO II & ARCHI+I waarvan 
de ruwbouw net bovengronds zit.

Voor het nieuw aangelegde plein dat 
door deze drie residenties en door het 
kanaal geflankeerd wordt, heeft het Has-
seltse stadsbestuur de lat hoog gelegd. 
De open ruimte wordt immers aanzien 
als een cruciale schakel voor kwaliteits-
vol wonen voor de nieuwe woonbuurt 
die dankzij dit totaalproject ontstaat. Om 
dat te garanderen werd voor de kwali-
teitsbewaking een beroep gedaan op het 
bureau BUUR dat ook instond voor het 
masterplan en het lichtplan dat voor deze 
site werd opgesteld. Het plein zelf werd 
ontworpen door ARCADIS. De werken 
werden uitgevoerd door Carmans.  Om 
de zichtbaarheid en de toegankelijkheid 
van het water te verhogen werd de kade 
verlaagd tot één meter boven het water-
peil. Op termijn zullen alle kades tot op 
dit niveau teruggebracht worden. 

De toekomst
In mei 2013 wordt discotheek Versuz 
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gesloopt en wordt gestart met de bouw 
van de ondergrondse parking. Dat zal 
ongeveer twee jaar duren. Bovenop de 
parking zal een privé-ontwikkelaar dan 
een woon- en winkelcomplex realise-
ren. Ongeveer tegelijkertijd zal ook een 
eerste deel van de Gelatineboulevard 
gerealiseerd worden. Deze nieuwe weg 
vervangt de Slachthuiskaai en verbindt 
op termijn de Grote Ring (Singel) met de 
inrit van de nieuwe ondergrondse par-
king en de Groene Boulevard. 

•••

Egide Meertens breidt kantoor in 
Riemst uit met nieuw systeem van 
EUROSTEELframing

Sinds 2004 houdt Egide Meertens kan-
toor in een vrijstaand gebouw achter het 
ouderlijk huis. Omdat het kantoor te klein 
werd, ontwierp de architect bovenop het 
bestaande volume een contrasterend 
volume in geprepatineerd zink dat er 
als een losse doos lijkt bovenop te lig-
gen. Voor de structuur koos Meertens 

voor het nieuwe staalbouwsysteem van  
EUROSTEELframing, geplaatst door 
Thijs Industriebouw. 

Stalen bouwsystemen zijn op zich niets 
nieuws. Wat het systeem van EURO-
STEELframing onderscheidt van andere, 
is de software die erachter zit. Zodra de 
architect zijn afgewerkte plannen heeft 
aangeleverd, worden deze ingevoerd 
in het gespecialiseerde computerpro-
gramma, waarna deze de stabiliteitsbe-
rekeningen uitvoert en het stalen frame 
samenstelt.

Het ESF bouwsysteem is in Europa nog 
relatief onbekend. Het Opglabbeekse 
studiebureau ARC-ION van Davy Knoops 
heeft er zich een jaar lang op toegelegd 
om alle bouwkundige, bouwfysische en 
praktische aspecten ervan te onderzoe-
ken en verdeelt dit nu voor de Belgische 
markt.  

•••

De Gregorio, Osar,  Technum en 
Baumschlager & Eberle ontwerpen 
nieuw Jessa Ziekenhuis

Op een site in de directe nabijheid van 
het Salvator Ziekenhuis zal een nieuwe 
eenheidscampus opgetrokken worden 
voor het Jessa Ziekenhuis, de fusie van 
het Virga Jesse ziekenhuis, het Salva-
torziekenhuis en het Sint-Ursulazieken-
huis in Herk-de-Stad. Voor het ontwerp 
wordt een beroep gedaan op een vereni-
ging van vier bureaus waarvan drie van  
‘eigen bodem’ en één grote internatio-
nale naam. 

Het Oostenrijkse bureau Baumschlager 
& Eberle dat onder meer het interna-

tionaal vliegveld van Wenen ontwierp is 
in ons land vooral bekend voor het ont-
werp van het ziekenhuis AZ Groeninge in  
Kortrijk. 
Toen Alfredo De Gregorio voorstelde 
aan Carlo Baumschlager om samen een 
kandidatuur in te dienen voor het Jessa 
Ziekenhuis was hij daartoe bereid als ook 
FDA hierbij werd betrokken. 
Voor het Kortrijkse ziekenhuis hadden de 
Oostenrijkse ontwerpers immers al sa-
mengewerkt met FDA dat intussen werd 
omgedoopt tot Osar. 

