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“Het bouwmeesterschap 

schippert tussen tradities en 

zaken die op het eerste zicht 

‘not done’ zijn.”

Peter Swinnen
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Hoewel de eerste tekenen van een economisch herstel 
zich langzaam manifesteren, blijft het voor de bouwsec-
tor een erg moeilijke periode. De resultaten van de eerste 
jaarhelft waren, door de band genomen, niet om over naar 
huis te schrijven. De voorspellingen voor de rest van 2013 
wijzen doorgaans op een status quo, wat gezien de diepe 
crisis nauwelijks op gejuich kan onthaald worden. Toch is 
er enig beterschap op komst als we het stijgende aantal 
bouwaanvragen bekijken. De orderboekjes geraken lang-
zaam iets beter gevuld. Iets om ons aan op te trekken! 

Wat we in deze minder rooskleurige tijden toch vooral 
onthouden, is dat er ondanks alles, gelukkig ook nog 
heel veel bouwbedrijven zijn die het zeer goed doen. Vak-
mensen die de vraag nauwelijks kunnen bijhouden. Of 
die door een tekort aan vakbekwaam personeel worden 
afgeremd in hun groei. Die door innovatie, slimme marke-
ting of een uitstekend relatienetwerk nauwelijks of hele-
maal geen last hebben van de crisis. Het kan dus! 

Enkele van deze rolmodellen vind je terug in deze edi-
tie van Builders Facts. Alvast een veelbelovend najaar 
gewenst! 

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

Algemeen directeur 
Theo Helven over 
zijn aanwervingsbeleid.Melissa en Nathalie laten zich niet doen op 

de bouwwerf
“Wij werken evengoed als mannen”

Nathalie Petri en Melissa D’Haemers zijn een zeldzaamheid in de bouw. 
Allebei steken ze de handen uit de mouwen op de werf. Daardoor maken 
ze deel uit van een absolute minderheid: vrouwen in de bouw. Naar verluidt 
zou minder dan 1 % van de arbeiders in de sector een vrouw zijn.  “En toch 
werken wij net zo goed als mannen,” klinkt het resoluut aan de toog van 
Het Hooghuis in Hasselt.

De twee dames schuwen het zware werk niet. Melissa D’Haemers (28) uit Zoutleeuw werkt bij 
Van Den Briele HVAC en sanitair in Hasselt. “Ik leg verwarming, plaats sanitaire toestellen, doe 
leidingwerken, versleep zware radiatoren, doe laswerken, slijpen, boren … Ik heb ook al cassettes 
op acht meter hoog moeten verwijderen en dergelijke zaken. Ik doe echt alles wat ze ook maar 
mannenwerk durven te noemen.” Nathalie Petri (38) uit Borgloon doet niet onder voor haar collega. 
Bij AEW Algemene Elektriciteitswerken (Hasselt) is ze aan de slag als elektricien. “Boren en slijpen 
doe ik minder. Ik ben vooral bezig met winkels te vernieuwen in de retailsector. Leidingen trekken, 
verlichting plaatsen, borden aansluiten, kabelgoten aanbrengen … Dat soort zaken.” 

Hoe waren de reacties toen je voor het eerst op de werf kwam?
“Die vielen heel goed mee,” aldus Melissa die anderhalf jaar bij Van Den Briele werkt. “Natuurlijk 
moet je jezelf eerst bewijzen. Ze testen je altijd. Zelfs probeerden ze me allerhande zware zaken te 
laten doen zoals radiatoren optillen. Vooruit, doe maar. Hef het op. Maar een keer dat ze je kennen 
valt alles goed mee.”
“Mij hebben ze niet echt getest”, vult Nathalie die al tien jaar in de bouwsector actief is. “Ze zijn vrij 
zacht met me omgegaan. Ik heb ook meteen mijn weg gevonden. Na een week had ik het gevoel 
alsof ik er al maanden werkte.”

