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Het goede gebouw komt 

eigenlijk spontaan naar voren, 

een goed stuk architectuur is 

een spontaan stuk werk.

Gerrit Rietveld
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bouwmagazine zonder muren

Met het bouwverlof voor de deur kijken we bijna allemaal 
terug op een half jaar dat best wat beter kon. De barre weers-
omstandigheden gooiden flink wat roet in ieders planning. 
Bovendien is de economische conjunctuur niet van die aard 
dat er hoog van de toren moet geblazen worden. Desondanks 
hebben de meeste professionals toch een redelijke jaarhelft 
achter de rug. In deze editie van Builders Facts hebben we ten 
minste opnieuw enkele spraakmakende voorbeelden van pro-
jecten die zopas gedeeltelijk of al helemaal werden afgerond. 
U vindt hier beslist wat inspiratie om tijdens het welverdiende 
bouwverlof even de zinnen te verzetten. Wij rekenen er op dat 
u dit magazine vasthoudt in de ene hand en een lekkere cock-
tail bij het zwembad in de andere… Alvast een deugddoende 
vakantie gewenst! 

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

is a2o-architecten?“Hoofd in de wolken, voeten op de grond”
a2o-architecten zet visie uiteen in boek 
‘Over Connectiviteit’

Het Hasseltse architectenbureau a2o bestaat dertien jaar. Hoog tijd om 
daar eens bij stil te staan, besloten architecten Jo Berben en Luc Vanmuy-
sen. “Een moment om achteruit en vooruit te kijken.” Ze doen dat met het 
lijvige boek ‘Over Connectiviteit’. “Het is geen ‘stoefboek’. We willen een 
positieve boodschap brengen en tonen hoe we vandaag naar architectuur 
kijken.” Codewoord is Connectiviteit. Het boek wil verbindingen leggen  
tussen mens en architectuur, tussen verleden en toekomst.

‘Van inzicht naar uitzicht. Als ontwerpers willen wij ons vermogen aanwenden om mens en ruimte 
met elkaar te verbinden.’ Dat is de filosofie van het atelier voor architectuur en omgeving, kortweg 
a2o, in een notendop. Het team brengt dat over naar alle ontwerpen en dat zijn er intussen al heel 
wat. “Het nieuwe boomvormige gerechtsgebouw in Hasselt is daar een goed voorbeeld van. Waar 
dat meestal een statig gebouw is, is dat nu een heel ander verhaal. Het biedt verschillende moge-
lijkheden en is niet langer alleen weggelegd voor rechters en beklaagden. Ook studenten kunnen 
er terecht. Net zoals voor wie er een  bezoek aan wil brengen. Het brengt mensen samen. We  
hebben ook een rusthuis ontworpen waar een hotel aan verbonden is. Er is eetgelegenheid voorzien 
voor bezoekers. Daarnaast zijn er tal van ontspanningsmogelijkheden. Het verbindt iedereen en alle 
functies met elkaar. En dat heeft allemaal met hedendaagse architectuur te maken”, verduidelijkt 
Jo Berben (47).

Vakmanschap
‘Over Connectiviteit’ telt ruim 270 bladzijden en bevat tal van architecturale pareltjes. “Toch is het 
boek niet uniek. Het is ook geen pure portfolio”, zegt Hasselaar Berben. “Wel is het boek voor  

Een architectenbureau dat in 
2000 het levenslicht zag. Met  
een ploeg van 35 mensen gaan 
ze dagelijks aan de slag in hun 
knappe uitvalsbasis ‘De Silo’ in de 
Vissersstraat te Hasselt. 
Vanuit omgebouwde graansilo’s 
van meelfabriek Meneba laten ze 
hun ontwerpen op de wereld los.  
Aan het hoofd staan zaakvoerders 
Jo Berben, Ingrid Mees en Luc 
Vanmuysen. “Wij zijn een ont-
werpcollectief. Iedereen heeft zo 
zijn eigenzinnige invalshoek om 
een project te benaderen. 
Tot ons team behoren architecten 
en specialisten stedenbouw. 
Recent traden 4 nieuwe venno-
ten toe tot de aandeelhouders-
struktuur. Bart Hoylaerts, Huub 
Donkers, Wout Sorgeloos en  
Stefaan Evers. 
De toekomst is dus verzekerd. 
We werken aan een heel divers 
portfolio van voornamelijk grote 
ingewikkelde stedelijke projec-
ten. Omdat je die meer kunt  
vinden in Brussel en Antwerpen 
zijn we de laatste jaren een beetje 
‘ontlimburgd’“.
Het palmares oogt indrukwek-
kend met o.a. te Hasselt het 
gerechtgebouw, het Poortge-
bouw Ekkelgarden, Patio De  
Eenhoorn en de kantoren Woes-
tijnvis en Humo in Vilvoorde. 
En er is meer. “In Lier zijn we 
momenteel bezig met de opwaar-
dering van de Sionsite. Het is de 
verwezenlijking van een binnen-
stedelijk gebied aan het water. 
Ook de nieuwe steenbakkerij van 
Vande Moortel in Oudenaarde is 
een lopend project. Om de top 
te vervolledigen noem ik ook nog  
de transformatie van het oude 
Clarissenklooster in Hasselt tot 
een rusthuis. Er komt een grand 
café; de oude kerk zal dienst 
doen als sociale ruimte,” besluit 
Berben.
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iedereen die geïnteresseerd is in architec-
tuur. Bouwheren, collega’s … De tekeningen 
van kunstenaar Nick Ervinck erin doen ook de 
fantasie op hol slaan. Je moet een inspanning 
doen om je erdoor te wroeten en te zoeken 
naar verbindingen. Wij willen een positief 
verhaal brengen. Een pleidooi voor vakman-
schap, wat een sleutelbegrip is in de heden-
daagse architectuur. Dat durven vele mensen 
nogal eens over het hoofd te zien. Gebouwen 
zijn de som van het werk van ontwerpers, 
aannemers, metselaars, architecten … 

Vakmensen in alle fasen van het bouwproject. 
Het is niet dat je een goede architect bent als 
je er een boek over schrijft. De architect is 
maar een deel van het geheel en bescheiden-
heid is dus gepast. Iedereen moet mee zijn 
in het verhaal rond vakmanschap. Hoe meer, 
hoe beter het eindresultaat. We denken dan 
ook na in teams. Voor het gerechtsgebouw 
bijvoorbeeld zijn er vanaf het begin kunste-
naars, marketeers en filosofen bij betrok-
ken geweest. De tijd dat je een gebouw kon 
ontwerpen door snel vijf lijnen op papier te 
zetten, is voorbij. Onze job is de laatste jaren 
sterk geëvolueerd. In een ivoren toren kan 
je niet langer blijven zitten. De verbinding 
tussen gedachten en handen, tussen denken 
en doen, is heel belangrijk. Daarom ook dat 
wij met a2o graag met ons hoofd in de wol-
ken zitten, maar altijd met de voeten op de 

grond blijven. Architectuur moet je niet alleen 
theoretisch en filosofisch benaderen, je moet 
het ook kunnen uitvoeren. Daarom ben ik zo 
een voorstander van een multidisciplinaire  
samenwerking met universiteiten of hoge-
scholen. Daar kunnen we nog een hoop ken-
nis halen”. 

Toekomst is rooskleurig!
Het absolute dieptepunt van de crisis lijkt ach-
ter ons te liggen. Toch vlot de markt nog altijd 
niet. Jo Berben: “Veel grote projecten blijven 
voorlopig nog in de wachtkamer. Ook is er 
nog altijd veel twijfel bij de banken om alles te 
financieren. Dat zette ons eveneens aan om 
over grote vraagstukken zoals de grootste-
delijke problematiek na te denken. Hoe kan 
je de beperkte ruimte op een nuttige manier 
gebruiken? Deze en andere vragen passeren 
in het boek. Toch willen wij vooral een posi-
tief verhaal brengen. De toekomst is immers 
rooskleurig. Het is een boeiende tijd. 
Er waren nog nooit zoveel verschillende ma-
terialen als nu. En alles is vlot bereikbaar.  
Bovendien moet een project niet altijd groot 
zijn om boeiend te zijn.” 

Van graansilo tot kantoor
In het boek heeft het a2o-team het over zo-
genaamde ‘non-places’ zoals leegstaande 
industriezones. Ze stellen voor om deze te 
benutten. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
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kantoor waar a2o nu zit. Wat vroeger oude 
afgeleefde graansilo’s waren, is nu getrans-
formeerd in een trefpunt voor cultuur en 
creatieve ondernemers. Naast de architec-
ten zitten er nog elf andere  verenigingen en 
bedrijven. Onder meer het theatergezelschap 
De Queeste, Villa Basta, Youth at Risk (YAR) 
en enkele andere creatieve bedrijven hebben 
er hun onderkomen. “Om het project moge-
lijk te maken heeft een gespecialiseerd bedrijf 
openingen gezaagd in de betonnen silo’s. 
Vervolgens zijn er vloerplaten ingelegd waar-
door we ruimte hebben en toch de geschie-
denis van de voormalige graanopslagplaatsen 
bewaard blijft. In totaal zijn er zeven verdie-
pingen, goed voor 1.200 m² kantoorruimte,” 
weet Berben die zo de verbindende kracht 
van architectuur op een concrete manier 
schetst. 

Geen nijd en jaloezie
Verbindingen dus. Tussen Bart Lens, die in 
de vorige editie van Builders Facts op deze 
pagina’s stond, en a2o is er dat ook. Niet al-
leen die van dit magazine, maar ook die van 
een samenwerkingsverband. “Voor het ge-
rechtsgebouw van Hasselt hebben wij met 
elkaar gewerkt. Er is een grote waardering 
voor elkaars werk”, schetst Jo Berben. “We 
verschillen wel fundamenteel van elkaar 
en hebben ook diverse andere kwaliteiten, 
maar de samenwerking verliep zeer vlot. 
Van nijd of afgunst was er geen sprake. Dat 
er vijandigheid onder de Limburgse archi-
tecten is, zijn verhalen van vroeger. Nu is 
er veel collegialiteit en sympathie voor el-
kaar. Zeker in Limburg. Ik heb de indruk dat  
Limburgers ook sneller zaken voor elkaar  
krijgen. We spreken misschien wat trager, 
maar de samenwerking verloopt goed en 
snel. Er is veel respect voor de collega’s.”

® tekst: Geert Houben - foto’s: Benoit De Freine

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
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De publicatie ‘Over Connectiviteit’ beschrijft een uitgesproken visie en een werk-
wijze van het architectenbureau dat sinds 2000 op grote schaal projecten realiseert 
volgens duidelijke principes. Met een steeds verder uitgebreide opdrachtenport- 
folio, neemt a2o-architecten daarom steeds meer een niet te missen positie in  
binnen de Vlaamse architectuur.
 
Het boek ‘Over Connectiviteit’ kost 39,50 euro en is te verkrijgen in de betere boek-
handel en via www.a2o-architecten.be

We schenken 3 boeken weg aan de 5de, 15de en 25ste mailer die 
de volgende vragen juist kan beantwoorden:

VRAAG 1:
“Wat is de naam van het gebouw waar a2o samen met 
11 andere creatieve bedrijven is gehuisvest?” 

VRAAG 2:
“Waarin onderscheidt Builder Facts zich ten opzichte van de 
andere bouwmagazines in de provincie Limburg?”*
*tip: voorwoord Builders Facts nr.1, zie website: www.dmotion.eu

Mail uw antwoorden naar : info@dmotion.eu

BBU LDERS 
 FACTS

+

bouwmagazine zonder muren

en a2o-architecten
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Facts & Figures: Bistro Neuta

Get the look“Met het zicht op de kerk waan je je hier in 
hartje Rome”

Op donderdag 11 april opende Alex en Marianne Clevers bistro Neuta. De 
nieuwe uitdaging van het echtpaar is gelegen aan het dorpsplein van Leut, 
op een boogscheut van hun sterrenrestaurant en B&B Vivendum in Dilsen-
Stokkem. Het koppel schakelde Lieven Musschoot, bekend van zijn werk 
voor Pure C en Oud Sluis van Sergio Herman, in voor een gloednieuwe 
inrichting. Het resultaat? Een bijzondere mix van sfeer en functionaliteit 
waarin de typische bistrogerechten volledig tot hun recht komen. 

“Ik speelde al een tijdje met het idee om als aanvulling op ons restaurant Vivendum, ook een bistro 
te openen,” legt Alex Clevers uit. “Maar een juiste locatie vinden, is natuurlijk wat anders. Ofwel pak 
je zoiets heel kleinschalig aan, ofwel doe je meteen groot. Er bestaat geen gulden middenweg, want 
de personeels- en andere kosten zijn enorm. Bovendien wilde ik niets openen vlak aan Vivendum, 
en natuurlijk ook niet op een uur rijden. Toen ik te weten kwam dat deze zaak, in de schaduw van de 
kerk van Leut, vrijkwam, ben ik meteen een kijkje komen nemen. De locatie is natuurlijk prachtig, dat 
staat buiten kijf, maar ik zag ook meteen de mogelijkheden van het pand. Al was het interieur wel aan 
vernieuwing toe. Doe je zoiets, dan vind ik dat alles tot in de kleinste puntjes moet kloppen: de sfeer, 
de beleving, de keuken… Tot aan het streepje muziek op de achtergrond moet alles gewoon goed 
zitten. Het toeval wilde dat ik Lieven Musschoot net had ingeschakeld voor een grondige vernieuwing 
van ons interieur bij Vivendum. Mijn echtgenote en Marianne waren er al snel uit dat we Lieven ook 
hier aan de slag wilden laten gaan. Met de keuze voor Neuta brengen we ook een stukje geschiedenis 
terug, want zo heette Leut vroeger.”

Eigen stempel
“Ik ben het volledig met Alex eens dat alles moet kloppen, van a tot z,” vult Lieven Musschoot aan. 

Jacobs Interieur heeft in deze 
zaak een mooi staaltje maat-
werk geleverd !
Naar het ontwerp van Lieven 
Musschoot was de opdracht 
ondermeer een praktisch meu-
bel met materialen die een 
perfect geheel vormen met 
bestaande elementen in deze 
bistro.
“Maatwerk gaat verder dan de 
afmetingen. Hier zochten wij 
naar het juiste materiaal om 
het idee van de designer te ver-
wezenlijken en dit voel je in het 
eindresultaat.
Door jarenlange samenwerk-
ing met onze leverancier hout-
producten Witon vonden wij 
het juiste materiaal. Hier ge-
bruikten wij OAK Vivace van 2 
mm dik op MDF medite. 
Onze interne lakkerij werkte 
dit af met de juiste beits en 
vernis”.

www.jacobsinterieur.be

foto 1 : deze prachtige locatie vind 
je terug op het mooie kerkpleintje 
te leut

foto 2 : Het interieur geeft een 
bijzondere mix van sfeer en 
functionaliteit weer.

1.
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partners

Bouwheer: 
 Alex Clevers 
 (Vivendum), 
 Maasmechelen
Architect: 
 Lieven Musschoot, 
 Knokke
Binneninrichting: 
 Jacobs interieur, 
 Bree
Tafels en stoelen: 
 Roex Karel, 
 Dilsen - Stokkem
Neon verlichting: 
 Elbo, Hasselt
Behang: 
 Cole & Son, 
 Londen  
Verven: 
 Herbol (Akzo 
 Nobel paints), 
 Vilvoorde
Verlichting: 
 Lichtpunt,
 Merelbeke
Sanitair: 
 KVS, Dilsen
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“Dat is telkens opnieuw de grootste uitdaging. Het grote probleem van dit pand was de koude sfeer 
en de slechte akoestiek. Maar we waren het er meteen over eens dat de drie verschillende ruimtes 
heel wat mogelijkheden boden om onze stempel op te drukken. Aan de structuur hebben we dan ook 
niets veranderd. Wel besloten we om in elke ruimte een andere sfeer te creëren. Een bijzondere rol is 
daarbij weggelegd voor het behang van Cole & Son. In de grote ruimte, ook wel Salon genoemd, ko-
zen we bijvoorbeeld voor een licht behang dat doet denken aan een Toscaans stadje, in het Aquarium 
kwam er een donkerder behang aan de muur met grote vissen in blauw en grijs en in het Bos werd 
het een behang met bomen.”

Boomschors
“De Bosruimte vind ik zeker ’s avonds erg sfeervol,” gaat Alex verder. “Boven de op maat gemaakte 
houten tafel, de blikvanger van die ruimte die ideaal is voor kleine groepjes, hangen kartonnen lampen 
van het merk Dark, en aan één wand werd boomschors bevestigd. Zit je dan weer in het Aquarium 
met uitzicht op de kerk van Leut, dan zou je je zo in het midden van Rome wanen, maar dan zonder de 
drukte (lacht). In het Salon zorgen kussens in rood, geel, … voor de nodige kleur.”

“Het zal je ook niet ontgaan zijn dat we hier en daar met knipoogjes gewerkt hebben,” aldus Lieven 
Musschoot. “Zo vind je in de blauw-grijze ruimte precies één oranje stoel terug. Maar behalve een 
knipoog, is die stoel ook ideaal voor bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes. Het feestvarken kan dan bij-
voorbeeld plaatsnemen op de oranje stoel. In de Salon-ruimte prijkt dan weer één witte stoel tussen 
allemaal andere stoelen.” “Aanvankelijk zeer tegen de zin van mijn echtgenote, maar we hebben onze 
wil toch maar doorgedreven,” lacht Alex.

“Waarom we voor Lieven hebben gekozen?” herhaalt Alex de vraag. “Hij heeft zelf jarenlang in de ho-
reca gewerkt en komt daarom niet alleen met oplossingen die esthetisch werken, maar ook nog eens 
functioneel zijn. Hij ziet de knelpunten. Dat is echt zijn kracht. Om de grote Salonruimte te scheiden 
heeft hij bijvoorbeeld een multifunctioneel meubel uit verouderde eik ontworpen dat niet alleen erg 
mooi oogt, maar ook nog eens plaats biedt aan ons glaswerk, bestek, en dergelijke. Hij denkt gewoon 
heel praktisch met je mee, en dat is een echte must in onze sector. Maakt Lieven een glazenkast, dan 
telt hij eerst je glazen, zodat iedere centimeter goed benut wordt.”

Woorden omzetten in vormgeving
“De helft van mijn werk is het luisteren naar mijn klanten,” legt Lieven nog uit. “Elke klant heeft een 
eigen stijl, mijn taak bestaat erin om zijn woorden om te zetten in vormgeving, een vormgeving die ook 
nog eens past bij de wensen van de klant.”

Bistro Neuta biedt plaats aan 80-100 personen, en buiten, nog eens aan 60 personen. Op de kaart vind 
je typische bistrogerechten als steak tartaar, gebakken sliptongetjes enz., maar ook Marokkaanse of 
Thaise specialiteiten. Iedere derde donderdag van de maand staat Alex zelf in de keuken. 

® tekst: Hilde Neven - foto’s: Kurt Vandeweerdt

foto 1 : Er wordt ook gewerkt met 
knipoogjes, zoals in het Aquarium, 
waarin één oranje stoel werd geplaatst.

foto 2 : Toegang tot het Salon

foto 3 : Een bijzondere rol is weggelegd 
voor het behang van Cole & Son. 

foto 4 : De oorspronkelijke, sfeervolle 
vloeren werden bewaard.

foto 5 : Boven de op maat gemaakte 
houten tafel, de blikvanger van de 
Bosruimte die ideaal is voor kleine 
groepjes, hangen kartonnen lampen van 
het merk Dark, en aan één wand werd 
boomschors bevestigd.

1.

2.

5.

1.

2.

3.

4.
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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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Blik onder de helm: Etalentis

Who is EtalentisdbfM-wat? Of hoe “onderhoud” 
de bouwwereld kan veranderen…?
Bouw en Architectuur zijn altijd al creatieve disciplines geweest. Creativiteit zit er voor de Architect 
al in vanaf het ontwerpproces, het luisteren naar de eisen en wensen van de bouwheer om dit dan 
te vertalen naar een logische, creatieve en esthetische architectuur. Het “bouwen” zelf is al niet 
minder creatief. Keuze en gebruik van de juiste materialen, methodes, toepassen van gekende of ter 
plaatse bedachte technische oplossingen… En eigenlijk gaat het er zo al aan toe vanaf de oudheid.