Het Antwerpse bureau Osar heeft sinds 
enkele jaren een kantoor in Hasselt, 
meer bepaald in het Hollands Huys dat 
door Osar zelf ontworpen werd, slechts 
100 meter verwijderd van waar het 
nieuwe ziekenhuis zal komen. De vierde 
partner is het studiebureau Technum dat 
verschillende vestigingen kent in België, 
ook op de grote ring in Hasselt.
 
Het fusieziekenhuis gaat niet alleen een 
nieuwe campus bouwen, het heeft ook 
een heel programma opgezet om de be-
staande ziekenhuizen te herstructureren 
in functie van de fusie. 

•••

Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be
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Van de Kreeke blijft investeren in 
veiligheid en kwaliteit

Van de Kreeke blijft investeren in veilig-
heid en kwaliteit
Van de Kreeke heeft in het najaar van 
2012  zijn inspanningen voor continue 
verbetering van veiligheid en kwaliteit 
bekroond met nieuwe certificaten.
Van de Kreeke is reeds sinds de jaren 90 
gecertificeerd voor ISO9001 en VCA**. 
Deze certificeringen werden onlangs 
verlengd voor 3 jaar. Daarnaast werd 
van de Kreeke bouw BVBA (onderdeel 
Leidingtechniek) geaccrediteerd voor 
de ISO17025. Deze laatste norm wordt 
verleend aan beproevingslaboratoria, 
waaronder de beproeving van riolerin-
gen. Op het gebied van veiligheid blijft 
van de Kreeke de lat hoog leggen. 

Na een intensieve voorbereiding werd 
dan ook de upgrade van VCA** naar 
VCA-Petrochemie behaald. De norm 
VCA-Petrochemie is het resultaat van 
een evolutie in veiligheidsdenken, waar-
bij naast het streven naar veilige werk-
omstandigheden tevens gezondheid- 
en milieuaspecten hun intrede hebben 
gedaan. Het is de hoogste standaard op 
gebied van veiligheid in de bouw. Naast 
veiligheid op de werkvloer gaat de norm 
voornamelijk in op de veiligheidsstructu-
ren binnen de organisatie.
Bas van de Kreeke: “Deze certificering 
bevestigt onze permanente aandacht 
voor veiligheid en kwaliteit. Wij zijn 
vooral blij dat de auditoren vaststelden 
dat veiligheid, milieu en kwaliteit echt 
‘leeft’ bij onze medewerkers. Het be-
halen van een papiertje is immers één 
zaak, ernaar leven en handelen is veel 
belangrijker.“
www.vandekreeke.nl

•••

Berrentec haalt grote opdrachten 
binnen

Het is niet allemaal kommer en kwel 
in ondernemersland: Berrentec haalde  
recent  enkele grotere opdrachten bin-
nen voor het plaatsen van warmtepom-
pen en zonneboilers.
Hierdoor is er sterke toename van het 
werkvolume  voor de volgende jaren.
Er zullen in de aanvangsfase enkele 

aanwervingen gebeuren om de interne 
werking te versterken.
Verder worden er engagementen aan-
gegaan met onderaannemers om de 
plaatsingen over gans België te helpen 
realiseren. Deze installateurs zullen 
in eerste instantie in eigen provincie 
gezocht worden. Verwacht wordt dat 
er een bijkomende tewerkstelling van  
een 25 tal personen kan gerealiseerd 
worden. www.berrentec.be

•••

Mathieu Gijbels wint GREENLIGHT 
AWARD 2013
Nv Mathieu Gijbels heeft van de Euro-
pese Commissie de GreenLight Award 
2013 ontvangen. Mathieu Gijbels staat 
op plaats één tussen de Belgische win-
naars en op plaats twee binnen Europa. 
Een opmerkelijke prestatie. Het bedrijf 
verbruikt maar liefst 75 % minder voor 
de verlichting van hun twee productie-
ateliers.

Opmerkelijke prestatie 
Een opmerkelijke prestatie van aanne-
mersbedrijf Mathieu Gijbels dat opvalt 
tussen enkele klinkende namen zoals 
AB Inbev, Quick, Brussel Airlines NV, 
Bayer Hispania, Vinci Park, Banque de 
France, ABN AMRO en WinTo GmbH. 
In België staat Mathieu Gijbels op num-
mer één wat betreft energiereductie, in 
Europa nemen ze plaats twee in beslag. 
Enkel Banque de France deed beter.

Energiereductie van 75 % 
Wie zelf energie-efficiënte gebouwen 
realiseert, moet zelf ook bewust met 
energie-efficiëntie omgaan. Daarom 
heeft Mathieu Gijbels samen met En-
con uit Genk een doorgedreven relight-
ning programma opgestart voor de pro-
ductiesites in Ellikom en Opglabbeek. 
Encon was verantwoordelijk voor de 
nulmeting en de nameting, en de con-
ceptontwikkeling. 
“We hebben zowel het staalatelier in 
Ellikom, als ons aluminium atelier, de 
plooihal en de magazijnen volledig uitge-
rust met een nieuw besturingssysteem 
waardoor we nu 75% energie besparen. 
Goed voor een besparing van 228.000 
KWuur per jaar”, aldus Jan Tegenbos, 
Kwaliteit-veiligheid- en milieu verant-
woordelijke bij Mathieu Gijbels.

BBU LDERS 
 FACTS

+

bouwmagazine zonder muren

Builders News

Koppel uit Herselt wint Batibouw-
wedstrijd “Win uw Gevel” 2013

Batibouw 2013 kreeg dit jaar minder 
bezoekers over de vloer dan vorig jaar. 
Bij Vandersanden Group was hier maar 
weinig van te merken. De folders gingen 
vlot over de toonbank en ook de Bati-
bouw actie “Win uw gevel” zorgde voor 
een gezellige drukte. Het volume raden 
van de uitgestalde baksteen op de stand 
van Vandersanden was de sleutel om 
gratis gevelstenen te winnen. Maar liefst 
1.102 deelnemers waagden hun kans.

Wat was nu het juiste volume?
De baksteen Lithium dikformaat getoond 
op de stand van Vandersanden Group 
had een volume van 1204,4 cm³. 
Gerechtsdeurwaarder Goeyens keek 
erop toe dat alles correct verliep en 
duidde de winnaar aan: Joris Bellens en 
Marieke de Bosscher uit Herselt. 
Zij hebben het volume tot zelfs na de 
komma exact geraden en krijgen tot 250 
m² gevelstenen naar keuze gratis.

De winnaar
Joris Bellens en Marieke De Bosscher 
zijn beiden afkomstig uit Herselt. Hij is 
technisch tekenaar, zij Human Resource 
Consultant. Samen hebben ze een wo-
ning gekocht in Ramsel, een deelge-
meente van Herselt. Het verouderde, 
klassieke huis willen ze graag volledig 
renoveren en omtoveren in een strakke, 
moderne woning. Ze gaan ook de gevel 
volledig strippen, opnieuw isoleren en 
afwerken met nieuwe gevelstenen. Hun 
voorkeur gaat uit naar de Vandersanden 
baksteen Volturno, een rood-paarse  
gevelsteen met donkere nuances. Om 
het moderne karakter van het ontwerp 
te accentueren, kiezen ze graag voor een 
voegloze gevel. Dit versterkt de strakke 
lijnen van de woning. 
www.vandersandengroup.be.

•••
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www.volkswagen.be

   ® De productnaam Caddy is eigendom van de Caddie NV en wordt door Volkswagen Commercial Vehicles gebruikt met de vriendelijke toestemming van 
Caddie® NV. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

BlueMotion Technology voor minder brandstofverbruik 
en minder CO2-uitstoot. 
Is kostenbesparing een van uw grootste zorgen en vereisten? Wilt u ook in uw wagenpark effi ciënt bezuinigen? Dit nieuws 

zal uw dag goedmaken: vanaf nu zijn de Caddy®, de Transporter, de Amarok en de Crafter beschikbaar met BlueMotion 

Technology. Deze technologie verenigt een hele reeks energiebesparende maatregelen: start-stopsysteem, intelligent

motormanagement, banden met een lage rolweerstand en remenergierecuperatie. Deze helpen u het brandstofverbruik 

en de CO2-uitstoot te verlagen. Maar eigenlijk bespaart u al vóór u de eerste keer achter het stuur plaatsneemt. Voertuigen 

met BlueMotion Technology kosten namelijk bij de aankoop minder dan u denkt. Hoeveel minder? Stap binnen bij uw 

Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler, hij zal persoonlijk voor u uitrekenen hoe rendabel uw wagenpark kan rondrijden. 

 Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :
Etn J. Timmermans N.V. 
Maastrichtersteenweg, 347 
3900 Tongeren 

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

Peerlings Automotive N.V. 
Europalaan, 1 
3900 Overpelt 

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

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

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

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

Garage Jaspers N.V. 
Bruglaan, 70 
3960 Bree 

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

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

Coox Motors N.V.
Steenweg, 102 
3621 Rekem



Antwerpen/Wilrijk Sint-Pieters-Leeuw Geel Hasselt Kortenberg Waterloo

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

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

www.keukenontwerpers.com – tel 0800 20110               Maandag t/m vrijdag 10 u - 18 u.  Zaterdag 10 u - 17 u.  Donderdag koopavond tot 21 u (behalve St-Pieters-Leeuw).
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