Ontwerp en realisatie zullen altijd wel creatief blijven, maar de grootste vernieuwing komt nu toch 
uit een totaal andere hoek en kennen we onder de term DBFM, waarbij de M van Maintain wellicht 
nog voor de grootste impact zorgt.
DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Veel PPS-overeenkomsten nemen in de  
praktijk de vorm aan van een zogenaamde DBFM-overeenkomst voor de realisatie van allerhande 
projecten (wegen, gebouwen, sportinfrastructuur,…). Of de projecten nu openbaar zijn of privaat, 
binnen een DBFM-overeenkomst dienen alle betrokken partijen “samen” tot een goed einde te  
komen én blijven ze voor een langere termijn betrokken en verantwoordelijk voor het project omwille 
van de onderhoudsverplichting die contractueel tot 30 jaren kan duren. Actueel voorbeeld hiervan 
zijn de Scholen van Morgen. Binnen de DBFM zorgen Architecten en Studiebureau voor het Design, 
de Build wordt uiteraard door de Aannemer opgenomen en de Finance kan een mix zijn van diverse 
partijen (banken, bouwheer, Staat, private beleggers…) die de nodige budgetten verzamelen. En tot 
slot de Maintain waarvoor een Onderhoudsfirma deelneemt aan dit consortium. 

En het is net dit Maintain-aspect dat actueel de grootste impact heeft voor alle partijen, het hele 
projectverloop en de contractuele en juridische verplichtingen. Bouwheer, Architect, Studiebureau, 
Aannemer en Onderhoudspartner dienen vanaf het eerste moment constructief samen te werken 
om uiteindelijk tot een evenwichtige en betrouwbare onderhoudsformule te kunnen komen. De 
vorm en omvang van het project, de techniciteit, de keuze van materialen e.d. zullen mede door het 
uiteindelijke onderhoudsconcept bepaald worden.

Vanuit het Maintain-aspect stellen we bovendien vast dat er in België slechts enkele firma’s zijn die 
professioneel en nationaal een onderhoudscontract kunnen afsluiten voor termijnen van 20 à 30 
jaren. Vandaar ook de tendens van de grote(re) aannemers om via acquisitie technische bedrijven 
inzake HVAC, elektriciteit, liften e.d. aan hun organisatie toe te voegen en om zo zelf deze onder-
houdsactiviteiten te kunnen aanbieden binnen de DBFM-projecten.
Het hele dbfM-verhaal heeft de noodzaak en meerwaarde van professionele Maintenance van  
gebouwen, patrimonium en technieken nog meer in de belangstelling gebracht van eigenaars,  
gebouwenbeheerders van industriële en commerciële sites, huisvestingsmaatschappijen e.d.  
Waar er het laatste decennia veel aandacht was voor FM – Facility Management zal MM –  
Maintenance Management nu bijkomend meer aandacht krijgen. Zoals FM heeft ook Maintenance 
Management nood aan een goed beheerprogramma. Het melden van storingen, het opvolgen van 
klachten, het periodiek onderhoud en de meerjarenplanning kunnen allemaal vanuit dit beheerpro-
gramma gemanaged worden. Voldoende uitdagingen en werk aan de winkel dus…

Bedankt voor dit “onderhoud” !
Peter Vaes
     
       
     

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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T
!

PAESEN Betonfabriek nv
Centrum Zuid 2007 | 3530 Houthalen

T. 011 523 654 | F. 011 525 667
info@paesenbeton.be | www.paesenbeton.be

NIEUW!
NU OOK VERWARMD BETON

EEN ONDERNEMING 
MET FUNDAMENTEN 
IN DE BOUWWERELD!

 stortklaar beton | verwarmd beton
chape en gestabiliseerd zand
zelfverdichtende beton
isolatiebeton (ook geplaatst)
schuimbeton | argexbeton
iso-mix (met polystyreen korrels)
betonblokken | dumper | kipwagens
doseerkipper | wormpomp | kraanmixers (tot 18 m)
pompmixers (met betonpomp)
leveringen met eigen betonpompen (giek tot 52m)
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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
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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: uitbreiding architectenkantoor E. Meertens

Get the look Architecturale parel in harmonie 
met onvergunde koterijen

Wie het kantoor van architect Egide Meertens snel wil vinden, moet of-
wel geboren en getogen zijn op de akkers van Riemst, ofwel beschikken 
over een gps-toestel dat een half maandloon heeft gekost. Lafelt heet het 
gehucht waar het vast en zeker vredig wonen is. En precies daar, in de 
tuin van zijn ouderlijke woonst, heeft Egide Meertens een erg modern en 
toch landelijk ingeburgerd kantoor gebouwd. De soort container die hij als 
uitbreiding van de studio recent op het dak heeft geplaatst, is een atypisch 
dorpsgezicht dat heel wat artistieke genialiteit verbergt.

Egide Meertens is zijn heimat trouw gebleven. Vlak na het behalen van zijn diploma als architect, 
werd de zolderkamer van zijn ouders ingepalmd als eerste praktijkruimte. “Ik moest zelf op een 
matras op de grond slapen omdat ik anders mijn tekentafel niet kwijt geraakte,” herinnert hij zich. 
Ook na zijn huwelijk wilde hij van geen wijken weten, en werd een hele verdieping van de ouderlijke 
woonst ingepalmd als woon- en werkruimte. “Ik heb me hier altijd thuis gevoeld. Een betekenisvolle 
locatie voor mij. De prachtige Haspengouwse landschappen zijn inspirerend. En uiteraard heb je als 
beginnende zelfstandige niet de luxe om direct een eigen gebouw te kopen of zelf een kantoor te 
bouwen.” Dat kwam er enkele jaren later toch. “Enerzijds maakte de uitbreiding van het aantal per-
soneelsleden een nieuwe oplossing noodzakelijk. Anderzijds werden mijn ouders een dagje ouder 
en werd het onderhoud van hun tuin steeds minder evident. Vandaar de keuze om pal achter de 
woning een nieuwe architectenpraktijk te bouwen.”

Weids landschap zonder schotten
Het respect voor de privacy in de privévertrekken, deed Egide Meertens besluiten om de nieuwe 
praktijk aan deze zijde te bouwen met betonnen panelen van elk 9 ton. “Die werden met een kraan 
over de rijwoning gehesen en daar op de millimeter nauwkeurig neergepoot,” herinnert hij zich. Ach-
ter deze façade begint echter een erg weldoordachte constructie, waar niemand van het alledaagse 
dorpsleven een streepje vooruitstrevende en toch uiterst functionele architectuur achter zou durven 
vermoeden. 

Eén van de blikvangers, of in dit 
geval van de niet-blikvangers in 
het project, is de ondergrondse 
garage. Wat lijkt op een typische 
Haspengouwse fruitweide met 
een aangrenzende moestuin, is 
een ondergrondse parkeerstek 
voor de bewoners van het pand. 
“Er staat ook nog een oude trac-
tor van mijn vader,” bekent Egide 
Meertens. 
“Hij kon en wou dit voertuig niet 
weg doen, wat ook begrijpelijk 
is. Maar anderzijds zou de tractor 
het mooie uitzicht over de velden 
en fruitbomen vanuit ons kantoor 
verstoren. Vandaar dat we op dit 
idee gekomen zijn. Iedereen is nu 
tevreden.”

foto 1 : Om niet in een donkere 
kelderverdieping te zitten, werd 
het perceel uitgegraven en kijken 
de klanten in de ontvangstruimte 
nu naar een groene vlakte.

1.
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Op het nieuwe dakterras heb je een prachtig 
zicht over de natuur. De ondergrondse parkeer-
garage zit netjes onder de graszoden verstopt.

partners

Veiligheidscoördinator: 
 Architecten Egide Meertens, Riemst
EPB verslaggever: 
 Architecten Egide Meertens, Riemst
Stabiliteit: 
 Plakoni, Genk
Bouwmaterialen: 
 Jorissen, Tongeren
Staalstructuur: 
 Rudi Thijs, Neerpelt
Aluminium frame: 
 Eurosteel Frame, Peer
Ruwbouw: 
 Eddy Winters, Houthalen
Plat dak: 
 Kurt Gerimont, Vliermaalroot
Buitenschrijnwerk alu: 
 Rudi Thijs, Neerpelt
Buitenschrijnwerk zink: 
 Kurt Gerimont, Vliermaalroot
Vloerisolatie: 
 Isola, Sint-Truiden
Chape: 
 Monochappe, Heusden-Zolder
Ventilatie: 
 Verwarmingspunt, Zonhoven
Sanitair en cv: 
 Heedfeld, Riemst
Afdekplaatjes Lithoss: 
 Alelek, Alken
Verlichting:
 Withaeckx, Antwerpen
Elektriciteit: 
 Jef en Dirk Maes, Riemst
Gyproc: 
 Luma Gyproc, Bilzen
Pleisterwerken: 
 Johan Reynders, Kesselt
Vloerafwerking parket: 
 Rutger Coenen, Neerpelt
Stalen structuur uitkragende trap:   
 Metava, Sint-Truiden

Uitkragende trap en inbouw kast: 
 Greven, Rosmeer
Glazen reling: 
 Glas Ceyssens, Heusden-Zolder
Schilderwerken: 
 Johan Hermans schilderwerken,  
 Vlijtingen
Plankenvloer op plat dak: 
 Tuincreaties Alain Dor, Hasselt
Verankering schouw inbouwhaard: 
 Banken Rachel, Vlijtingen
Inbouwhaard: 
 Colemont, Kermt
Magneetwand: 
 Boss Paints, Beveren-Leie
Rollende archiefrekken: 
 Qubiqa AVS, Vipperod Denmark
Los meubilair: ’
 t Casteelken, Rumbeke Roeselare
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Vandaag biedt het kantoor plaats aan een tiental medewerkers die vanuit hun centrale werkpost aan 
dezelfde tafel, kunnen genieten van een oneindig zicht op het weidse landschap. Het valt meteen 
op dat de aanblik van de Haspengouwse natuurpracht niet wordt belemmerd door zware profielen 
in deze gigantische vitrine. “Dat is inderdaad een keuze waar we veel belang aan gehecht hebben,” 
vertelt Egide Meertens. “Ook in het extra volume hierboven, is het uitzicht nagenoeg ongerept.”

Dat extraatje, best visueel te omschrijven als een zeecontainer die bovenop het bestaande gebouw 
is geplaatst, vormt sinds de oplevering einde 2012 dé blikvanger van het Riemstse architectenkan-
toor. “Het was inderdaad de bedoeling om de indruk van een container te wekken, die bovendien 
6 meter boven de grond zweeft,” bekent Meertens. “Daarmee wordt de lijn doorgetrokken van de 
vele ‘koterijen’ die in de loop der jaren in dorpen als Lafelt schering en inslag waren. Overal werden 
kleine stalletjes zonder vergunning opgetrokken. Dit ontwerp is in harmonie hiermee.”
En toch gaat er een erg modern bouwkundig concept achter schuil. “Ik heb gekozen voor een nieuw 
procédé, dat hier op de markt wordt gebracht door Eurosteel Framing,” legt Egide Meertens uit. 
“Rondom de geprefabriceerde stalen structuur werd een geprepatineerde zinken gevelbekleding 
aangebracht. De lijnen hiervan staan qua kleur en positionering in contrast met de betonnen panelen 
waar het zwevende volume op verankerd zit.” En zweven kan het alleen dankzij de dubbele bodem, 
waarbij het plafond van de eerste verdieping dus niet als vloer van het bovenste torenkamertje dient.

Kruipende verlichting
Aan de binnenzijde vormt de extra werkruimte een wonderbaarlijk geheel met de bestaande, open 
werkplek van het team, gelegen op de eerste verdieping. Maar ook met de inspiratieruimte, waar de 
klanten verwelkomd worden met de traktatie van een royale blik op de glooiende groenaanplanting 
en indicaties van de minutieus in de aarde verzonken ondergrondse parkeergarage. De versmalde 
trap tussen beiden, is gemaakt van houten treden die onzichtbaar over een stalen structuur zijn ge-
schoven. “Door de versmalling krijg je ook fysiek het ongemak te voelen van naar een secundaire 
ruimte te gaan,” aldus de architect. “Aangezien het nieuwe volume als bibliotheek en inspiratie-
ruimte dienst doet, mag dit inferieur overkomen aan de grote studio waar de medewerkers quasi de 
hele dag doorbrengen.”
In de vide aan de achterwand klimmen 3 diverse vormen van verlichtingsarmaturen, door elkaar van 
oud naar nieuw. En ook in de afwerking is het zelfs voor een leek interessant om goed uitgekiende 
hersenspinsels van symmetrie te ontdekken. “Het klopt dat ik lang heb nagedacht over details als 
de plinten, de wandverwarming, magneetverf voor de presentatiemuur of de functionaliteit van de 
kasten,” geeft Egide Meertens toe. Net zoals over het schitterende dakterras dat je vanuit de zin-
ken doos kunt bereiken. “De medewerkers kunnen hier lunchen alsof ze in de kruin van de bomen 
zitten.” Zo zijn de charmes van deze rurale inplanting ook tijdens de werkuren tastbaar aanwezig.

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

foto 1 : Naast de ontvangstruimte 
is het toilet, berging en een kleine 
keuken weggewerkt achter een lichte 
wand.

foto 2 : De inspiratieruimte in het nieu-
we volume brengt Egide Meertens 
helemaal tot rust om zijn fantasie de 
vrije loop te laten.

foto 3 : Alle medewerkers zitten 
in dezelfde ruimte rond één grote 
tafel. In de achter- en zijwanden is 
voldoende plaats voor de stockage 
van archiefstukken

1.

3.

2.
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BETON®

®

PATENT PENDING

•  Geluidsabsorptie Niveau A3
•  lengtes tot 6 meter
•  hoogtes tot 6 meter 

•  Gebrauchsmuster- NR 202012012063.8
• Patentanmeldungsnr.: DE102013000547.7
• Gemeinschaftsgeschmaksmuster: 002156208

•  Alle ontwerpen mogelijk !
•  Flexibele montage
•  Duurzaam materiaal

industrieweg 10
3840 Borgloon
Tel. 012/74 48 86
Fax 012/74 55 59

Skaldenstraat 121 C2
9042 Gent-Zeehaven
Tel. 09/379 71 16
Fax 09/379 83 99

Rue de Rotterdam 23
4000 Liège
Tel. 04/274 32 80
Fax 04/274 32 81

www.vanbockrijck.com - info@vanbockrijck.be
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Nice to know

Grootste scholenbouwproject in vlaanderen 
verrijst in Beringen 

In de lente van 2014 begint op Bogaersveld in Beringen de bouw van  
veruit het grootste Vlaamse scholenbouwproject van de voorbije en de  
komende decennia. Op een terrein van 6,5 ha worden in totaal 5 scholen 
samengebracht. Naast de bestaande Middenschool Sint-Jan worden er de 
nieuwe lokalen voor vier scholen gebouwd: de eerste fase van basisschool 
De Beerring en het complex voor de drie Beringse bovenbouwscholen van 
het Spectrumcollege (Sint-Jozef, Sinte-Lutgart en het VTI).

Op Campus Beringen, die in september 2016 in gebruik wordt genomen, zullen meer dan 2000 
leerlingen schoollopen en hierin begeleid worden door meer dan 220 leerkrachten. Tijdens de eerste 
verkennende gesprekken formuleerden alle betrokkenen hun prioriteiten. Ouders, leerlingen, perso-
neel en directies wensen een verkeersveilige en beheersbare campus, die prioritair een plaats voor 
kwaliteitsonderwijs is en waar een leerling geen nummer wordt. Culturele en sportverenigingen 
staan te springen om gebruik te kunnen maken van de polyvalente hal of van de competitiesporthal. 
Omwonenden zullen buiten de schooluren rustig in een prachtig aangelegd park kunnen kuieren.

Een nieuwe onderwijscampus met vijf scholen, samen goed voor 27.000 m² nieuwbouw, op een 
terrein van meer dan 6,5 ha waarvan ongeveer 40.000 m² nieuw aangelegde buitenomgeving, is een 
ongeziene operatie. De nieuwbouw telt 450 lokalen, van 2 m² tot 2.404 m² groot. Het geheel wordt 
doorkruist door een performant netwerk met zo’n 1600 internetaansluitpunten en 300 access points 
voor draadloos internet. De totale investeringskost voor dit groots bouwproject wordt geraamd op 
57 miljoen euro incl. BTW. Van dit bedrag wordt 75% gesubsidieerd door de Vlaamse Regering bin-
nen het DBFM-programma Scholen van Morgen.
Het campusterrein zelf blijft altijd toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Na de schooluren  
worden de gebouwen gebruikt door het volwassenenonderwijs. Verenigingen kunnen gebruik  
maken van de polyvalente zaal. Maar de grootste aantrekkingspool wordt de nieuwe competitie-
sporthal die in samenwerking met de Stad Beringen wordt gerealiseerd. De sporthal heeft een vrije 
hoogte van 9 meter, aangevuld met turnzalen, mattenzaal, fitnessruimte en een cafetaria.
Campus Beringen wordt volledig ontworpen in functie van voetgangers en fietsers. Auto’s en brom-
fietsen worden via aparte toegangswegen naar de randparkings geleid.
Zo scoort het project bijna maximaal op het vlak van de aanpak van mobiliteit, gezondheid en 
leefbaarheid (akoestiek, thermisch comfort, veiligheid enz.), waterbeheer (het hemelwater wordt 
maximaal gerecupereerd voor sanitair gebruik) en aandacht voor het groen. De modernste technie-
ken rond energiezuinigheid en warmterecuperatie worden consequent toegepast. Het complex is  
bovendien klaar voor massale toepassing van zonne-energie.
Het draadloos netwerk zorgt ervoor dat elk klaslokaal als open leercentrum of ICT-lokaal gebruikt kan 
worden. De indeling van de gebouwen is erg flexibel opgevat zodat de campus zonder veel werken 
aangepast kan worden aan toekomstige hervormingen van het secundair onderwijs. Ook een groei 
van het leerlingenaantal omwille van de vele bouwprojecten in Beringen kan moeiteloos opgevan-
gen worden.
Dit project is voor alles een pedagogisch project. Dankzij een goed evenwicht tussen zorg en uitda-
ging en een erg ruim aanbod met 33 richtingen, kan elke leerling uiteindelijk afstuderen in de richting 
die het beste past en die hij kan en wil. “De campus zal daarbij geborgenheid bieden,” stelt Marc 
Robben, voorzitter van het schoolbestuur, “vol kansen tot persoonlijke ontwikkeling, maar zonder 
oogkleppen op te zetten of de maatschappelijke realiteit te negeren. Respect voor ieders eigenheid 
en competenties staan daarbij centraal. Dat is kwaliteitsonderwijs.”

www.scholenvanmorgen.be
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Blik onder de helm: KPD.services NV 

Who is KPDKPD’s Softwareoplossingen voor bouwfirma’s 
brengen op!

KPD Services heeft als marktleider meer dan 25 jaar ervaring in het  
leveren van gebruiksvriendelijke softwareoplossingen voor alle aspecten 
van de bouwsector, van meetstaat tot oplevering. 

We bieden deskundig IT- advies en softwareoplossingen met als voornaamste doel de bedrijfsad-
ministratie van onze klanten te verlichten en duurzame verbeteringen aan te brengen binnen die 
onderneming. Een allround IT-partner, zeg maar, opdat de firma in kwestie zich kan focussen op haar 
kernactiviteiten en op die manier een rendementsverhoging kan realiseren.

PROJECTBEHEER MET ‘BOUWOFFICE’

Bouwoffice, het modulair opgebouwd softwarepakket van KPD Services dekt alle facetten van 
de administratie van een bouwbedrijf. Een juiste kijk op de activiteiten stelt je in staat om juiste 
beslissingen te nemen. Alle gegevens worden verwerkt binnen één en dezelfde toepassing vanaf 
het inlezen van de meetstaat tot en met de oplevering van het werk. Dankzij de directe koppeling 
tussen financiële administratie enerzijds en het beheer van de projectgegevens anderzijds, dient elk 
gegeven slechts éénmaal ingegeven te worden. 

WIC-PROJECTCENTER

In het verleden gebruikten werfleiders gewoonlijk meerdere spreadsheets voor het opvolgen van 
hun werfactiviteiten. Een bijzonder tijdrovend systeem, zo bleek. Vandaag gebruiken ze hier KPD 
WIC voor ( Werf Informatie Center). Iedere projectleider beheert zijn projectactiviteiten in een 
centraal systeem. Want minder tijd voor administratie betekent meer tijd voor werfbezoeken en 
opvolging.

Met KPD WIC levert KPD een kant-en-klare toolbox die het werk van projectleiders op de werf 
vereenvoudigt. In één oogopslag krijgt de werfleider een overzicht van alle projectgegevens, zoals 
nieuwe toegezonden documenten, plannenlijsten, templates, contracten met leveranciers of onder-
aannemers, en nog meer nuttige informatie.

Naast haar kernactiviteiten levert KPD Services ook bijbehorende hardware en diensten, waar-
onder o.a. een permanente helpdesk. 

Mail ons uw vragen/verzuchtingen en wij zorgen voor een antwoord in de eerstvolgende editie van 
Builders Facts.

Tot genoegen,
ir. Marc Goossens, mgoossens@kpd.be
www.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 deze 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”
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• Isolatiewerken  

• Folietechniek: PVC, 

 EPDM, PIB, CPE 

• Erkend aannemer 

• Polyurethaan Coatings

ALGEMENE DAK- EN AFDICHTINGSSYSTEMEN

Haltstraat  92 • 3900   Overpelt • T 011 80 56 40 • F 011 64 35 92
info@hendrickx-nv.be • www.hendrickx-nv.be

Hendrickx.indd   1 18/06/13   13:08

IndustrIe- en kantoorbouw . renovatIes

Gebouwen met bezieling

Industriezone Noord • Bedrijfsstraat 1209 • B-3660 Opglabbeek 
T +32 (0) 89 61 36 17 • F +32 (0) 89 61 13 79 • info@jaraco.be

www.jaraco.be
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In opbouw / Spraakmakend project

Get the lookOud versmelt met nieuw
Jaraco bouwt nieuwe showroom voor 
Fierens Keukens in Zellik

Industriebouwer Jaraco uit Opglabbeek levert momenteel zijn visitekaartje 
af langs de Brusselse buitenring. Vlak naast de gebouwen van Eddy  
Merckx in Zellik trekt het de nieuwe showroom van Fierens Keukens op. 
De zwart-witte uitbreiding van de keuken- en interieurbouwer is een mooi 
staaltje van vakmanschap. De bouwheer wou immers zo weinig mogelijk 
structuren zien.

De showroom komt vlakt tegen het oude gebouw. Om de overgang van oud naar nieuw niet te 
bruusk te maken, is er aan de voorzijde gewerkt met sandwichpanelen, ceder en architectonisch be-
ton. “Het ene gebouw loopt nu als het ware over in het andere”, zegt commercieel adviseur Roland 
Van Roy. “We hebben onder meer gebruik gemaakt van het Free Willy gevelbekledingssysteem in 
ceder. Het gaat om planken die met een tand- en groefsysteem aan elkaar zitten waardoor de gevel 
volledig gesloten is en toch nog mogelijkheden op vlak van ventilatie biedt. Het is een zeer duurzaam 
materiaal. De bouwheer stond hierop omdat hij met deze look wil weerspiegelen waarvoor zijn keu-
kens staan: kwaliteit die voor jaren verzekerd is. Het ceder geeft het geheel samen met het vele glas 
en het architectonisch beton bijgevolg ook een zeer modern cachet.”

Afhellend terrein
Het project nadert de eindfase. Tegen het bouwverlof moeten de in januari gestarte werken voltooid 
zijn. Dat ging niet zonder slag of stoot. “De ondergrond was enorm slecht”, zucht afgevaardigd 
bestuurder Geert Janssen. “We hebben putfunderingen moeten aanbrengen. Ook zaten er nog de 
restanten van een oude brandweerkazerne in de grond. Een onaangename verrassing.” “Net zoals 

Een van de zaken die in het oog  
springen op deze werf is het gebruik 
van wit architectonisch beton van SVK 
Bouwmaterialen uit Sint-Niklaas. 
“Dat zie je niet veel in de industrie-
bouw. Het is echt een knap egaal  
materiaal. Maatwerk is vereist om het 
te maken. Allemaal zaken die het niet 
goedkoop maken. 
Het is twintig centimeter dik en kost 
geplaatst zo’n 400 tot 500 euro per  
vierkante meter. Het is speciaal gepol-
ijst zodat er geen zout in kan dringen. 
Aan de kust zie je soms ook archi-
tectonisch beton in appartementsge- 
bouwen. Zoals hier in een industrieel 
gebouw is het eerder een zeldzaam-
heid,” weet Geert Janssen.
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de hoogspanningslijnen van Eandis die anders lagen dan gehoopt. Met een speciale onderstructuur 
hebben we het verholpen,” verduidelijkt Van Roy. “Van het nadeel dat we moesten bouwen op 
een afhellend terrein, het bestaand gebouw ligt immers een meter hoger, hebben we een voordeel 
gemaakt. In het midden is er nu een laadkade voorzien om dit verschil weg te werken.”

Zicht
Zo weinig mogelijk van de draagstructuur zien. Dat was de opdracht voor Jaraco binnenin de toon-
zaal. De nadruk moet er immers op de producten van Fierens Keukens liggen en niet op het ge-
bouw zelf. “De structuur hangt als het ware in de lucht. Het is heel verfijnde esthetica. Om dit te 
verwezenlijken, hebben we gewerkt met lichte kokerprofielen en zijn er veel oversteken aange-
bracht. In de inkomhal hebben we wel een gaanderij met betonnen elementen geplaatst. Alleen 
zo konden we een volledig open structuur in de showroom aanbieden. Naast de betonvloer in zeer 
verfijnde afwerking zijn ook hier niveauverschillen voorzien waar je van de ene naar de andere keu-
ken doorloopt. Vanuit de burelen krijg je zo een goed zicht op de toonzaal. Niet eenvoudig, maar het 
is probleemloos gelukt,” aldus Van Roy. 

Groendak
Een van de bouwvoorschriften in het Brusselse is dat wie werkt aan een plat dak van meer dan 100 
m² en er een bouwvergunning voor nodig heeft, een groendak moet aanbrengen. Een kwestie van 
het rioleringsstelsel niet te overbelasten. “Om optimaal van het groen te kunnen genieten, is op 
het dak een terras aangelegd. Het personeel kan zich zo in een leuke omgeving ontspannen,” luidt 
het. Aan het project is een  prijskaartje van 850.000 euro verbonden.

® tekst: Geert Houben - 3D tekening: Jaraco

partners

Hoofdaannemer: 
Jaraco, Opglabbeek

Gevelpanelen: 
Kingspan, Grobbendonk

Welfsels: 
Echo, Houthalen-Helchteren

Industrievloeren: 
Gielen Ronny, Dilsen-Stokkem

Betontrap: 
Preton, Heusden-Zolder

Montagewerken: 
Limonta, Opglabbeek
Sectionaal poorten: 

VGS, Meeuwen Gruitrode
Aluminium schrijnwerk: 

Alulim, Opglabbeek
Gyprocwerken: 

Baens afwerkingsbedrijf, Kinrooi
Lichtstraat: 

Caroplast, Zoutleeuw
Grondwerken: 

Godts, Tienen
Dakdichtingswerken: 

Hendrickx gebr, Overpelt
Chapewerken: 

Schildermans, Neerpelt
Prefab betonplinten: 

Schelfhout, Kinrooi
Rioleringswerken: 

Detrez Grondwerken, Dilsen
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Nice to know

Ecomat-erialen top 5
CELIT gebitumineerde houtvezel platen 
als onderdak en gevelbescherming.
Deze plaat is al 20 jaar ons meest ver-
kochte product en is intussen stevig 
doorgedrongen in de gehele bouwwe-
reld als dé standaard voor een degelijk 
en robuust onderdak. Winddicht door de 
4-zijdige tand en groefverbinding, regen-
vast tot 3 maanden zonder dakbedek-

king door de bitumenemulsie, dampopen zoals het een modern onderdak be-
taamt en dempend naar geluid door de specifieke eigenschap van houtvezel. 
Door de licht isolerende werking (0.048W/mK) onderbreek je ook de bouw-
knopen van de dakstructuur : zonder deze plaat haal je geen laagenergetisch 
peil meer. Duurzaamheid ten top!

DOLCEA cellulose-isolatievlokken.
Cellulose-isolatie, gemaakt van gere-
cycleerde onverkochte kranten, is ook 
geen onbekende meer. Het bulkproduct 
dat met een inblaasmachine wordt ge-
plaatst, heeft immers sterk isolerende 
eigenschappen, niet alleen tegen de 
koude in de winter, maar ook in de zomer 

tegen warmte en tegen geluid. Heel veel publieke projecten zoals scholen, 
brandweerkazernes en musea werden met deze isolatietechniek geïsoleerd. 
Partikuliere bouwers of verbouwers appreciëren vooral de prijs-kwaliteit ver-
houding. Het product wordt vooral ingezet bij grote isolatiediktes of onregel-
matige dakstructuren.

PAVATEX houtvezelisolatie.
Van alle houtvezelisolatieproducenten 
blijft Pavatex uit Zwitserland de meest 
innovatieve en zuivere speler. Van gevel-
omhullende isolatiesystemen tot akoes-
tische oplossingen voor vloer en wand, 
flexibele matten tot rigide platen zelfs 
voor platte daken. De vochtregulerende 
en warmtebufferende eigenschappen 
zorgen voor een verhoogd comfort en 
vooral een zalig gevoel in huis. 
Binnenisolatieplaten met geïntegreerde 

damprem of afwerkplaten gemengd met leem,  je merkt het : technische 
hoogstandjes met alleen natuurlijke materialen.

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

Ecomat Genk

TIERRAFINO 
leempleisters.
Leempleisters zijn niet 
te vergelijken met de 
zand-zavelbezettingen 
van vroeger : ze zijn ver-
krijgbaar in verschillende 
kleuren en kunnen strak 
of meer organisch wor-

den afgewerkt. Ze passen in iedere huisstijl en zorgen zoals al 
onze materialen ook weer voor een aangenaam binnenklimaat. 
Leem kies je als vochtbuffer, als warmtebuffer en capteert 
ook de electrosmog in huis. Voor de rest kies je leem voor zijn 
charme, zijn warmte , zijn ‘aardsheid’. Thuiskomen en thuis 
voelen : je merkt dadelijk het verschil. Geen gewone muuraf-
werking dus, maar Tierrafino geeft echt gestalte aan je muren 

of plafonds.

DOSCHA 
SCHAPENWOL
Wie denkt er niet aan 
een lekkere wollen trui 
als het koud is? Schapen-
wol isolatie is dan ook 
het summum van een 
bio-ecologisch bouwma-
teriaal. Door de keratine 
filtert deze isolatie allerlei 

gassen en uitwasemingen van andere materialen in huis zoals 
formaldehyde en andere VOC’s. Onbrandbaar, vochtregulerend 
en akoestsich enorm dempend. Schapenwol is de isolatie die 
je eigenlijk liever niet achter een afwerking verstopt. Deze keer 
geen prikkelende vezels bij het plaatsen van deze zachte wol, 
je voelt de natuur door je handen stromen!
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READ

CAREWORK

 
belisia
interior concepts

Eikenlaan 11     3740 Bilzen 
t. +32 (0)89 81 93 70          f.  +32 (0)89 50 27 29
info@belisia.be www.belisia.be

 inspired by people

KIDS BIB OFFICE ZORG
PLAY
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Facts & Figures:  Dienstencentrum Mol

get the look“Binnen de uitgetekende krijtlijnen onze eigen 
stempel gedrukt”

Eind 2012 werden op de zorgsite aan de Jakob Smits-laan in Mol zo’n 89 
gloednieuwe assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum en een  
administratief centrum in gebruik genomen. Het ontwerp voor ’Ten Hove’ is 
van de hand van het Hoeseltse architectenbureau Segers & Moermans bvba, 
en dan vooral van Marie-Bert Moermans die voor de aanvang der werken, 
is overleden. “Hoewel we altijd samen werkten aan projecten, was dit toch 
vooral haar project,” aldus architect en haar echtgenoot Jo Segers. Samen 
met Hilde Castro van interieurbedrijf Belisia, geeft hij een woordje uitleg bij 
dit bijzondere project.

“Met de thv Haex nv - Cordeel nv hebben we deelgenomen aan de wedstrijd die SFI organiseerde,” 
legt Jo Segers uit. “We wonnen met dit team al vier projecten op rij voor de gemeenten Beerse,  
Paal-Beringen, Dilsen-Stokkem en As. Hier bestond de opdracht uit de bouw van 89 assistentiewonin-
gen , een lokaal dienstencentrum en een administratiecentrum. De moeilijkheid schuilde vooral in het 
integreren van het ontwerp op de zorgsite, die toch al erg bebouwd was.”

Hoewel de jury een gebouw in T-vorm had voorgeschreven, besloten de architecten af te wijken van 
dat ontwerp. “Daarmee namen we natuurlijk een risico, maar gelukkig viel het concept heel erg in de 
smaak,” aldus Jo. “Door te kiezen voor een U-vorm, konden we een gebouw rond een plein creëren. 
Hierdoor past het gebouw, ondanks zijn omvang, mooi in de omgeving. Behalve op het ontwerp, 
scoorden we ook goed op de kostprijs, technische kwaliteiten, enz. Het totaalplaatje sloeg aan.”

Knooppunt
“De toegang, die aan het plein ligt, vormt het knooppunt voor het hele gebouw,” gaat Jo verder. 
“Zodra je binnenkomt overvalt je een ruimtelijk gevoel, mede door de dubbele hoogte. Verschillende 
functies geven uit op dit kruispunt en creëren zo het gevoel van een kleine winkelstraat. Van hier kan 
je niet alleen naar de flats, maar ook naar het dienstencentrum, het aanpalende rusthuis, het kapsalon 
enz. Aan het plein ligt trouwens nog een cafetaria, voorzien van grote ramen en weldra ook een aan-
genaam terras. Ook de flats beschikken trouwens allemaal over een terras. Wat de inkom ook echt 
afmaakt is de zitbank die Belisia er heeft voorzien.” “We hebben er gekozen voor een zitbank in een 
heel sobere kleur, maar wel voorzien van kussens in kleuren die overal in het gebouw terugkomen,” 
legt Hilde Castro van Belisia uit. 

Etalagegevoel 
“Ook de kantoren werden op-
gevat als een straat, om een 
gesloten, donkere gang en op-
eenvolging van kleine hokjes te 
vermijden,” gaat Hilde Castro 
verder. “Zo hebben we in de 
gang gewerkt met buitenmeubi-
lair en grote bloembakken om dat 
gevoel te versterken. In de kanto-
ren zelf installeerden we bureaus 
op maat volgens een ontwerp 
van de architect en knalgele stoe-
len. De individuele kantoren wer-
den ook ruim voorzien van glas 
om zo een zekere openheid te 
creëren; je hebt een beetje een 
winkelgevoel. Verder heb je ook 
nog een lokaal dienstencentrum, 
waar senioren uit de gemeente 
terechtkunnen voor allerhande 
activiteiten, van computerlessen 
tot knutseltechnieken. Deze loka-
len kregen elk een eigen karakter 
en opnieuw veel glas om zo aan 
te zetten tot deelnemen. De ac-
centwand werd telkens vertaald 
naar de stoelen en tafels. Er is 
een rood, oranje en groen lokaal 
en een lokaal met een mix van 
deze drie kleuren”. 

foto 1 : Verder is het nu nog uit-
kijken naar de buitenaanleg, ook 
al omdat er op voorstel van het 
OCMW een herinnering aan Marie-
Bert zal voorzien worden.

foto 2 : Er is een rood, oranje en 
groen lokaal en een lokaal met een 
mix van deze drie kleuren. 

foto 3 : De uitdaging bestond 
erin om enerzijds te kiezen voor 
meubels en tafels die heel huiselijk 
ogen, zonder dat ze het label ouder-
wets krijgen opgeplakt. 

2.

1.
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Zodra je binnenkomt overvalt je een 
ruimtelijk gevoel, mede door de dub-
bele hoogte. Verschillende functies 
geven uit op dit kruispunt en creëren 
zo het gevoel van een kleine winkel-
straat.

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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Je hebt natuurlijk weinig speelruimte bij een ontwerp van 89 identieke flats en een strikt budget. “De 
kunst bestond erin om binnen de uitgezette krijtlijnen met de juiste ingrepen toch een goed gebouw 
te ontwerpen voor de gebruikers dat tevens past in zijn omgeving,” beaamt Jo. “Maar dat is erg goed 
gelukt. Aan de buitenzijde hebben we het patroon bijvoorbeeld hier en daar doorbroken door openin-
gen of doorlopende volumes om daar wat speling in te brengen. Dat geeft meteen een heel ander 
resultaat, een stukje meer eigenheid ook. Ook binnen hebben we dat proberen te doen. Zo hebben we 
bijvoorbeeld afgewisseld tussen harde en zachte vloeren en wilden we absoluut niet in een ziekenhuis-
ganggevoel vervallen. Door de leidingschachten iets dieper te leggen en de inkomdeuren van de flats 
te accentueren en zo’n 15 centimeter dieper te plaatsen en het vlak eromheen een donkere kleur mee 
te geven, krijg je het gevoel dat er in één gang verschillende woningen gegroepeerd liggen. We zijn 
daarvoor uitgegaan van een smal, gezellig binnenstraatje in Frankrijk of Italië. Met enkele ingrepen zou 
je daar nog iets verder in kunnen gaan, maar niet alles was haalbaar.” “Kleur speelt een heel specifieke 
rol in dit project,” bevestigt Hilde. “In de gangen van de flats kreeg telkens één wand een uitgesproken 
groene kleur, terwijl de vloeren donkerbruin werden gehouden om een gezellige sfeer te creëren.”

Kleur en slimme ingrepen
Ook in de cafetaria en het zelfbedieningsrestaurant op de begane grond werd er gewerkt met kleuren 
en slimme ingrepen om karakter te geven aan de ruimte. “We hebben bijvoorbeeld één serviceflat 
weggelaten waardoor je een dubbelhoge ruimte krijgt zonder dat het een impact heeft op de structuur 
of kostprijs van het gebouw,” verduidelijkt Jo. “Een ruimte is altijd leuk als de plafonds hoog zijn, maar 
als je dat zou willen doen over de hele oppervlakte van de cafetaria en het restaurant dan zou je dat 
voor de volledige begane grond moeten doen, want trappen voor ouderen zijn geen optie. Met trucjes 
als het weglaten van een flat hoef je niet aan die structuur te raken. Vanaf de gang van de serviceflats 
werden dan weer grote ramen voorzien die uitgeven op de cafetaria. Dit werkt uitnodigend voor de 
bewoners. Belisia maakte het verhaal compleet met de juiste meubels.”

“De uitdaging bestond erin om een enerzijds te kiezen voor meubels en tafels die heel huiselijk ogen, 
zonder dat ze het label ouderwets krijgen opgeplakt,” verduidelijkt Hilde. “Daar moesten we een 
goede mix in vinden. Samen met de architecten hebben we gestreefd naar een herkenbare, warme 
sfeer maar zijn we niet vervallen in het oubollige. Uiteraard werd ook het comfort nauwlettend in de 
gaten gehouden. Het architecturale verschil tussen cafetaria en restaurant hebben we ook in het interi-
eur doorgetrokken. We voorzagen donkere meubels bij een lichte vloer, lichte meubels bij een donkere 
vloer enz.” 

“De flats zelf zijn 60 m2,” voegt Jo nog toe. “Dat klinkt misschien niet groot, maar het voldoet aan de 
wensen van de bewoners. Ze kregen ook een praktische inrichting mee. Verder is het nu nog uitkijken 
naar de buitenaanleg, ook al omdat er op voorstel van het OCMW een herinnering aan Marie-Bert zal 
voorzien worden.”

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

foto 1 : In de kantoren zelf instal-
leerden we bureaus op maat volgens 
een ontwerp van de architect en 
knalgele stoelen.

foto 2 : Samen met de architecten 
streefde Belisia naar een herkenbare, 
warme sfeer zonder te vervallen in 
het oubollige.

foto 3 : Ook de kantoren werden 
opgevat als een straat, om een 
gesloten, donkere gang en opeen-
volging van kleine hokjes te ver-
mijden. In de gang werd bijvoorbeeld 
gewerkt met buitenmeubilair en 
grote bloembakken om dat gevoel 
te versterken.

1.

2.

3.

2.
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Lichtdoorlatende dakelementen
Elements de toitures transparentes

www.caroplast.be

LICHTKOEPELS • LICHTSTRATEN • ROOKKOEPELS
POLYCARBONAAT WANDEN • VELUX VERDEELCENTER

adv.caroplast.indd   1 25/06/13   14:57
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Motor van verhuiswagen Delorge mag bijna 
worden gestart

Nu de weergoden de bouwsector iets gunstiger gezind zijn, komt het einde 
van het bouwproject van Group Delorge in Hasselt in zicht. Het gedeelte 
waar straks de Volkswagens binnen en buiten worden gereden, is bijna 
klaar. In mei was dit gebouw al waterdicht. De grote glazen wanden en de 
beplating die daar rond werd aangebracht, geven het geheel nu de ‘look 
and feel’ van een moderne autogarage. De technieken zijn in juni van start 
gegaan, precies een jaar nadat de graafmachines voor het eerst het terrein 
van 2,4 hectare hebben betreden. De rest van de interieurafwerking is vol-
gens schema verlopen. 

Intussen lopen aan de zijde van de Audi-toonzaal de werkzaamheden ook op hun laatste benen. De 
buitenafwerking, waarbij de geperforeerde aluminium roosters verwijzen naar de grill van de RS-
series bij Audi, is helemaal rond. Tegen september zou ook dit monolitische gebouw helemaal klaar 
voor oplevering moeten zijn. 

Er blijkt al veel belangstelling te zijn voor de kantoren die op de plateaus van beide blokken geïnstal-
leerd worden. Onder meer uitzendgroep Flexpoint heeft al een contract getekend om het hoofd-
kantoor hier onder te brengen. En ook het bouwkundig studiebureau Grontmij (dat Libost heeft over-
genomen) en het wervings- en selectiekantoor Motmans Van Havermaet zetten al een kribbel onder 

een contract. Eerder was bekend dat Ma°Mu Architecten, het bureau van Jeroen Maesen 
en Nico Mullens dat dit project getekend heeft, de kantoren in de schaduw van het 

TT-torens zal ruilen voor het Delorge Business Park. Christopher Kumpen 
van Steps Real Estate in Hasselt heeft nog een aantal opties lopen 

om de resterende ruimtes in te vullen. 

Mathieu Gijbels

Doorbijten.
In juli worden de eerste kantoren 
in het Delorge business park in 
gebruik genomen. Op zich geen 
wereldschokkend nieuws maar 
voor wie beter weet een hek-
sentoer. De planning om onze 
klant tijdig te laten inhuizen was 
bijzonder krap. We moesten als 
hoofdaannemer meer dan eens 
een tandje bijsteken. 
Dat werd helemaal duidelijk toen 
we tijdens erg koude winter- 
dagen aan het Audi gebouw wan-
den plaatsten, terwijl we gelijk-
tijdig de structuur voor het VW 
gebouw monteerden. 
Op dat ogenblik kon je makkelijk 
25 van onze mensen gelijktijdig 
op de werf zien. In de kou, zon-
der klagen, hard doorwerken om 
de klant tijdig te kunnen laten in-
huizen. 
Het project is fantastisch, maar 
die herinnering aan de inspan-
ningen van onze mensen is nog 
mooier. 
Bedankt Voordenkers!

www.gijbels.be

In opbouw / Spraakmakend project: eindfase
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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., Dilsen-Stokkem
Bevestigingsmaterialen: 
 Klaassen Fasteners, Turnhout
Gevelpanelen: 
 Kingspan Belgium, Grobbendonk

Betonconstructies: 
 Keulen H., Lanaken
E-peil berekening: 
 MBC, Hoeselt
Studie speciale technieken: 
 Encon Genk
Isolatievloeren: 
 Isola, Tongeren
Dekvloeren: 
 Henoe chapewerken, Merksplas
Binnenplaatmaterialen Audi: 
 Baens afwerkingsbedrijf, Kinrooi
Binnenplaatmaterialen VW: 
 Yellowstone, Houthalen
Verhoogde vloeren: 
 Yellowstone, Houthalen
Tegelwerken: 
 Vloeren Peters, Heusden-Zolder
Raamdecoraties, zachte vloeren: 
 Swijsen Schepers, Hasselt
Schilderwerken: 
 Accent (Peer),  in samenwerking   
 met Baillien (Maasmechelen)
Zandstraalwerken: 
 Conings, Maasmechelen
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Blik onder de helm: Essencia

Who is EssenciaSamen op zoek naar The Scorpion !
Of naar de evolutie van de bouwmarkt.

Groepen voorspellen beter dan een paar ’slimmeriken’
In zijn boek The Wisdom of Crowds stelt James Surowiecki : “Onder de juiste omstandigheden 
kunnen groepen bijzonder intelligent gedrag vertonen; meestal intelligenter dan zelfs de meest in-
telligente individuen. Onder die omstandigheden zijn groepen beter in staat om problemen op te 
lossen, om voorspellingen te doen, om situaties accuraat te beoordelen en om wijze beslissingen 
te nemen.”
Een voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt. Op 27 mei 1968 verdwijnt de kernonderzeeër U.S.S. 
Scorpion in het niets. Op basis van enkele berekeningen sinds het laatste contact was men in staat 
om de straal waarbinnen de onderzeeër gevonden zou moeten worden te beperken tot 35 kilometer, 
een groot gebied. Officier John Craven wordt gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke lo-
catie van de Scorpion, maar hij besluit om dit anders te doen dan gebruikelijk. Hij belegt bewust geen 
vergadering met de meest deskundige experts, maar kiest voor een zogenaamde ‘Bayesian Search’. 
Zijn meerderen waren aanvankelijk niet gecharmeerd van zijn aanpak: hij liet de deskundigen onaf-
hankelijk van elkaar wedden waar het schip vermoedelijk lag. John berekende het gemiddelde van 
alle schattingen en wist de straal van de vindplaats terug te brengen tot 200 meter. Wat opvalt is dat 
geen van de individuele antwoorden binnen de straal van 200 meter viel. 

Essencia is als gespecialiseerd marketing-
bureau voor de bouw elke dag betrokken 
bij het beleid van bouwgerelateerde onder-
nemingen en vindt het belangrijk deze sec-
tor intensief te ondersteunen met adequate 
marketingtools en marktonderzoek. Daarom 
lanceert Essencia een nieuw instrument om 
de kennis uit alle segmenten van de bouw-
sector samen te brengen in 1 overkoepelen-
de prognosetool.
Hierbij worden de onderdelen van de groeps-
intelligentie gecombineerd: uw persoonlijke 
aanvoelen van de markt, de intelligentie van de bouw als groep én de capaciteit van groepsintel-
ligentie om correctere voorspellingen te doen. Zo kunnen we met z’n allen “voorspellen” waar ons 
dit in de bouw gaat brengen. De resultaten hieruit worden terug verspreid onder de deelnemers. 
Meer details worden opgenomen in Preview Construct, een maandelijks boorddocument dat  
alle relevante parameters die de bouwconjunctuur beïnvloeden, nauwgezet volgt, analyseert en be-
spreekt.
 

Uw gevoel is belangrijk
Philip Kotler, dé marketing goeroe, pleit in zijn boek ‘Chaotics’ “om met uw bedrijf een koers te 
varen gebaseerd  op het gevoel van uzelf en dat van uw (beste) medewerkers , en ook los van wat 
de concurrent doet.”(En om in chaotische tijden te investeren in plaats van alleen te reduceren.) 
Essencia merkt op dat Kotler veel belang hecht aan ‘het gevoel’. Interessant!

Zwermintelligentie lost complexe vragen op.
Len Fisher toont in zijn boek ‘Zwermintelligentie’ aan “hoe het antwoord op complexe vragen kan 
worden gevonden door gebruik te maken van de zwermintelligentie, het proces waarmee ook bijen 
en mieren de meest ingewikkelde uitdagingen oplossen.”

Bieke Gepts
www.essencia.be

Essencia Marketing is een 
marketingadviesbureau voor de 
bouwsector en de industrie dat 
zich gespecialiseerd heeft in 
3 domeinen: marktinformatie, 
marktonderzoek en marke- 
tingadvies. 
Essencia is een jonge onder-
neming die ervaren mensen 
groepeert met een passie voor 
marketing én een passie voor de 
bouwsector. 
De ruimheid van marketing en 
de diversiteit van de toepassing 
hiervan binnen de bouwsector 
zorgen voor een kleurrijke erva-
ring. Essencia staat voor kennis, 
diversiteit en resultaatgericht-
heid. 
Dit vormt de basis voor de 
professionele ondersteuning van 
het marketingbeleid van klanten.
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El Systems nv • Industriezone De Waerde • Senator A. Jeurissenlaan 1032 • B-3520 Zonhoven
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• 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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Facts & Figures: Food Emotions 

Get the look Synergie van bouw- en kookkunst

Mark Bonneu heeft al 20 jaar zijn sporen verdiend als chef in zijn hotel-
restaurant ‘Koeckhofs’ in Achel. Samen met zijn vrouw Inge Van de Broek, 
zocht hij een nieuwe uitdaging waarin hun passie voor verfijnd eten en 
producten met uitgesproken originaliteit en karakter kon bedden zonder de 
stress van een zaal vol hongerige wachtenden die de keuken opzwepen. 
Daaruit werd ‘Food Emotions’ geboren.

‘Food Emotions’ is het samengaan van een ‘winkel’ – al is dat een understatement – met een 
uitgelezen assortiment culinaire producten die normaal alleen door professionele chefs kunnen 
aangekocht worden, een prachtig uitgeruste keuken voor het organiseren van kookdemonstraties 
en workshops, een gezellig ingerichte eethoek, waar ’s middags een verrassend en geïnspireerd 
lunchaanbod kan gedegusteerd worden, aangevuld met de onontbeerlijke opslagruimte en een  
privéwoning voor het gezin. Mark Bonneu: “Wat we met Food Emotions wensen aan te bieden is 
de emotie van producten die niet in de supermarkt te vinden zijn, waarvan de unieke filosofie van de 
producent essentieel deel uitmaakt en die je ook werkelijk proeft”.
Waar vandaag het zowel expressieve als stijlvolle gebouw van Food Emotions de aandacht van pas-
santen trekt, stond vroeger een Citroën-garage. Mark Bonneu: “Iedereen was bang van dit terrein 
omwille van de mogelijke vervuiling. Het is echter prachtig gelegen met een wijds groen landbouw-
landschap aan de achterzijde, goede zichtbaarheid aan de voorzijde en een oppervlakte die perfect 
bij onze plannen paste”.
Mark Bonneu is zelf hecht verbonden met zijn regio en dat was ook bepalend voor de keuze van zijn 
bouwpartners, die allen in de buurt gevestigd zijn. 

Geduldig gerijpt 
Mark Bonneu kende Roger Van Hertum van Alfa Bouw nog van bij de Chiro, een goede reden om 
er zijn bouwplannen toe te vertrouwen. Niet minder belangrijk is de ruime ervaring van Alfa Bouw 
met projecten in de voedingsindustrie en de vertrouwdheid met specifieke voorschriften (HACCP 
en andere). 
De bouwaanvraag werd al in 2009 ingediend, maar de vergunning liet een jaar lang op zich wachten, 
waarna nog eens een lange realisatietijd volgde als gevolg van de hoge eisen die aan de interieuraf-

Optimalisatie van 
de uitvoering
Frits Van Hertum: “Een ontwerp 
wordt altijd geoptimaliseerd naar 
constructie en realisatiekost. 
Aanvankelijk stonden de kolom-
men op 3 m afstand. Wij hebben 
ze opnieuw berekend, waardoor 
ze dikker werden, maar ook een 
grotere tussenafstand laten, wat 
de flexibiliteit en het praktische 
gebruik van de interieurruimte 
ten goede komt. In de centrale 
winkelruimte bedraagt de over-
spanning zelfs 8 m”.

Eén van de bijzonderheden van 
de staalskeletconstructie is dat 
de hoogte van de verdiepingen 
in de drie bouwvolumes verschil-
lend is, wat de constructie com-
plexer maakt. Aan de buitenzijde 
is hiervan overigens niets merk-
baar.

De privéwoning is van het win-
kelgedeelte gescheiden met een 
wand in Ytong-blokken, waarmee 
zowel voldaan wordt aan de ver-
eiste brandwering als thermi-
sche isolatie. Het rechter bouw- 
volume is brandvertragend be-
schermd door betonblokken. Ook 
de liftkoker van de goederenlift 
is als gevolg van de brandweer-
voorschriften opgetrokken in be-
tonblokken.

foto 1 : Tussen het centrale deel 
en het volume waarin het maga-
zijn is ondergebracht bevindt zich 
een goed beschut terras dat als 
uitbreiding van de polyvalente zaal 
boven de winkelruimte kan ingezet 
worden.

foto 2 : Mark Bonneu en zijn vrouw 
Inge Van de Broek kozen voor 
bronskleurige Trespa-gevelplaten 
met een ‘metallic’ oppervlak als 
ondersteuning voor een zowel 
expressieve als stijlvolle uitstraling 
van hun Food Emotions.1.



Builders Facts -  43 

2.



44  - Builders Facts

partners

Grondonderzoek & sondering: 
 Advison, Hoeilaart
Gevelplaten: 
 Trespa, Hasselt
Betontrappen: 
 Architon, Dessel
Regenwaterputten:  
 A Wouters, Helchteren
Automatische deuren: 
 Besam, Houthalen
Kitwerken: 
 Coumans Jos, Neerpelt
Sectionaalpoorten: 
 De Goeij Deuren, AM Budel NL
Welfsels: 
 Fingo Welfsels, Malle
Buitenschrijnwerk-vitrinebeglazing:  
 Hemelaers Glas, Lommel
Betonvloeren: 
 Isobetonvloeren, Beringen
Gespoten pur-vloerisolatie:
 Isofoam, Turnhout
Bouwmaterialen: 
 Kwanten Bouwmaterialen, 
 Overpelt
Buitenschrijnwerk: 
 Lauwers, Hamont-Achel
Staalconstructie: 
 Liebaert, Houthalen
Metselwerken: 
 Meba Bouw, Maasmechelen
Stortklaar beton: 
 Noord Limburgse Betoncentrale,   
 Bree
Dakwerken: 
 Polydak, Lommel
Mobiele Kranen: 
 Sarens, Wolvertem
EPB-studie: 
 Studio Somers, Sint-Truiden
Stortklaar beton: 
 Wijckmans Beton, Lommel
Glasramen: 
 Artglas, Zonhoven
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Food Emotions staat voor de emotie 
van producten die niet in de 

supermarkt te vinden zijn, waarvan de 
unieke filosofie van de producent 

essentieel deel uitmaakt van de 
smaakbeleving.
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werking gesteld werden. Uiteindelijk opende Food Emotions feestelijk tijdens het weekend van 12, 
13 en 14 april dit jaar. Architect Jo Spaas tekende een ontwerp met krachtige uitstraling, in lijn met 
het prestige en de ambities van Food Emotions, zoals de bouwheer het concept had bedacht.
Alfa Bouw zorgde voor de aanpassing van het ontwerp naar uitvoeringsplannen. 

Gepersonaliseerde uitstraling 
Aan straatzijde zijn drie kubusvormige volumes zichtbaar die met elkaar verbonden zijn. Centraal is er 
een majestueuze inkompartij met veel glas, die direct toegang geeft tot de winkelruimte. Frits Van 
Hertum: “De hoogte bedraagt hier 6 m. Eerst was het de bedoeling om 3 m hoge deuren te plaat-
sen, maar dat resulteerde in een zo groot gewicht, dat de glazen vleugels niet meer te vatten waren 
en de motorische aandrijving ook al voor problemen zorgde. Wij hebben de constructie aangepast 
naar een beter te verwerken maatvoering, terwijl het indrukwekkende effect van de grote glaspartij 
toch behouden bleef. Er is gebruik gemaakt van floatglas met U-waarde 1,1 W/m²K en gevat in ultra-
dunne, nauwelijks zichtbare profielen”.
In het rechter volume zit aan de zijkant de toegang voor de goederenontvangst, een handvoorraad 
en een liftkoker voor de goederenlift die naar de magazijnruimte op de verdieping leidt. Op de bene-
denverdieping is achteraan de prachtig ingerichte demokeuken ondergebracht, die uitkijkt over het 
groene landschap en ’s middags ook gebruikt wordt voor het lunchrestaurant. 
De privéwoning zal worden ingericht in het linker gedeelte.
Mark Bonneu: “In de beginfase toen Trespa naar België kwam, gingen de vergaderingen altijd door 
in mijn hotel-restaurant. Ik had me toen voorgenomen dat als ik zou bouwen, Trespa een plaats zou 
krijgen in het project. En zo is het ook gegaan”.
De keuze viel op bronskleurige gevelplaten met een ‘metallic’ oppervlak. Het linker en rechter bouw-
volume laat een figuratieve decoratie zien die verwijst naar het logo van Food Emotions. Mark Bon-
neu: “Voor mijn 40e verjaardag kreeg ik een kunstwerk geschonken waarin de krachtlijnen van mijn 
persoonlijkheid vervat zitten. De vormgeving van dat kunstwerk, dat een plek kreeg in de zaal boven 
de winkelruimte, inspireerde voor het logo van Food Emotions”.
 
Detailrijke uitvoering
Het gebouw is gedicht met sandwichpanelen. Frits Van Hertum: “De wanden zijn geïsoleerd met 80 
mm PIR, het dak kreeg 120 mm PER-isolatie. Het dak boven het centrale deel is uitgevoerd in beton-
nen welfsels. Boven het magazijn ligt een stalen dak. In de winkelruimte is 70 mm PUR gespoten 
vloerisolatie aangebracht onder de betegelde dekvloer”. 
De interieurafwerking is bijzonder verfijnd en staat in directe relatie tot de activiteit van de zaak. Mark 
Bonneu: “Het onderste deel van de trap en de achterwand van de zaak is met bamboehout bekleed. 
Dat is het enige hout wat van de voedselinspectie nog mag gebruik worden in de keuken. Verder is 
er vurenhout verwerkt, o.a. voor de bekleding van de kolommen van het staalskelet, de houtsoort 
waaruit wijnkistjes zijn gemaakt”.

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

3.

2.

1.

foto 1 : de architectuur is zo opgevat 
dat overal rijkelijk licht naar binnen 
stroomt. Een gezellige eethoek nodigt 
uit om er ’s middags een geïn-
spireerde lunch te degusteren.

foto 2 : Het glasraam met het logo, 
gecreëerd door Artglas, verhoogt de 
aangename sfeer in het restaurant.

foto 3 : De winkelruimte is opgedeeld 
in zones met zorgvuldig samengestel-
de productfamilies. Hier een kijk op 
het Italiaans en versassortiment.
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Ondernemersstraat 4   
3930 Hamont - Achel

tel. +32 11 440 280 
www.alfabouw.be 

Uw bouwproject onze zorg
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Decoratief,
isolerend,
gezond én
veilig 

NEW

  www.ridas.be by

de enige muurbekleding die barsten

en oneffenheden in muren en

pleisterwerk doet verdwijnen

akoestisch, thermisch isolerend

en onderhoudsvriendelijk

antiallergisch, ademend en

beter bestand tegen vuur

dan andere muurdecoratie
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MAAKT BARSTEN EN ONEFFENHEDEN IN 

MUREN EN PLEISTERWERK ONZICHTBAAR

U hoeft barsten, scheurtjes en oneffenheden 

niet noodzakelijk op te vullen. Met een 

laag Ridas verdwijnen ze snel en makkelijk. 

Een unieke eigenschap die u tijd en geld 

bespaart.

STOF-, ROOK- EN ROETVRIJ

Dankzij haar antistatische eigenschap is Ridas 

bestand tegen stof, rook en roet. Anders 

dan bij gewone interieurverf blijft Ridas 

proper en netjes. Dat verklaart ook haar 

lange levensduur. Zo gaat Ridas gemiddeld 

makkelijk tien jaar mee terwijl ruimtes met 

gewone interieurverf al na een paar jaar een 

opfrisbeurt nodig hebben.

AKOESTISCH EN THERMISCH ISOLEREND

Ridas breekt de koudebrug tussen u en de 

muur. Het volstaat om zelfs grote ruimtes 

zonder muurverwarming te verwarmen. Zo 

bespaart u energie- en verwarmingskosten.

Verder heeft Ridasbekleding dankzij haar 

EPS-kunststofschuim en textielweefsels 

geluidswerende eigenschappen. Resultaat is 

een aangename akoestiek.

WATERBESTENDIG EN RECYCLEERBAAR

Ridas is volledig waterbestendig en 

recycleerbaar. Herstellingswerken zijn 

eenvoudig uit te voeren door de muren 

te bevochtigen. Na herstelling ziet u geen 

verschil. Ook dit maakt Ridas uniek in haar 

soort.

ANTIALLERGISCH EN GEZOND

Ridas is vrij van allergische en schadelijke 

stoffen. Omwille van zijn oplossende en 

celvormige eigenschappen laat Ridas uw huis 

ademen. U vermijdt condens en geniet van 

gezonde, frisse lucht.

BETER BESTAND TEGEN VUUR

DAN ANDERE MUURBEKLEDING

Testen tonen aan dat Ridas beter 

vuurbestendig is dan andere muurbekleding 

omdat er bij brand geen energie of rook 

ontwikkeld wordt. Dat maakt Ridas erg 

aantrekkelijk, vooral voor publieke ruimtes.

UITSTEKENDE PRIJS-

KWALITEITVERHOUDING

Bij Ridas kan u kiezen uit een waaier 

van decoratieve, rustgevende kleuren 

die het ruimtegevoel vergroten. Haar 

lange levensduur, isolerende en andere 

eigenschappen maken dat u geniet 

van een product met uitstekende prijs-

kwaliteitverhouding.

7 UNIEKE EIGENSCHAPPEN

GENK
Roux 
www.rouxverf.be

WOMMELGEM / TEMSE
Willems & Co 
www.willemsbvba.be

GEEL
Artekobel
www.artekobel.be

1
2
3
4
5
6
7
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ict4.me

Who is ict4.meBouwen, uw vak.

Nieuwe informatica toepassingen hebben het u als bouwondernemer  
eenvoudiger gemaakt: systemen hebben de logistiek versneld, plannen 
makkelijker beschikbaar gemaakt en dankzij IT toepassingen kan de direc-
tie in één oogopslag de controle houden. Door de opkomst van mobiele 
apparaten zoals smartphones, laptops en tablets, kan de bouwondernemer 
efficiënter en sneller beslissingen nemen.

Om dit te realiseren is er een flexibele oplossing nodig 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 en waarbij de kostprijs meegroeit met de noden van het bouwbedrijf.  
ict4me is één van de weinige bedrijven die dit plaatje perfect kan invullen.

U wil als manager van uw bouwbedrijf niet wakker liggen van IT. U wil bouwen, daarin bent u sterk. 
U wil 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 .

  
       

Referentiecase 

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.  Ict4me 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 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 ict4me.  Op die manier kunnen we ons focussen op ons werk, zonder ons zorgen 
te hoeven maken over onze ICT omgeving.  Voor ons als startende onderneming, was het ook een 
verademing dat alle hardware materiaal ons werd aangeboden in een leasingmodel.’

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

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

Wij leveren IT ondersteuning, 
gestoeld op 2 belangrijke pijlers:
- U betaalt per gebruiker, per  
 maand terwijl 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.



Builders Facts -  51 

Nice to know

Bouwunie positief over onderwijshervorming:  
noodzakelijk om groeiende vraag naar tech-
nisch geschoolden in te vullen

Bouwunie reageert positief op de hervorming van het onderwijs. Dergelijke 
hervorming is immers noodzakelijk om de stijgende vraag naar technisch 
geschoolde mensen te kunnen invullen.

De kwaliteit en zeker het imago van de huidige bouwopleidingen is te ondermaats om hieraan te 
voldoen. Nochtans is de bouw een aantrekkelijke sector met heel diverse, toffe, uitdagende, nieuwe 
en goed betaalde jobs. Dit beter bekend maken en de opleidingen die naar de bouwsector leiden, 
aantrekkelijker maken, is een mooie uitdaging. Doel moet alleszins zijn dat meer jongeren kiezen 
voor een bouwopleiding (in de ruime zin) die beter is afgestemd op hun interesses en talenten én 
op de behoeften van de bouwsector. Het vervangen van de klassieke opdeling in ASO, TSO en BSO 
door in de toekomst te werken met belangstellingsgebieden kan hiertoe een goede stap voorwaarts 
betekenen. Ook de verbreding van de eerste graad is een troef indien er daarbij voldoende aandacht 
gaat naar de diversificatie, met dus ook de nodige aandacht voor techniek, en een betere begeleiding 
van de jongeren zodat ze de juiste (want bewustere) keuzes kunnen maken. Het ontwikkelen van 
technisch talent zou eigenlijk al moeten starten in het basisonderwijs. Dit moet bijdragen tot minder 
problematische schoolloopbanen van jongeren (via watervalsystemen die leiden tot ongekwalifi-
ceerde schoolverlaters) en leiden tot zelfbewuste, tevreden en goed opgeleide vakmensen.

Bouwunie benadrukt voorts dat de opleidingen nauw moeten aansluiten bij de latere beroeps- 
bezigheden. Dit betekent dat jongeren ook voldoende praktijkervaring moeten opdoen, bijvoorbeeld 
via stages of werkplekleren. Daarnaast bepleit Bouwunie de ontwikkeling van een kwalitatief traject 
van tegelijkertijd leren en werken (een zogenaamd duaal opleidingstraject) in een voltijds onderwijs-
systeem. Dit bereidt jongeren concreet voor op de arbeidsmarkt maar geeft hen ook de kans om 
nog verder te studeren.

Tot slot blijft het volgens Bouwunie van belang dat een hervorming alleen niet veel zoden aan de 
dijk zet indien er niet tegelijkertijd een maatschappelijke bewustwording groeit dat de nood aan 
technisch geschoolde mensen erg groot is en dat technische en beroepsgerichte opleidingen hun 
negatief imago kwijt moeten omdat ze integendeel zeer waardevol en noodzakelijk zijn.

Voor meer informatie:

Geert Ramaekers, 
Directeur Opleiding | tel. 0496 27 07 34

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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In opbouw / Spraakmakend project

En wat wordt het?Aftandse ruïne bijna hersteld tot parel van 
Haspengouw

Een aantal keren in de zeer rijke geschiedenis van het Kasteel van Ordingen 
was de beslissing nabij om ‘de hele nest’ af te breken. Maar toch kwam het 
telkens goed. Als laatste in de rij werd de aannemersfamilie Sleurs bereid 
gevonden om het domein quasi helemaal in de oorspronkelijke staat te 
herstellen. Meer nog: het Kasteel van Ordingen wordt weldra hét referen-
tiepunt voor kwaliteitsvolle horeca in Zuid-Limburg, en zelfs ver daarbuiten.

De familie Sleurs is in de bouwsector bekend van Sleurs Metaalconstructies in Balen, het be-
drijf dat Richard Sleurs in 1965 oprichtte en wist uit te bouwen tot een erg gewaardeerde  
speler op Europees vlak. Nadat hij in 2009 de bloeiende onderneming had verkocht, moest hij met 
lede ogen aanzien hoe zijn geesteskind door mismanagement ten gronde werd gericht. Richard 
had toen echter al een nieuw levenswerk voor ogen: de volledige restauratie van het Kasteel van  
Ordingen, met als doel om er een prachtig hotel en restaurant van te maken. Vandaag zijn we bijna 
zo ver. 

Maar eerst blikken we nog even terug. De geschiedenisboeken vermelden het Kasteel van Ordingen 
voor het eerst in het jaar 1040. Daarna is het geweten dat een lange rij van edellieden er resideerden. 
Onder het bewind van de Duitse Orde was het tevens gedurende vele jaren een commanderij die 
afhing van Alden Biesen in Bilzen. De laatste verbouwing dateert volgens historici van 1879. Daarna 
werd langzaam het verval ingezet. “We hebben het kasteel gekocht in 1997,” herinnert Richard 
Sleurs zich. “Het was toen eigenlijk klaar om afgebroken te worden. De omliggende gronden waren 
al verkocht voor woningbouw. Heel jammer. Vandaar dat we eerst zijn gestart met systematisch een 
aantal percelen die nog niet bebouwd waren, terug te kopen zodat we nu opnieuw een oppervlakte 
van 13 hectaren hebben.” 

Variabel budget
De uiteindelijke bestemming was meteen duidelijk. “Onze dochter Chantal was in Zwitserland ge-

Bimet paneel
Dochter Chantal Sleurs woont vandaag nog 
steeds in Zwitserland, maar pendelt regel-
matig naar haar toekomstige woon- en werk-
plek in Ordingen. Toevallig was ze tijdens het 
interview even in België om de vorderingen 
van de restauratie te bekijken. Ze licht met 
plezier toe hoe het er gaat uitzien als in 2015 
alles klaar zal zijn. “In het Poorthuis hebben 
we al 3 vergaderzalen ingericht, die dienst 
zullen doen voor hotelgasten die hier 
seminaries of andere ontmoetingen 
willen organiseren,” vertelt ze. “In 
het kasteel brengen we een restau-
rant onder, dat permanent open zal 
zijn. Hier prijken ook de vier ster-
ren van het prachtige hotel met 22 
kamers tegen de gevel. Boven zijn 
er een tiental suites. Dat gedeelte 
is nu bijna helemaal klaar. Afhanke-
lijk van de vergunningen die we nog 
moeten krijgen, zouden we graag 
ook een wellnesscentrum en een 
feestzaal op het domein onderbren-
gen. Op die manier krijgen we een 
toplocatie, waar alle faciliteiten voor 
toerisme, zakelijke en persoonlijke 
evenementen beschikbaar zijn.” 

Zuid-Limburg mag zich alvast in de 
handen wrijven. In de plaats van  
een ruïne, is de tijd nabij dat het  
Kasteel van Ordingen opnieuw de 

1.
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start met studies in hotelmanagement. Vandaar dat we ambitie hadden om er 
een mooi hotel en restaurant van te maken.” Dat verliep in de beginfase niet 
van een leien dakje. “De eerste 5 jaar dienden vooral voor opruimwerken,” zegt 
Richard. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een stuk van het kasteel gebom-
bardeerd, dat nadien niet meer in ere hersteld werd.  Verder duurde het zo’n 8 
jaar eer we de nodige vergunningen hadden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
moest bijvoorbeeld aangepast worden. Pas in 2008 zijn we uiteindelijk met de 
restauratie kunnen starten. Eerst hebben we het Poorthuis aan de voorzijde volle-
dig verbouwd tot privéwoning, gevolgd door het kasteel.”

Zelfs met de jarenlange ervaring in de bouwsector, viel Richard Sleurs tijdens 
de werken nog van de ene verbazing in de andere. “Achter iedere bepleistering 
troffen we alleen maar rotte balken aan. Er was echt niet veel goeds meer  aan 
het gebouw. Insijpelend vocht had alles vernield. Als ik zelf geen aannemer was, 
zou ik er nooit aan begonnen zijn. Maar ik vond het een hele uitdaging om dit 
aspect van de bouwsector helemaal te leren doorgronden. Vandaar dat ik me 
heb verdiept in de restauratietechnieken. Zo kon ik stap voor stap alles tot op het 
bot strippen en opnieuw opbouwen. Gelukkig had ik nog vele materialen vanuit 
het vroegere bouwbedrijf. Maar toch… Wat ik hieruit vooral geleerd heb is dat er 
engelengeduld voor nodig is, en ook een variabel budget… Het moet een hobby 
zijn. Ik heb er alleszins een passie voor het verleden aan overgehouden. Het  
is ongelooflijk hoe dit alles destijds kon gebouwd worden met de beperkte mate-
rialen die er toen voorhanden waren.”

grandeur van weleer zal uitstralen naar de 
hele regio. 

In de volgende edities van Builders Facts 
zoomen we verder in op de bouwtechnische 
werkzaamheden van het kasteeldomein.

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

foto 1 : De Orangerie en het Poorthuis werden als eerste  gerenoveerd als 
woongedeelte van de eigenaars.

foto 2 : Voor de afwerking deed de familie Sleurs een beroep  op onderaan-
nemers waar ze vroeger al mee samenwerkte.

foto 3 : De schilderwerken in de hotelkamers zijn bijna  klaar. 

foto 4 : Het originele sierpleisterwerk werd door specialisten in de 
oorspronkelijke staat hersteld.

4.
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Op de bovenste verdieping 
van het kasteel kunnen 
gasten genieten in een 
tiental luxe-suites

partners

Bouwheer: 
 Richard Sleurs, Ordingen
Architect: 
 Robrecht Asnong Esa, Sint Truiden
Architect: 
 Vittorio Simoni, Hasselt
Liften: 
 Spie, Hasselt
Gyprocwanden: 
 All Fix, Lommel
Ventilatie: 
 Air Plus, Beringen
Glas bewerking: 
 Artglas, Zonhoven
Kunstschilder: 
 Bart Heylen, Leopoldsburg
Voegwerken: 
 Brusselaars Luc, Lommel
Verwarming: 
 Cevek, Overpelt
HK Inrichting: 
 Condes Interieur, Tienen
Bouwmaterialen: 
 Droogmans, Kozen
Stukadoor: 
 Go-ron, Diepenbeek
Schrijnwerker: 
 Geens, Leopoldsburg
Alarm installaties: 
 General Security (Trium), 
 Sint-Truiden
Granit marmer:
 Granit works Otten, Sint-Truiden
Gas Openhaarden: 
 Groven, Sint-Truiden
Hotel inrichting: 
 Hotek, Oud Gastel NL

Isolatie Chape: 
 Isola, Tongeren
Orangerie: 
 Jans Alu, Beringen
Stukadoor decoratie: 
 Jordens JP, Leopoldsburg
Interieurbouw: 
 Keldermans, Herk de Stad
Schilderwerken: 
 Mas, Zepperen
Betonwerken: 
 Mertens, Lommel
Parket: 
 De Parketschuur, Leopoldsburg
Bouwonderneming: 
 Luc Putzeys, Sint Truiden

Bouwonderneming: 
 Luc Ruymaekers, Balen
Electro: 
 Vanderhoydoncks, Alken
Vloer en tegels: 
 Vandereyt
Sanitair:
  Varey Lommel, Lommel
Droogzuiging: 
 Van Heugten Marc, Hamont Achel
Welfsels: 
 Vets en zonen, Mol
TV Installaties: 
 Videocenter, Zonhoven
Glas orangerie: 
 Glas Ceyssens, Heusden zolder



Builders Facts -  55 



56  - Builders Facts

Tuscan Doors - Roadtrip Tuscany May 2013

Goeie vrienden komen altijd langs de achterdeur, zo wordt gezegd. Ook in 

Toscanië, waar mensen in de tuin met volle teugen genieten van de zon, 

lekker eten met een goed glas wijn. Het is er de zoete inval, als familie,  

buren en vrienden langskomen om de mooie momenten van het leven met 
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elkaar te delen. Daarbij verliezen ze doorgaans maar één ding uit het oog: 

de prachtige voordeuren die er de huizen sieren en zeker voor toeristen  

zorgen voor het typische, idyllische karakter van de streek.

® tekst:Kurt Meers - foto: Kurt Vandeweerdt
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Mijn stad / Mijn dorp – Voeren

Get the lookNuchtere benadering van gemeentelijke 
bouwnoden

Op weg naar onze afspraak met Burgemeester Huub Broers valt op hoe 
vredig deze streek oogt en hoe rijkelijk de natuur hier nog op het voorplan 
treedt. Niet meteen een voorteken van veel bouwactiviteit… 
De burgervader van Voeren overtuigt ons snel van het tegendeel: Voeren 
bouwt aan zijn toekomst, maar met veel omzichtigheid en scherp reken-
werk.

Voeren is een faciliteitengemeente, waar de basiskennis van de Franse taal vereist is om te mogen 
solliciteren bij de gemeente. Voeren beslaat ongeveer vijftig vierkante kilometer en bestaat uit zes 
deelgemeenten: Moelingen, ’s-Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, Teuven en 
Remersdaal. Dorpjes en gehuchtjes die sinds 1977 samen Voeren vormen, maar elk wel hun eigen 
geschiedenis en karakter hebben.Burgemeester Huub Broers: “Het grondgebied van Voeren strekt 
zich uit over 18 km, maar is op sommige plaatsen nauwelijks 110 m breed. De natuur is hier uniek 
en zeer afwisselend met steile hellingbossen, diepe valleien en heel wat waterloopjes. De natuur is 
de motor voor het toerisme dat hier welig bloeit en goed is voor heel wat tewerkstelling”.
Maar Voeren is een kleine gemeente, met slechts iets meer dan 4.100 inwoners en dat aantal 
vertoont een eerder afnemende tendens. Bijgevolg moet Voeren het met zeer beperkte inkomsten 
stellen. “Dat maakt dat we goed moeten uitkijken wat we bouwen, wanneer we dat doen en hoe 
we het aanpakken” commentarieert de burgemeester. “We moeten goed plannen in de tijd en ge-
dreven zoeken naar de meest efficiënte aanpak van de werkzaamheden om maximaal rendement te 
halen uit de beperkte budgetten”.

Zeer gevarieerde realisaties
Burgemeester Huub Broers ontvangt ons in zijn kabinet op het Gemeentehuis, één van zijn al wat 

Voeren aan zee!

Burgemeester Huub Broers ver-
baast ons niet weinig met de uit-
spraak “Voeren ligt aan de Belgis-
che kust!”. Daarmee verwijst hij 
met terechte trots naar de goede 
ontsluiting van zijn gemeente en 
in het bijzonder naar de ons totaal 
onbekende snelle treinverbinding 
die Maastricht en Blankenberge 
verbindt. 
Voeren ligt slechts enkele kilo-
meters van het Nederlandse 
Maastricht en ook Heerlen en 
Valkenburg zijn heel nabij. Prak-
tisch aanpalend is het Waalse 
Visé,waar ook de Maas stroomt.

Burgemeester Huub Broers: “Het 
grondgebied van Voeren strekt 
zich uit over 18 km, maar is op 
sommige plaatsen nauwelijks 
110 m breed”.

foto rechts: Het vroegere 
gemeentehuis en de latere 
uitbreiding zijn met een houten 
loopbrug verbonden, waaronder 
de doorrit naar de achtergelegen 
parking loopt.
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Burgemeester Huub Broers is 
bijzonder gelukkig met de loods 
voor de gemeentediensten, 
omdat dit bouwwerk veel 
bijdraagt tot een aangenamer 
werken voor de gemeentelijke 
medewerkers. 

De loods is bovenal de uitvalsbasis 
voor de vrijwillige brandweer, 
een voorpost van de brandweer 
van Bilzen.
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oudere bouwrealisaties in Voeren. “Toen ik 
hier twaalf jaar geleden mijn ambt als burge-
meester mocht opnemen, waren er slechts 
3 administratieve medewerkers. Vandaag heb 
ik een team van 18 mensen aan mijn zijde. 
Daarom werd het gemeentehuis uitgebreid”.
Dat project behield het bestaande gebouw en 
zocht aanpalend uitbreiding door de aankoop 
van een vroegere bakkerij, die omzichtig ver-
bouwd werd. De grootste vernieuwing van 
het pand zat in het inrichten van de raadzaal 
met een balkon voor het publiek dat de ge-
meenteraadszittingen wil bijwonen. De bak-
ker en bakkersvrouw worden er herdacht 
door een foto van hun bakkersactiviteiten die 
is opgehangen aan één van de wanden en in 
het bijzonder door de naamgeving van deze 
zaal: ‘Jef & Jeanneke’. Een aanpalende kleine 
vergaderzaal draagt de naam ‘De Winkel’, al-
weer verwijzend naar de voormalige bakkerij.
Het bestaande vroegere gemeentehuis en 
de toegevoegde bakkerij zijn met een houten 
loopbrug verbonden, waaronder de doorrit 
naar de achtergelegen parking loopt.
Verleden jaar werden de infrastructuurwer-
ken aan de hoofdstraat die langs de ‘Voer’ 
loopt voltooid. Er ging een bouwbudget van 1 
miljoen euro mee gepaard. “Een zeer zware 
investering voor een gemeente als Voeren” 
beklemtoont onze gastheer. 

Eenvoudig maar efficiënt
Relatief recent en ogenschijnlijk vrij be- 
scheiden als bouwproject is de loods voor de 
gemeentediensten. “Ik ben daar bijzonder 
gelukkig mee” getuigt onze gastheer, “om-
dat dit bouwwerk heel veel bijdraagt tot een 
aangenamer werken voor onze gemeentelijke 
medewerkers. Geen prestige, maar pure ef-
ficiëntie!”.
De loods omvat een conciërgewoning en 
kantoorruimte, maar is bovenal de uitvalsba-
sis voor de brandweer. De brandweer van 
Voeren werd een voorpost van de brandweer 
van Bilzen, waardoor de interventietijden 
drastisch korter werden. Het betreft een vrij-
willigerskorps dat 28 leden telt, waaronder 
een dame en een tweede is momenteel 
in opleiding. De nieuwe thuis heeft het en-
thousiasme bij het korps nog vergroot en lokt 
bovendien nieuwe kandidaturen uit. 
Voeren blijft zijn brandweerkorps consequent 
steunen. Zo is er een budget ingeschreven in 
de begroting van dit jaar voor het overnemen 
van een ladderwagen van de collega’s uit 
Genk, die zal vervangen worden. Er bestaat 
ook een hechte samenwerking van het korps 
met de Waalse collega’s uit Plombières en 
Herve-Battice alsook met de brandweer-
korpsen uit het Nederlandse Heuvelland 
(Eijsden, Margraten-Mheer, Gulpen).

foto 1 : Voeren is een kleine 
gemeente met zeer beperkte 
inkomsten. Burgemeester Huub 
Broers: “Dat maakt dat we goed 
moeten uitkijken wat we bouwen, 
wanneer we dat doen en hoe we 
het aanpakken”.

foto 2 : De zeer afwisselende 
Voerense natuur is met steile 
hellingbossen en diepe valleien 
de motor voor het toerisme

foto 3 : Voeren heeft heel wat 
bouwplannen klaar liggen, 
waaronder de aanleg van een 
KMO-zone en de gefaseerde 
ontwikkeling van een verkaveling 
met in totaal 80 percelen door 
Matexi.

foto 4 : Voeren telt heel wat 
waterloopjes. 

2.

1.
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Voeren had de laatste tijd geïnvesteerd in 
nieuwe voertuigen en die verdienden een de-
gelijk onderdak. Bouwpartner was Elti Bouw.
Aanpalend aan de loods is er een milieupark 
aangelegd. Heel binnenkort volgt een uitbrei-
ding van de loods met een technische loods 
voor het onderbrengen van de eigen garage-
dienst van de gemeente. 

Plannen voor morgen en overmorgen
Op verzoek van de lokale KMO’s wordt heel 
binnenkort een ongeveer 6 hectaren grote 
KMO-zone ontwikkeld. “Vandaag zijn veel van 
die bedrijfjes thuis te krap behuisd of hebben 
een onderkomen in panden die in waardevol 
agrarisch gebied liggen. De KMO-zone zal 
toelaten de activiteiten te groeperen en her-
lokaliseren” verduidelijkt de burgemeester. 
In Sint-Martens-Voeren realiseert de Kleine 
Landeigendom uit Tongeren een sociaal 
woningbouwproject met 12 koopwoningen 
met 3 slaapkamers. De voltooiing van het pro-
ject wordt verwacht voor eind 2013.
De Provincie Limburg neemt de bouw van 
een nieuwe sporthal voor haar rekening. 
De gemeente Voeren heeft de bibliotheek 
van de Provinciale school overgenomen, 
maar verwacht binnen afzienbare tijd een 
nieuwe te moeten bouwen. “We zullen die 
gelegenheid benutten om een aantal zaken 
te clusteren” verklaart de burgemeester. “De 
nieuwe bibliotheek moet in de buurt van de 
school komen, waar we ook de bouw van 
een superette hebben bedongen, die door 
lokale mensen op franchisebasis zal worden 
uitgebaat”.
Dat brengt ons bij het grootste bouwproject 
dat zich de volgende jaren in Voeren zal vol-
trekken. Matexi is er gestart met de gefa-
seerde ontwikkeling van een verkaveling die 
finaal 80 percelen zal tellen. De verkoop van 
de eerste fase met 13 kavels is gestart en 
vond al 9 eigenaars. Deze nieuwe woonzone 
kan samen met de superette, de school en 
de later te bouwen nieuwe bibliotheek de mo-
tor voor een verjonging van de gemeentelijke 
bevolking worden.
Een burgemeester moet echter niet alleen 
bouwplannen smeden voor zijn levende in-
woners, zo leert ons Huub Broers, want op 
zijn lange termijn bouwagenda staat ook het 
renoveren en herstructureren van de begraaf-
plaatsen die nu over de deelgemeenten ver-
spreid liggen. “Het objectief is om tot één 
centrale begraafplaats te komen” stelt hij. 

® tekst: Eduard Coddé - foto’s: Kurt Vandeweerdt

3.

4.
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Dakwerken Kollenburg

Architectonisch beton en 
zink sieren de dakappartementen 
van Groenstaete

Op wandelafstand van het centrum van Hasselt nadert 
het woonproject ‘Groenstaete’ haar voltooiing.  Een 
prachtig project, bestaande uit 27 woningen en 145 
appartementen verdeeld over 7 complexen, gelegen 
rond een autovrij, groen en waterrijk binnengebied.

De bakstenen appartementsgebouwen worden vooral gekenmerkt door 
de dakverdieping die door een mooie combinatie van architectonisch 
beton en zink zijn opgebouwd.  De zinken gevelbekleding (met staande 
naad) werd gerealiseerd door de firma Joko uit Kinrooi terwijl de firma 
Stijlbeton uit Lier het architectonisch beton verzorgde.  Opvallend aan 
de gebouwen is ook dat het zinkmateriaal passend herhaald werd bij 
de inkomluifels en de plafonds van de terrassen zodat een geslaagde 
combinatie tussen baksteen, beton en zink werd bekomen.
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Buitenschrijnwerk
Houtconstructies
Houten bijgebouwen
Carport

Houten aanbouw
Tuinhuis
Dakwerken
Daktimmer

Dakbedekking
Dakisolatie
Lood- en zinkwerk
platte daken EPDM

Projectrealisatie
Renovaties

Jordy Kollenburg • Kampstraat 35 • 3640 Kinrooi • tel. 0493 67 15 25 • www.kollenburg.be

A L G E M E N E   B O U W W E R K E N

Daan Dirkx

Truyenstraat 29
3640 Molenbeersel
tel. 0497 12 73 65
bouwwerken.dirkx@gmail.com

bvba
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city/trip to Berlijn

Vittorio SimoniEen driedaagse trip naar een 
fascinerende, trendy stad!

Een toevallige ontmoeting kan tot mooie projecten leiden! Diana Pirard van 
dmotion communication toont in april haar mooie magazine ‘Builders Facts’ 
tijdens een Good Morning Club Meeting aan voorzitter Christa Jouck en de 
andere bestuursleden. Rina Verbeemen komt met de suggestie om een  
architectuur-trip te lanceren voor de lezers van het bouwmagazine, en denkt 
hierbij direct aan Berlijn.

In weinige Europese steden is er immers de laatste decennia jaar zoveel geïnvesteerd in architectu-
rale projecten als in Berlijn dat grotendeels verwoest en verdeeld achterbleef na de tweede wereld-
oorlog.   Een week later ligt een aantrekkelijk gestoffeerd programma klaar met speciale aandacht 
voor moderne architectuur.
In de vroege morgen van 14 juni is het zover en vertrekken 30 deelnemers in Lummen per autocar 
richting Zaventem. Bij een kopje koffie kijken ze de info-brochure in, die een grondige toelichting 
geeft bij de programmapunten.
Klokslag ‘s middags wordt op de luchthaven Tegel de start gegeven van een uitgebreide stads-
rondrit, onder deskundige begeleiding van Lieve Pillen, een Westvlaamse gids die reeds 27 jaar in 
Berlijn woont, en gepassioneerd haar stad leerde kennen. We rijden de stad binnen via het barokke 
kasteel Charlottenburg, en de Ku’damm, de prestigieuze brede laan met zijn exclusieve winkels, 
restaurants, theaters en bioscopen. De Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche is helemaal ingepakt voor 
restauratie, maar het adres van het KaDeWe (Kaufhaus des Westens) wordt door de dames goed ge-
noteerd. We rijden langs de Brandenburger Tor, en merken de dubbele rij kasseitjes op, die aangeeft 
waar tot eind 1989 ‘De Muur’ heeft gestaan. President Obama zal hier binnen 4 dagen, in navolging 
van president John FK in 1963, de Berliners toespreken. In het Kulturforum valt de gele kleur van 
de Berliner Philharmonie op, en vormt een sterk contrast met de zwartkleurige Neue Nationalgalerie 
van Ludwig Mies van der Rohe, een van de belangrijke vertegenwoordigers van de Bauhausstijl. 
Acht pylonen en glaswanden ondersteunen het immense cassettedak. Schitterend! Langs de Tier-
gartenstrasse staan de prachtige ambassades, de meeste architecturaal erg origineel en verrassend. 

Muziek lag aan de basis van mijn ver-
traagd aansluiten bij de groep.  Waar 
muziek meestal pas uitdeint in de late 
uurtjes deed de ‘Good Morning Club’ 
haar naam alle eer aan…  Om 4uur 
was ik reeds op weg naar Keulen om 
dan rond 8uur in Berlijn het hotel bin-
nen te gaan. 

Al snel bleek dat we begeleid werden 
door een zeer goede gids, weliswaar 
afkomstig uit Oostende maar reeds 27 
jaar woonachtig in Berlijn.  De manier 
waarop ze vertelde, haar kennis over 
de architectuur en de links die ze 
maakte tussen geschiedenis, politiek 
en nieuwe architectuur maakten dat ik-
zelf eerder nog heb bijgeleerd dan wel 
een en ander diende aan te vullen.  Ik 
ben dan maar gestart met het maken 
van foto’s om zo toch een bijdrage te 
kunnen leveren aan dit weekend Ber-
lijn.

Wat opvalt is dat er nog steeds veel 
bouwkranen aanwezig zijn in de stad. 
Ondanks de financiële kater zijn er dus 
nog tal van grote projecten in uitvoer-
ing.  

Ik mag besluiten, wellicht in naam van 
elke reisgezel, dat het weekend meer 
dan geslaagd was. Alle ingrediënten 
waren immers aanwezig : toffe nieu-
we mensen ontmoeten, anderen beter 
leren kennen en dankzij de zeer goede 
toelichtingen van de gids nog heel wat 
nieuwe info over Berlijn meekrijgen.

Victor
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Diegene die nooit eerder de vernieuwde Potzdammer Platz aanschouwde, hapt even naar adem bij 
het zien van het indrukwekkende Sony Center en de Daimler Building,
Ons hotel John FK ligt vlak bij de erg mooie en gezellige Gendarmenmarkt, met zijn 2 basilieken 
en zijn Schauspielhaus van de beroemde architect Schinkel. We logeren in mooie kamers, maar 
zakken al snel af naar de leuke hotelbar waar lekkere cocktails, Duitse bieren en uitstekende single 
malts worden uitgetest, en waar de eerste indrukken van Berlijn worden uitgewisseld.
Op zaterdagmorgen vertrekken we met Duitse stiptheid (enkelen moeten daarom een spurtje 
plaatsen) te voet naar de Reichstag, en even later staan we er op het dak om de beroemde koepel, 
onthuld in 1999, te bezoeken. Architect Vittorio Simoni heeft ons intussen vervoegd, en samen 
bewonderen wij het schitterend project van de Britse architect Norman Foster. Centraal binnenin 
een met spiegels beklede omgekeerde kegel met daarrond wenteltrappen.  Beneden zie je het 
halfrond waar de Bundestag (parlement) zetelt. En wat een geweldig onvergetelijk panorama over 
Berlijn! Namiddag is vrij, en ‘some ladies’ springen vliegensvlug in een taxi en haasten zich naar 
het KaDeWe, want er zijn al ‘sales’. Anderen gaan lunchen in de Hackische Höfe, met zijn gezel-
lige binnenpleintjes (Höfe) waar je heerlijk kan terrassen en snuffelen naar snuisterijen. Na de val 
van De Muur werd op deze plaats zwaar geïnvesteerd, om deze ‘achterplaatsen’ te restaureren. 
Het is dan ook een topattractie geworden voor toeristen.  Hier worden intussen ook makkelijke 
wandelschoenen aangeschaft! 
In de namiddag nemen 17 sportievelingen deel aan een begeleide fietstocht, langs De Muur, door 
de  Tiergarten en langs de Spree, waar Berliners in hun ligstoelen genieten van de zonnige vrije 
zaterdag.  Gids Nikki halt op interessante locaties en vertelt boeiende anekdotes. Anderen ’Lafay-
etten’ nog wat in de Friedrichstrasse en genieten van een terrasje. ’s Avonds verzamelen wij bij 
Aigner, op de Gendarmenmarkt, een gezellig restaurant waar we de voorbije dag evalueren bij 
een verzorgd diner.  Vittorio Simoni blijkt een uitstekend fotograaf.  In de hotelbar wordt verder 
nagepraat, maar hoe laat het voor sommigen ook uitliep, op zondagmorgen staan we weer in de 
startblokken voor een fikse wandeling.
De Potsdammerplatz en het Sony Center krijgen onze volle aandacht. Verder naar het Holocaust 
Gedenkteken, waar je stil wordt bij de 2711 grafzuilen op een golvende bodem, wegzinkend soms. 
In de benedenverdieping word je geconfronteerd met de uitroeiingspolitiek van Hitler. Hoe kon dit 
ooit gebeuren. Even later bezoeken we het erg symbolisch geladen Joods Museum van Daniel 
Libeskind, een vreemd gebouw van zink en beton, met assen , hellingen en trappen die je uit 
evenwicht brengen. Eén as loopt dood in de beklijvende Holocaust Turm.
Na Checkpoint Charlie, de bekendste grenspost tussen het vroegere West- en Oost-Berlijn, wan-
delen we verder langs de Topographie des Terrors, een aangrijpende openluchttentoonstelling over 
het Nazisme, achter een overgebleven stuk van De Muur en op de plek waar de  administratie van 
het Derde Rijk zijn strategieën uitzette.
Omstreeks 18u, na nog een laatste verfrissende pint op het terras van ons hotel, zijn we weer op 
weg naar Tegel Airport, voor een vlotte vlucht huiswaarts. Everybody tired, but happy and satisfied.

‘Schrijf me zeker al maar in voor jullie 
volgende minitrip: schitterend program-
ma, goede organisatie van Reizen De 
Toerist, en wat een leuk gezelschap!’, 
vind ik maandagmorgen in mijn mail-
box. 
Er komt dus een vervolg.

® tekst: Rina Verbeemen - 

foto’s: Rina Verbeemen - Vitorio Simoni
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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

Lambrichts B     gsm 0032 475 62 71 09
Lambrichts G     gsm 0032 470 52 99 62

Diestersteenweg 130    3510 Kermt  
info@bg-construct.be
www.bg-construct.be 

Totaal renovatie    I    Ruwbouw & Afwerking   
 van a tot z

Sanitair & Verwarming

Verdeling & installatie van houtpellet kachels

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

spend assessment 

adv.indd   2 9/01/13   13:14
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Cooking Fun

SiematicOm duimen en vingers af te likken! 
(ook die waar in gesneden werd…)

Na een afwezigheid door een winters griepje in de vorige sessie, was chef-
kok Moke begin juni opnieuw op post om een aantal bouwprofessionals in 
te wijden in zijn intieme keukengeheimen. Met zijn gekende zuiderse flair 
en Limburgse tongval maakte hij er voor de gasten van Siematic Keuken-
ontwerpers een fel gesmaakte workshop van. 

Stonden eerst aan de werktafel en schoven nadien de benen onder de eettafel: Egide Meertens (EM 
Architecten), Andy Gijbels (Nano Architecten), Vicky Dethier (Bouwbedrijf Dethier), Geert Janssen 
(Jaraco), Jean Leinders (Kumpen), Marie-Hélène Jans (Recor), Marc Nulens (Elastoflex) en Indra Nijs 
(Hans Grohe). Van dmotion waren Heidi Wijgaerts en Diana Pirard aanwezig, terwijl voor Siematic 
Keukenontwerpers de eer werd hooggehouden door Marc Meekers en Romain Houtmeyers. Kurt 
Vandeweerdt zorgde voor de beelden.

Architect Egide Meertens is zich vooraf heel goed bewust van zijn progressiemarge als kok: “Ik kan 
tot dusver eigenlijk alleen iets in de microgolfoven steken,” bekent hij. “Voor de rest kan ik hier dus 
heel veel bijleren.” Zijn collega aan het voorgerecht, Andy Gijbels, staat al een klein stapje verder. 
“Op zondag is het meestal mijn beurt om te koken. Ik doe het heel graag, maar de tijd ontbreekt 
meestal. Al overweeg ik wel om een cursus te gaan volgen. Ik eet namelijk ook zelf graag. Behalve 
tomaten lust ik eigenlijk alles.”
Moke heeft al met een half oog de kwaliteiten van zijn hulpkoks aan het voorgerecht kunnen inschat-
ten. “Tempo mannen! We willen graag vandaag nog aan tafel!”

Het team van de hoofdschotel kan zich daarentegen wel permitteren om langzaam op tempo te 
komen. Terwijl Vicky Dethier de tomaatjes wast en Geert Janssen het vlees insmeert met een 
klaargemaakte auberginepasta, droogt Jean Leinders nog rustig enkele glazen af. Op het vuur prut-
telen intussen de pastaslierten. Moke legt ook hier de pees er op. “Geeft er iemand een seintje als 
de pasta klaar is?,” vraagt hij. “Hoezo,” antwoordt Vicky, “staat er geen timer op dat vuur?” Moke 
lacht: “Nee, koken heeft geen exactheid. Elke pasta is anders. Proeven is de enige timer die juist is.”

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

foto v.l.n.r. : Geert Janssen (Jaraco),  
Andy Gijbels (Nano Architecten), 
Vicky Dethier (Bouwbedrijf Dethier),  
Indra Nijs (Hans Grohe), Moke, 
Marie-Hélène Jans (Recor), Marc 
Nulens (Elastoflex), Romain 
Houtmeyers (Siematic Keuken-
ontwerpers), Jean Leinders 
(Kumpen), Diana Pirard en Heidi 
Wijgaerts (dmotion), Marc Meekers 
(Siematic Keukenontwerpers) en 
Egide Meertens (EM Architecten),  
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Cooking Fun

Gesneden vinger
In een andere Siematic-keuken wordt het traditionele rollenpatroon overboord gegooid. Marc Nulens 
moet de eiwitten kloppen, terwijl Indra Nijs subtiele instructies geeft: “Niet roeren, Marc. Probeer 
er wat lucht in te kloppen!” Marc doet zijn best, tot een kramp in zijn arm schiet. “Thuis doen we 
dat met de mixer, hoor,” reageert hij. “Zo hard heb ik nog nooit moeten werken!” Moke speelt voor 
reddende engel en neemt over. Marie-Hélène Jans laat het schouwspel ondertussen aan zich voor-
bijgaan en werkt op haar eiland rustig aan de crème anglaise. Tot er een gil weerklinkt: in de vinger 
gesneden! Romain Houtmeyers van Siematic rukt meteen uit met 2 grote EHBO-koffers. Gelukkig 
volstaat een klein pleistertje. Een gewaarschuwde vrouw is er 2 waard, denk je dan. Wie Vicky de 
tomaatjes ziet snijden, houdt nochtans het hart vast. Rakelings suist het mes enkele keren langs 
haar duim. Beginnersgeluk of de kunst van een routinier?

Houten lepel
Alleen als Geert de look moet toevoegen, kijkt Vicky nog even op: “How maar, niet zoveel! Ik moet 
morgen klanten ontvangen!” Jean mag vervolgens de tomaatjes omroeren. “Natuurlijk kan hij dat 
goed,” vindt Geert. “Er is geen verschil met mortel maken!” Als Jean even zijn pot verlaat, grijpt 
Moke in: “Hela, geen houten lepel in de saus laten staan! Dat geeft smaak af.” Weeral iets bijge-
leerd…
De architecten zijn ondertussen op kruissnelheid. De dunne plakjes verse zalm die Andy zorgvuldig 
heeft afgesneden, worden door Egide als een puzzel op een dubbele laag folie gelegd. “Precies een 
schilderijtje,” vindt Geert. “Ge moet dat thuis tegen de muur hangen!” Tot hij zich dringend om zijn 
eigen potjes moet bekommeren, want Vicky heeft de room laten overkoken en spurt weg alsof haar 
leven er vanaf hangt… Als een getraind brandweerman kalmeert Geert de gemoederen. Ramptoe-
risten verzamelen zich rondom, maar Jean heeft alles snel weer proper geveegd.

Pannenkoekdieven
Tijd voor nog een gouden tip. “Weet je dat je in een stoomoven iedere dag vers water moet gie-
ten?,” vraagt Moke. “Zeker de hoogwaardige toestellen zoals hier bij Siematic verdienen dat.” Vicky 
is verbaasd: “Oei, bij mij op het werk gaat een fles Spa Reine soms 2 weken mee…” Diana van 
dmotion wast op de achtergrond enkele kommen af. “Anders krijg ik geen eten straks,” lacht ze.

Marc heeft aan het dessert nu een minder arbeidsintensieve taak gevonden. Hij bakt pannenkoek-
jes. “Een ondernemer wil altijd beter doen,” zegt hij. “Daarom bak ik er 6 tegelijk in een pan, terwijl 
Moke dacht dat ik er maar 4 in zou krijgen.” De prof-kok zwaait met complimenten, terwijl hij Marie-
Hélène de aardbeien op een kunstige manier leert snijden. Ze heeft enkele oefenexemplaren nodig. 
“Na 2 kilo zal ik het wel kunnen zeker?,” klinkt het paniekerig. Maar het moet gezegd: oefening baart 
redelijk snel kunst! Er is bovendien versterking op komst, want Jean wordt naar de dessertenclub 

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

Tip van Moke: 
Wie zich verbrandt moet zijn oorlel 
vastgrijpen om de hitte naar beneden 
af te leiden... Kwakkel of waarheid?

1.

2.
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overgeheveld. Met veel schwung kwijt hij zich van zijn taak: roeren en de room half stijf kloppen. 
En Indra, hoor ik u vragen? Die dept af en toe een vinger in de chocolade en stelt zich vragen bij de 
hoeveelheid deeg voor de pannenkoeken. “Moet dat nog dienen voor de opendeurdag bij Siematic, 
of voor een verjaardagsfeest van uw kinderen, Moke?” Marc ziet steeds meer ‘gelegenheidsproe-
vers’ een pannenkoekje meegraaien. “Seg, ik ga iets over het stapeltje leggen,” dreigt hij. “ Straks 
komen we niet toe!”

En dan valt alles zoals steeds mooi in de plooi. De ijsmachine ratelt nog eventjes om het bananenijs 
te perfectioneren en Indra leeft zich nog even creatief uit met de witte chocolade op de dessert-
borden. Laatste controle: go! Het smullen kan beginnen. En of 
het lekker was? Zelfs de gewonde duimen en vingers werden 
helemaal afgelikt! 

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Kurt Vandenweerdt

Het menu:
Voorgerecht: Rollade van zalm, spinazie en zuurkool in een 
coulis van waterkers

Hoofdgerecht: Lamsfilet in een jasje van auberginepasta en 
gebakken pasta met tomaat

Dessert: Crème anglaise met bananenijs als toetje op mini 
pannenkoekjes

The End! 

3.
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Wereldspeler met sterke 
lokale verankering
Wienerberger: ook in 
Limburg bevoorrechte 
bouwpartner

Wereldwijd staan de natuurlijke bouwmaterialen en oplossingen van 
Wienerberger voor esthetiek, comfort en veiligheid. De binnenmuurstenen, 
kleidakpannen, gevelstenen en kleiklinkers worden op de markt gebracht 
onder de gekende merknamen Porotherm, Koramic, Terca en Desimpel. 
Het internationale bedrijf speelt ook een belangrijke rol in de stap naar  
duurzamer (ver)bouwen en wonen en heeft daarbij oog voor de drie  
facetten van authentieke duurzaamheid: het ecologische, het economische 
en het sociale. Verantwoord omspringen met grondstoffen en energie bij de 
ontginning, productie en distributie is voor Wienerberger vanzelfsprekend. 
Via een sterke lokale verankering creëert Wienerberger tewerkstelling en 
draagt zij bij aan het sociale weefsel.
Wat betekent dat alles met name voor Limburg?

Elke medewerker telt
In de vier Limburgse productiefaciliteiten van Wienerberger zijn alles samen circa 270 medewerkers 
aan de slag. De fabriek voor handvorm gevelstenen in Veldwezelt (Lanaken) produceert onder de merk-
namen Terca en Desimpel gesmoorde gevelstenen, traditionele meerkleurige of eenkleurige bakstenen 
en bakstenen met verouderde look. De productieplant in Maaseik profileert zich met een rijk geva- 
rieerd kleurenpalet aan Terca gevelstenen waarin de nadruk ligt op oranje, diep oranje, rode, paarse en 
paarsblauwe tinten. De in Maaseik geproduceerde ringoven- en veldovenstenen hebben hun exclusieve 

paspoort

Wienerberger Belgie

Activiteit: aanbieder van 
keramische bouwmaterialen 
en –oplossingen, waaronder 
binnenmuurstenen,  
kleidakpannen, gevelstenen en 
kleiklinkers met de merknamen 
Porotherm, Koramic, Terca en 
Desimpel

Hoofdzetel: Kortrijk
Aantal werknemers: ca 1.120
Aantal productievestigingen: 13

Wienerberger - 
Divisie Limburg:
- Maaseik
- Tessenderlo
- Veldwezelt (Lanaken)

1. 2.

www.wienerberger.be
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karakter te danken aan hun uitstraling en 
ambachtelijke authenticiteit. De fabriek 
voor binnenmuurstenen in Tessenderlo 
vervaardigt Porotherm keramische bin-
nenmuurstenen voor dragende en niet-
dragende wanden. Steinzeug-Keramo in 
Hasselt ontwikkelt en produceert gres-
buizen en –hulpstukken voor riolerings-
stelsels en industriële toepassingen. 

Gul met hernieuwbare energie
Via eigen projecten en samenwerking 
met externe partners vermindert Wiener-
berger het energieverbruik en schakelt 
het hernieuwbare energiebronnen in. 
“Limburg wind(t)” plaatst bij Wiener-
berger Tessenderlo een windturbine. 
Edison Energy uit Hasselt installeerde in 
juni 2011 op de fabrieksgebouwen van 
Wienerberger in Veldwezelt 2184 foto-
voltaïsche zonnepanelen.

Voor elk (ver)bouwproject de gepaste 
oplossingen
Wienerberger werkt nauw samen met 
lokale architecten, studiebureaus, aanne-
mers, steden, gemeenten en lokale over-
heden voor de ontwikkeling en correcte 
toepassing van zijn producten en oplos-
singen. Zowel de individuele bouwheer 
als promotoren en sociale huisvestings-
maatschappijen vinden in het aanbod 
van Wienerberger de gepaste duurzame, 
energiezuinige en innovatieve oplossing.
Duurzaamheid begint bij Wienerberger 
met de ecologische ontginning van de 
natuurlijke en herbruikbare basisgrond-

stof klei. Keramische bouwmaterialen hebben unieke eigenschappen, een heel lange levensduur en ver-
gen amper onderhoud. Dat wordt ondersteund door certificaten en ecolabels als natureplus, DUBOkeur 
en het Cradle-to-Cradle-certificaat.
Met Wienerberger kunnen bouwheren en architecten op maat energiezuinig bouwen. Dat gaat van  
lage-energiegebouwen over massief passiefconcepten tot massief zero-energiegebouwen die in hun 
eigen energie voorzien. Ook voor renovatie ontwikkelt Wienerberger doordachte oplossingen. 

foto 1: groepsfoto Maaseik
foto 2: Maaseik
foto 3: Tessenderlo

foto 4: groepsfoto Veldwezelt (Lanaken)
foto 5: groepsfoto Tessenderlo

3. 5.

4.
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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
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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: Skatepark Genk

Get the lookNieuw skatepark als ontmoetingsplaats 
voor jongeren

De jeugd van Genk is van geen kleintje vervaard. Sinds het stadsbestuur 
investeerde in een gloednieuw skate- en bmx-park, zie je hen onder de brug 
van de Westerring de meest halsbrekende toeren uithalen. Schepen van 
Sport Ali Caglar weet hoe dit opmerkelijke bouwproject tot stand is gekomen.

“De vraag is vanuit de jongeren zelf gekomen,” steekt de schepen van wal. “We hebben altijd veel 
inspraak gevraagd om ons beleidsprogramma af te stemmen op de concrete wensen van onze inwo-
ners. Op die manier is naar boven gekomen dat een nieuw bmx- en skatepark welkom zou zijn. We 
hebben dit punt in onze prioriteitenlijst gezet, zodat we medio vorig jaar al de gunning konden doen. 
Vandaag mogen we fier vaststellen dat het park van zo’n 500 m2 inmiddels officieel is ingehuldigd en 
al veel gebruikt wordt. En dit ondanks het slechte weer dat we in het voorjaar hebben gekend.”

Een eerste knoop die moest doorgehakt worden vooraleer een leverancier te zoeken, was het bepalen 
van de locatie. “Daarbij moesten we de moeilijke evenwichtsoefening maken tussen enerzijds de 
wens van een aantal buurtbewoners om niet pal in het centrum een levendige attractie voor jongeren 
te bouwen, en anderzijds ook niet te ver van het centrum uit te wijken. De oplossing werd gevonden 
onder de brug aan de Hooiplaats, voorbij de Limburghal. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het park 
overdekt is en er dus ook bij slecht weer kan geskatet en gefietst worden.”

Vandalisme
Als tweede dilemma diende het stadsbestuur bij de aanbestedingsprocedure een keuze te maken 
tussen 2 procedés. “Er zijn enerzijds de constructies die als prefab-elementen in het atelier worden 
gemaakt, en anderzijds zijn er de ramps die ter plaatse in beton worden gegoten. We hebben dan 
een aantal binnen-en buitenlandse voorbeelden bestudeerd, en uiteindelijk gekozen voor de tweede 
optie. Dat was een voorstel van het Nederlandse Van Vliet Buitenruimte. We vonden dit niet alleen het  
mooiste ontwerp, maar waren ook overtuigd van de bouwtechnische voordelen. 
Er werd eerst een wapening aangebracht, om vervolgens het beton te gieten. Dit moet secuur  
gebeuren omdat de ondergrond een bepaalde gladheid moet hebben om er in de beste omstan-
digheden op te skateboarden of fietsen. Op dat vlak hebben de jongeren ons zelf geadviseerd.” Er 
werd bij de gunningscriteria eveneens belang gehecht aan de veiligheid, de creativiteit van het ontwerp 
en aan de bestendigheid tegen vandalisme.

Waarom het bmx- en skatepark 
van Genk er uitziet zoals nu, 
heeft te maken met de inspraak 
die de jongeren hebben gehad. 
In het lastenboek stond letter-
lijk dat het de aannemer werd 
aangeraden om inspraak te 
geven aan de lokale gebruikers 
van de al bestaande infrastruc-
tuur. 
“Dit omdat we op zoek gingen 
naar vernieuwende en originele 
ideeën,” aldus schepen Caglar. 
“We hebben meegewerkt om 
de partijen op voorhand samen 
te brengen, zodat de ontwer-
pen die ons werden voorge-
steld zeker op de goedkeuring 
van de toekomstige gebruikers 
zouden kunnen rekenen.”

foto 1 : De vraag is vanuit de 
jongeren zelf gekomen, aldus 
Ali Caglar

foto 2 : Spectakel verzekerd!

1.
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2.
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Vanuit de jeugddienst konden de 
Genkse jongeren aangeven welke 
attracties er in het park moesten 
gebouwd worden.

partners

Bouwheer: 
 Stad Genk, dienst jeugd
Studiebureau: 
 Carve, Amsterdam NL
Hoofdaannemer: 
 Van Vliet Buitenruimte, Harmelen NL
Asfalt en Slemlaag: 
 Ballast Nedam, Nieuwegein NL
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Fitness
Het skatepark, dat in totaal 215.000 euro heeft gekost, is niet alleen bedoeld om jongeren zich sportief 
te laten uitleven, maar moet ook dienst doen als ontmoetingsplaats. “Daarom staan er bankjes en 
vuilbakken”, zegt schepen Caglar nog. “Ook senioren komen hier trouwens naartoe om te kijken naar 
de actie en om onderling wat bij te praten.” Intussen worden er in Genk al nieuwe initiatieven op poten 
gezet: “Samen met schepen van Jeugd, Annick Nagels, bekijken we voortdurend hoe we het aanbod 
nog kunnen verbeteren om voor jongeren leuke, creatieve activiteiten op te zetten. Ik denk in dat ver-
band aan de outdoor fitnesstoestellen die we in diverse wijken al geïnstalleerd hebben. De respons 
daarop is erg groot. Ook oudere mensen maken er overigens veel gebruik van. Andere voorbeelden 
zijn de Finse piste die we gaan aanleggen en de bouw van de volleybalhal die we mee mogelijk  
gemaakt hebben.”

® tekst: Kurt Meers - foto’s: Benoit De freine

Het skatepark is gedeeltelijk 
overdekt, zodat er ook bij slecht 
weer naar hartenlust kan gespeeld 
worden. 

2.
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U W  P A R T N E R  I N  B E K I S T I N G
INDUSTRIEWEG NOORD 1129
B-OPGLABBEEK
T +32 89 81 99 00
F +32 89 81 99 33
INFO@COMETAL.BE
WWW.COMETAL.BE

cometal_adv.indd   1 14/01/13   18:08
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Nice to know

Wie roept het hardst bij openbare werken?

Communicatie bij wegenwerken, bouw- en 
infrastructuurprojecten

De kritische bewoner, de nerveuze handelaar, de geagiteerde weggebrui-
ker of zelfs het lokaal actiecomité, zijn u vast niet vreemd. De omgeving en 
zijn stakeholders vormen een belangrijke variabele bij de planning en uit-
voering van openbare werken. Correcte, heldere en tijdige communicatie is 
de sleutel om de burger zowel te informeren als te betrekken.

Ik stel vast dat projectverantwoordelijken bij werken in de publieke ruimte de omwonenden al te 
vaak als storend element of factor van tijdsverlies beschouwen. Niet onbegrijpelijk aangezien de 
belangrijkste parameters voor hen tijd, technische uitvoering en budget zijn.” 
Aan het woord is Tom Buntinx, zaakvoerder van het Hasseltse adviesbureau Amaril en gespeciali-
seerd in communicatie bij openbare werken.
“De hoorzitting heeft ondertussen gelukkig al plaats gemaakt voor een infoavond en regelmatig 
ziet er een klankbordgroep het levenslicht. Belangrijke overlegmomenten zonder twijfel, maar niet 
zaligmakend en zeker niet voldoende om de permanente honger naar informatie van de omgeving 
te stillen. Zowel in de aanloop als tijdens de uitvoering van openbare werken kan een eenvoudige 
communicatiereflex de rendabiliteit van een project positief beïnvloeden.” 

Kies uw boodschap maar ook uw boodschapper zorgvuldig

Is het belangrijk dat de ingenieur het heeft over DWA en RWA in plaats van over riolering? Is het 
voldoende om de uitvoerende aannemer bij nutswerken zo nu en dan een briefje bij de mensen te 
laten bussen? En is de milieuambtenaar de aangewezen persoon om handelaars te woord te staan 
over wettelijke mogelijkheden bij wegenwerken? 
Communiceer op maat van elke betrokkene (bewoner, handelaar, sportclub of school) in begrijpbare 
taal en met aandacht voor ieders bekommernissen. Met een duidelijke projectfolder, bewonersbrief 
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of werfupdate kan al veel bereikt worden. Als je daarnaast ook nog eens zorgt dat opvolging bij 
vragen of klachtenbehandeling evenveel aandacht krijgt en gebeurt door de juiste persoon, 
moet er niet langer ‘om ter hardst naar mekaar geroepen worden’.  

“Vaak kan eenzelfde boodschap die eerst niet aanvaard werd wel het beoogde effect hebben 
als deze gebracht wordt door een onafhankelijke partij. De neutraliteit samen met een gepast 
inlevingsvermogen van een externe adviseur kan een ‘werf van verschil’ betekenen”, aldus 
nog Tom Buntinx. 

Tom Buntinx is ondermeer actief  als bereikbaarheidsadviseur voor Wegen en Verkeer  
Limburg. “De bereikbaarheidsadviseur is voor ons een belangrijke communicatieschakel om 
naast de effectieve hinder ook de hinderperceptie tot een minimum te beperken en de aan-
vaarding door de betrokkenen te vergemakkelijken.”

(Jo Lieben, communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer Limburg)
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Nice to know

Résumé uit de speech van Voorzitter Vlawebo 
Limburg Bas van de Kreeke 
op de Jaarvergadering (3 juni 2013)
 
De recente enquete “Bouwradar” legt volgende pijnpunten bloot bij de 
Limburgse wegenbouwers: 

• De grondstofprijzen en dalende verkoopprijzen blijven op de marges en winstgevendheid 
 wegen. Dit in combinatie met de dalende omzet is een belangrijk aandachtspunt en moet 
 van nabij opgevolgd worden.

• 75% van de wegenbouwers verwacht minder aanwervingen te doen dan gebruikelijk.

• Het aantal overheidsopdrachten blijft laag en is onvoldoende.  

• Betalingsgedrag verloopt moeizamer, waardoor er financieringsproblemen kunnen ontstaan. 

• De economische situatie van de wegenbouwers is minder gunstig dan een jaar geleden.

De Voorzitter gelooft meer en meer dat dit geen crisis is, maar een nieuwe werkelijkheid. 
Welke acties kunnen we daarin nemen ? Om de wegenbouw opnieuw aan te zwengelen kan de 
Vlaamse overheid gecombineerde projecten van wegen en rioleringen deblokkeren en financierings-
instrumenten zoals de saneringsbijdrage maximaal aanwenden voor nieuwe investeringen. Ook in 
het SALK-rapport zien we trouwens dat er voor de wegenbouwsector een aantal concrete en nood-
zakelijke maatregelen zijn beschreven.
Samenwerking, efficiënte communicatie met alle betrokken partijen en een betere coördinatie van 
de werken blijven cruciaal.  Het platform dat de Vlaamse regering gelanceerd heeft om gegevens te 
verzamelen over wegenwerken, werken door nutsbedrijven en manifestaties is hierbij een belangrijk 
initiatief, evenals de omgevingsvergunning en het zo pas gestemde ontwerpdecreet voor complexe 
projecten. 

Over Minister Hilde Crevits - Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit - niets dan lof.  
De toestand van onze wegen en de verkeersveiligheid is sterk verbeterd. Ze heeft een duidelijke 
visie op infrastructuur, die in veel opzichten mooi aansluit bij de noden van de Limburgse wegen-
bouwers. Ze vindt infrastructuur een noodzakelijke voorwaarde om de troeven van Vlaanderen en 
Limburg uit te spelen. Ze heeft tijdens haar ambtstermijn zwaar ingezet op onderhoud van onze 
wegeninfrastructuur en op de aanleg van nieuwe infrastructuur die moet zorgen voor de welvaart 
van Vlaanderen.

Aansluitend bij de eis van Europa dat prijs niet langer het enige gunningscriterium mag zijn bij open-
bare aanbestedingen heeft de minister bovendien eerder al te kennen gegeven te willen werken 
aan andere gunningscriteria, zodat de aspecten als kwaliteit, veiligheid, uitvoeringstermijn en min-

der hinder mee zullen wegen op de beslissing over welke 
aannemer het werk zal maken.

Ondanks de minder gunstige economische conjunctuur 
blijven we dan ook positief, constructief en hoopvol inzet-
ten op de toekomst…

Bas van de Kreeke
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Zeta 

Who is ZetaStrengere regels voor het uitlenen 
van personeel 

In de praktijk van ons kantoor stellen wij vast dat onze cliënten uit de bouw-
sector regelmatig een beroep doen op ‘ingehuurde werknemers’. Dit gebeurt 
soms op eerder toevallige basis (dringende of grote werken, zeer specifieke 
technische aspecten van een werf, …), maar steeds vaker ook op structurele 
wijze.

Steeds weer wijzen wij hen op het feit dat de dunne lijn tussen enerzijds een overeenkomst van 
aanneming van diensten en anderzijds een terbeschikkingstelling van personeel daarbij dreigt over-
schreden te worden. Bovendien is het uitlenen van werknemers aan derden, voor zover dit gebeurt 
buiten het kader van de uitzendarbeid, in principe bij wet verboden.

De Programmawet van 27 december 2012 (artikel 21 - bepalingen in werking sedert 10 januari 2013) 
beoogt een duidelijker onderscheid te scheppen tussen toegelaten onderaanneming en verboden 
terbeschikkingstelling. Dit onderscheid komt in grote lijnen neer op hetzelfde criterium als dit tussen 
een overeenkomst van aanneming en een arbeidsovereenkomst: de onderaannemer mag niet onder 
gezag, leiding en toezicht werken van de aannemer-opdrachtgever.

De wet formuleert voorwaarden waaraan moet voldaan zijn opdat de instructies die de gebruiker 
geeft in uitvoering van de overeenkomst tussen hemzelf en de eigenlijke werkgever niet zouden 
gelden als de uitoefening van gezag. Dit geldt zelfs wanneer de eigenlijke werkgever een zuster-, 
moeder- of dochtervennootschap van de gebruiker is.

Vooreerst moet een geschreven overeenkomst worden opgesteld tussen de derde en de werk-
gever, waarin uitdrukkelijk en precies bepaald wordt welke instructies door de gebruiker kunnen 
worden gegeven aan de ingehuurde werknemers. De gebruiker moet zijn ondernemingsraad (of bij 
ontstentenis daarvan, het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis 
daarvan, de vakbondsafvaardiging) op de hoogte brengen van het bestaan van de overeenkomst. 
Aan de leden van die raad die daarom vragen, moet een afschrift worden bezorgd van het gedeelte 
van de overeenkomst waarin de instructies zijn bepaald die de gebruiker aan de ingehuurde werk-
nemers kan geven. Het instructierecht van de gebruiker mag het gezag van de eigenlijke werkgever 
op geen enkele wijze uithollen. De feitelijke uitvoering van de overeenkomst moet volledig overeen-
stemmen met de bepalingen van die overeenkomst. 

De gebruiker mag aan een ingehuurde werknemer wel instructies geven die betrekking hebben op 
de verplichtingen die op hem rusten in verband met het welzijn van werknemers op het werk. 

De mogelijke sancties voor een overtreding zijn zeer verregaand:
  - zowel de werkgever als de gebruiker zijn strafbaar,
  - de gebruiker en de ingehuurde werknemer worden geacht te zijn  

  verbonden door een arbeidsovereenkomst vanaf het begin van de  
  terbeschikkingstelling,
-  de werkgever en de gebruiker zijn beiden gehouden tot betaling van 
  de lonen, vergoedingen en sociale zekerheidsbijdragen, verschuldigd  
  op basis van de hoger vermelde arbeidsovereenkomst. 

De les blijft steeds dezelfde: beter voorkomen ….

Meester Christophe Bielen
 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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you don’t have to choose

if you can have it all

BAKSTEEN
RIJSWAARD

H. van Veldekesingel 150 bus 95  - 3500 Hasselt

T +32 (0)11 870 938

F +32 (0)11 360 804

E info@rijswaard.be

Kent u de Aquacollectie van Rijswaard reeds?  Onbekend is onbemind 
zegt men wel eens en dit geldt een beetje voor ons Wasserstrich-gamma. 
Voor diegenen die van verlijming houden zijn deze gevelstenen een ideaal 
product. Het strakke karakter, ondermeer door het ontbreken van bezand-
ing, geeft een modern project de uitstraling die het verdient. Maar ook de 
combinatie met een kleurvoeg leidt tot zeer mooie resultaten. 
Op aanvraag kunnen we u een voorbeeldpaneeltje bezorgen. Zo kunt u 
zich reeds een eerste idee vormen van het te verwachten resultaat. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom in de showroom op de fabriek in 
Aalst (Gelderland) waar alle sorteringen uitgestald staan. 
Op bijgaande foto ziet u een project in zuid Limburg uitgevoerd in de 
Aqua Zwart waalformaat.

rijswaard.indd   1 13/06/13   14:44
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a2o-architecten lapt Hasselts pand 
op

In de Hasseltse Cellebroedersstraat 
heeft een voormalig winkelpand een 
nieuwe bestemming gekregen. 
a2o-architecten staat in voor de herwaar-
dering van het gebouw. Het hernieuwde 
pand doet nu dienst als studentenhuis-
vesting met op het gelijkvloers een 
winkelruimte. Het pand ligt in één van 
de straten tussen de Kleine Ring en de 
Grote Markt in Hasselt. De voormalige 
winkelruimte bestaat uit de winkel zelf 
en bijhorende opslagplaats op de boven-
verdieping. 
De nieuwe invulling gaat gepaard met 
een opwaardering van de gevel. Deze 
krijgt een houten bekleding en loopt door 
tot aan de nok van het gebouw. Op enke-
le plaatsen zijn de raamkaders zichtbaar 
door deze bekleding, waardoor het ritme 
van de gevel gebroken wordt. 
De indeling van het vernieuwde pand is 
grondig aangepakt. De ruimte is opge-
deeld in verschillende studentenkamers, 
met elk hun eigen keuken, doucheruimte 
en toilet. In drie maanden tijd werd het 
gebouw hernieuwd. Lichte wanden en 
een houten gevel zorgden voor deze 
snelle werktijd. Een bijkomend voordeel 
van de gebruikte materialen is dat de bin-
nenkant van het pand snel weer kan ver-
anderd worden.

•••

Carehome of the Future in juni 
klaar voor eerste rondleidingen

De zorgwoning van de toekomst is een 
innovatie- en sensibiliseringsproject rond 
zorg, wellness, comfort en gezondheid. 
Het project in Heusden-Zolder zal een 
real-life omgeving laten zien met nieuwe 
technologieën, diensten en producten 
die het levensbestendig wonen aange-
namer en comfortabeler maken, met 
extra nadruk op zorgkwaliteit. De rondlei-
dingen starten vanaf eind juni 2013. Het 
project zal gedurende 3 jaar geopend 
zijn voor professionele bezoekers en als 
event- en product/dienstenplatform voor 
haar partners en participanten operatio-
neel zijn. Een bijkomende missie van het 
project is het beroep van zorgverleners in 
de spotlights te plaatsen en de aantrek-
kelijkheid en toekomstgerichtheid ervan 
te promoten. Het project zal ook onder-
zoeksmogelijkheden bieden via een ge-
koppeld living lab waarbij werkgroepen 
en participanten producten en diensten 
kunnen uittesten bij hun doelgroepen. 
Het Living Lab BoCasa is een woonzorg-
centrum met 43 bedden en er zullen 
meer dan 150 mensen wonen, leven 
en werken. De bewoners worden uit-
genodigd actief mee te werken aan het 
ontwerpen van hun eigen toekomst. 
Voorts worden er ook uitgewerkte toe-
komstvisies getoond rond onder meer 
de apotheek of de dokterspraktijk van 
de toekomst. Er zal ook uitleg verschaft 
worden over tal van innovaties die de 
patiënten en bewoners meer comfort 
kunnen bieden op vlak van elektroni-
sche bedden, comfortabele matrassen,  
intelligent tapijt, innovaties voor  
chronisch zieken en andersvaliden, 
nieuwe generatie revalidatietoestellen 
en intelligente verpakkingen voor medi-
cijnen en lichaamsscanning. Buiten op 
het terrein zullen pilootprojecten wor-
den uitgewerkt rond nieuwe materialen,  
milieutechnieken, energiesystemen en 
mobiliteit.

•••

Cederpark Hasselt: groen wonen 
op een steenworp van de stad

Treinreizigers en toevallige passanten zul-
len het beamen: de stationsbuurt van Has-
selt begint eindelijk weer kleur te krijgen. 
Na de bouw van het imposante nieuwe 
Gerechtsgebouw, zijn het nu de woon-
blokken van het Cederpark-project die 
door hun opvallende, diverse architectuur 
in het oog springen. Zij werden immers 
op geheel eigen wijze ontworpen door  
Crepain Binst Architecture, a2o-architec-
ten, m² architecten en Cleuren-Merken. 
Met deze in het groen badende ontwikke-
ling wil Extensa de aanzet geven tot een 
nieuwe vorm van stedelijk wonen in de 
Limburgse hoofdstad. 
Een kwalitatieve landelijke verkaveling die 
zich midden in de stad bevindt en verschil-
lende vormen van wonen mogelijk maakt: 
het is een vrij uniek gegeven. Het project 
is de vrucht van een samenwerking tus-
sen ontwikkelaar Extensa en vier architec-
tenbureaus, die de krachten bundelden 
om een braakliggende site aan de achter-
kant van het station om te vormen tot een 
groene, rustgevende woonzone met drie-
honderd nieuwe wooneenheden en een 
parkje met grasveld, bomen, zitbanken en 
wandelpaden. Het is vooral de diversiteit 
van de gerealiseerde woonblokken die 
sterk opvalt. Rijhuizen, hoekpanden en ap-
partementen met een eigen architectuur 
bieden plaats aan woningen die op maat 
van de toekomstige bewoners worden 
afgewerkt. 
Van kleine appartementen tot eengezins-
woningen met twee tot drie bouwlagen: 
het Cederpark moet voor ieder wat wils 
bieden en de ietwat verkommerde Has-
seltse stationsbuurt nieuw leven inblazen.

•••
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Tweede fase Kim Clijsters Sports & 
Health Club van start

Het tenniscentrum De Boneput in Bree 
gaat voortaan door het leven als de ‘Kim 
Clijsters Sports & Health Club’. 
Het complex wordt volledig gerenoveerd 
door nv Mathieu Gijbels en belooft vol-
gens de opdrachtgevers het nieuwe  
tennismekka in België en Europa te wor-
den. In 2012 werd het eerste deel van de 
renovatie- en uitbreidingswerken aan de 
Kim Clijsters Sports & Health Club afge-
rond. Op dit ogenblik starten de werken 
voor de tweede en laatste fase. 
Het sportcentrum is een prestigieus pro-
ject van drie partijen: Kim Clijsters, haar 
managementbureau Golazo en de heer 
Onno Holtrust van sportdranken AA Drink. 
Het project werd toevertrouwd aan ar-
chitect Peter Cornoedus en aannemer 
Mathieu Gijbels. Het centrum krijgt een 
totale make-over en wordt uitgebreid met 
extra trainings- en begeleidingsfaciliteiten. 
Daarnaast kunnen zowel Belgische als in-
ternationale jonge talenten klaargestoomd 
worden voor een eventuele profcarrière in 
de ‘Kim Clijsters Academy’. 
Ook zal er een ‘Energy Lab Tennis’ komen, 
een trainingsadviescentrum met speciali-
satie in tennis waar zowel recreanten als 
toptennissers op een dag een volledige 
screening kunnen krijgen.

•••

Residentie Vijverplein: huiselijke 
zorgomgeving in Zutendaal

Op de voormalige kloostersite van  
Zutendaal verrijst een nieuw zorgcentrum, 
waar volwassenen met autisme spectrum 
stoornissen in een huiselijke sfeer kun-
nen wonen en toch de nodige begeleiding 
krijgen. Het ontwerp van AROgroup archi-
tectuur legt de link tussen de historische 
kapelanij en een nieuw, strak volume; en 
dat onder andere door het creatieve ge-
bruik van baksteenstrips. Iso-Façade van 
Steenfabrieken Nelissen laat hierbij toe 
om doorgedreven te isoleren zonder grote 
muurdiktes. 
Bij het ontwerp was het huiselijke aspect 
zeer belangrijk: Vijverplein biedt zijn be-
woners de nodige omkadering en bege-
leiding, maar wil in geen geval een kliniek 
of inrichting zijn. Om die geslotenheid te 
vermijden, werd ook de aanpalende kape-
lanij in het project betrokken. Deze wordt 
volledig gerenoveerd en heringericht tot 
fietscafé, zodat Vijverplein een aantrek-
kingspool wordt voor mensen uit het dorp 
en de ruimere regio. Op die manier opent 
het centrum zich naar de buitenwereld en 
haalt zijn bewoners uit hun isolement. Om 
tegelijk ook de nodige veiligheid te bieden, 
is het volledige gebouw voorzien van een 
toegangscontrolesysteem met geperso-
naliseerde badges. 
Zo kan voor elke bewoner en regelmatige 
bezoeker of externe hulpverlener precies 
bepaald worden welke lokalen hij of zij 
kan betreden. De studio’s zijn bovendien 
uitgerust met een oproepsysteem, waar-
mee de bewoners indien nodig hulp kun-
nen inroepen.

•••

Stadshaven vormt eerste aanzet 
voor Havenkwartier aan Hasseltse 
Blauwe Boulevard

Alfredo de Gregorio en Andrea Leonardi 
en het stadsbestuur hebben zopas de 
plannen toegelicht van Stadshaven, het 
eerste deelproject van het Havenkwartier 
aan de Westzijde van de Hasseltse Kanaal-
kom. Als alles volgens plan verloopt, star-
ten de bouwwerken van dit residentieel 
project in januari van volgend jaar. 
De oplevering is gepland voor september 
2015. Stadshaven mag niet los gezien 
worden van het totaalproject Havenkwar-
tier. Dit project wordt een van de grootste 
bouwprojecten die Hasselt ooit gekend 
heeft en zal het aanzicht van de Kanaal-
kom totaal veranderen waardoor deze 
site mee opgenomen zal worden in het 
stedelijk gebied. Voor het ontwerp van het  
Havenkwartier heeft Alfredo De Gregorio 
de krachten gebundeld met enkele be-
vriende Italiaanse architecten. 
Stadshaven wordt het eerste deelproject 
van het Havenkwartier. Het komt te liggen 
aan de Groene Boulevard waar zich vroeger 
O’Cool en Aveve bevonden. Dat eerst met 
dit project begonnen wordt, is niet toeval-
lig volgens Alfredo De Gregorio. “Je moet 
altijd vanuit het stadscentrum vertrek-
ken.  Andersom zou een slechte manier 
van werken zijn. Daarom ook is de timing  
ideaal. Het Molenpoortplein is pas volledig 
heraangelegd. Stadshaven zal daar mooi 
bij aansluiten en van daaruit zal stelselma-
tig het Havenkwartier vorm krijgen.” 

•••

Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be
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stromingsgevaar in bepaalde gebieden. 
Ook voor zwembaden kunnen we keer-
wanden of rechte panelen gebruiken,” 
aldus Vanbockrijck. 

Veel bedrijven uit de bouw-, industrie- 
en de havensector doen beroep op het 
Limburgse bedrijf. Ook de overheid ziet 
in keerwanden een uiterst praktische 
toepassing zoals in containerparken of 
milieustraten. In de landbouwsector is 
er de opslag van gras, mais of granen en 
Vanbockrijck Beton speelt daarop in met 
keerwanden die aan de hoge vereisten 
qua milieuvoorschriften voldoen. 
Architecten en projectontwikkelaars 
werken steeds vaker met keerwanden 
in architectonisch beton in gebouwen 
en de openbare ruimte. Ook voor ge-
luidsschermen langs autowegen of per-
ronelementen in stations opteert men 
vaak voor keerwanden. 

Multi-inzetbare keerwand
Bij Vanbockrijck willen ze de positie 
als marktleider versterken, en dat kan 
volgens Vanbockrijck alleen maar door 
innovatie en de uitbreiding van het 
gamma. “Momenteel brengen we met 
de nodige trots een nieuw product op 
de markt: keerwanden met gefixeerde 
schanskorven. Deze keerwand beschikt 
over een geluidsabsorptieniveau A3, 
waardoor 96 tot 100% gedempt wordt. 
Het nieuwe product is ook interessant 
in de openbare ruimte omdat het  zowel 
een grondkerende functie als een es-
thetisch uitzicht weet te combineren.”

•••
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Multi-inzetbare betonnen 
keerwand in opmars

Vanbockrijck Beton maakt producten 
op maat van de klant
Vanbockrijck Beton is een familiebedrijf 
dat gespecialiseerd is in de fabricatie 
van talrijke prefabbetonproducten : ge- 
luidsschermen, wanden voor opslag-
plaatsen, tuinelementen. Keerwanden 
in alle maten, vormen en gewichten 
zijn het paradepaardje. “Omdat we over 
eigen betoncentrales en een afdeling 
mallenbouw beschikken, kunnen we de 
klant een gepersonaliseerde en uiterst 
snelle aanpak garanderen,” vertelt direc-
teur Mathieu Vanbockrijck. 

Een klein atelier in Borgloon groeide al 
snel uit tot een belangrijke speler op de 
betonmarkt met tevens vestigingen in 
Gent en Luik die samen 45 personen 
tewerkstellen. “Twee decennia ervaring, 
een flexibele instelling en onze moderne 
uitrusting zorgen ervoor dat we mark-
tleider zijn in de Benelux en een stevige 
voet aan grond hebben in Duitsland, 
Frankrijk en Polen,” stelt Vanbockrijck. 

Uitgebreid aanbod keerwanden
Het visitekaartje van het bedrijf zijn de 
stabiele betonnen keerwanden, die 
0,5 tot 7 meter hoog en 0,5 tot 6 me-
ter lang kunnen zijn. Deze wanden zijn 
een praktische oplossing om kleine of 
grote hoogteverschillen te overbruggen, 
maar ze vinden ook hun toepassing als 
waterkering. “Zo kunnen waterdichte 
keerwanden dienst doen als kademuren 
of kunnen ze soelaas bieden tegen over-

21/06/2013 Grote Prijs van de 
Afwerking

Op de langste dag van het jaar organi-
seerden Confederatie Bouw Limburg, 
Confederatie Bouw Vlaams Brabant 
en de federatie van de Afwerking van 
Confederatie Bouw reeds voor de 5de 
keer de Grote Prijs van de Afwerking. 
354 aanwezigen, waarvan 215 racers, 
verdeeld over 38 karts namen deel aan 
deze sensationele wedstrijd op het grote 
kartcircuit (1,4 km). 
Na de ontvangst en inschrijving werd om 
18u.30 de start gegeven voor de twee 
uur durende racewedstrijd. Het doel van 
de race was om zo veel mogelijk laps 
te rijden met heel het team. Het kwam 
er niet alleen op aan om zo snel en zo 
foutloos mogelijk te tijden, maar ook 
om zo ‘tactisch’ mogelijk te rijden dit 
wil zeggen: de wissels uitstellen tot een 
moment waarop het rustig was in de pit-
stop. 
Dit jaar waren de schildersbedrijven 
de grote winnaars. Net zoals vorig jaar 
finishte schilder- en decoratiebedrijf 
Gulisano als eerste. Interieurdesign To 
Be eindigde respectievelijk tweede en 
het brons ging naar Schilderwerken De 
Buysscher. Ook mocht Confederatie 
Bouw Vlaams Brabant de wisselbeker 
dit jaar mee naar huis nemen.

•••
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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



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)

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