“Iedereen krijgt bij ons een 
kans”
In totaal stellen AEW en Van Den 
Briele, allebei een onderdeel van 
de Democo Groep, 170 mensen 
tewerk. 
Daarbij dus de twee arbeidsters 
Melissa en Nathalie. Algemeen 
directeur Theo Helven heeft niet 
lang moeten nadenken toen hij 
besliste om de vrouwen aan 
boord te nemen. 
“Wij hebben continu vacatures  
lopen en Melissa is bij ons in 
beeld gekomen na een tip van 
een werfleider. Hij had contacten 
met haar en zo is het bijgevolg 
verlopen. 
Nathalie heeft zich spontaan ge-
meld en wij hebben haar een kans 
gegeven die iedereen hier krijgt. 
Woensdag was er een gesprek 
en maandag kon ze beginnen. 
Belangrijk om bij ons te komen 
werken, is dat je het graag doet. 
Er moet een positieve ingesteld-
heid zijn. Wie met plezier werkt, 
doet dat goed en straalt het af op 
de anderen. 
Bovendien zijn vrouwelijke arbei-
ders vermoedelijk toch beter af 
bij een grote firma als Democo 
dan bij een kleine installateur. Als 
je daar werkt en met iemand niet 
kunt opschieten van de beperkte 
ploeg, zit je met een probleem. 
Bij ons kun je switchen. 
Wij zijn ook tevreden over de 
dames. Voor mij bestaat er geen 
verschil tussen man en vrouw 
op vlak van werken. Ze doen  
dat goed en de mannen zijn tevre-
den.”

Theo Helven, 
Algemeen Directeur
AEW en Van Den Briele
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Is het werk soms niet te zwaar? 
Wat kunnen jullie minder dan mannen?
“Er zijn geen dingen die wij moeilijker kun-
nen dan de mannen”, verduidelijkt Melissa 
meteen. “Je moet niet altijd sterk zijn om iets 
zwaar te kunnen heffen. Met een klein beetje 
nadenken lukt dat wel. Als je uw plan trekt, 
komt het in orde. Van bepaalde vooroordelen 
dat wij het werk niet aankunnen, heb ik nooit 
last gehad.” “Dat ik wat aan de kleine kant 
ben, is soms vervelend. Dat is dan ook het 
enige,” aldus Nathalie.

Waarom hebben jullie voor deze job 
gekozen?
Nathalie: “Ik wist al heel vroeg dat ik niet 
gemaakt was voor bureauwerk. Van thuis uit 
hadden ze me wat gedwongen om handel te 
volgen. Dikwijls heb ik gezegd :”dat blijf ik 
niet doen”. Ik deed dat niet graag en toen ben 
ik me in de grote vakantie dan maar zelf gaan 
inschrijven in de vakschool om sanitair te vol-
gen. Ik heb er toch een beetje ruzie over ge-
had thuis. Mijn ouders waren er in het begin 
niet echt tevreden mee. ‘Dat doet een meisje 
toch niet : naar de vakschool gaan.’ En toch 
heb ik er nooit een seconde spijt van gehad 
om sanitair te gaan volgen aan het Technicum 
in Sint-Truiden.”
Ook Melissa heeft haar keuze zich nog niet 

beklaagd: “Aan dezelfde school heb ik ook  
sanitair gestudeerd. Altijd zat ik tussen de 
jongens, van toen ik al klein was. Ik heb ook 
gevoetbald en ben gewoon op het elan blijven 
doorgegaan. Bij mijn kennissen was er geen 
verwondering dat ik zoiets ging doen. En 
daarbij, wij zijn zo. Toegeven, een op-en-top 
meisje doet zoiets niet. Wij wel. Soms zijn er 
wel eens nijdige reacties, maar die antwoor-
den we dan gewoon terug.”

Hoe viel dat mee  met alleen maar jongens 
in de klas?
“Eerst had ik er wat schrik voor. Dat was he-
lemaal niet nodig, want het was minder erg 
dan alleen zijn met een bende vrouwen onder 
elkaar. Geloof mij,” lacht Nathalie Petri.

Het is zwaar werk. Hoe lang denken jullie 
dat vol te houden?
“Zolang mogelijk. Ik heb ook een diploma om 
les te geven, maar dat zie ik me niet doen. In 
september ga ik zelfs nog een cursus koel-
technicus volgen, dus plannen om ermee  
te stoppen, zijn er nog lang niet,” verzekert 
Melissa. Ook Nathalie moet niet twijfelen. 
“Zolang als het gaat, blijf ik dit doen. Van  
fysieke ongemakken of zo is nog geen  
sprake. Eigenlijk heb ik zelfs een zeer goede 
conditie.”
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Is er tijd voor een gezinsleven met kinde-
ren?
“Ik heb heel goede ouders en schoonouders,” 
verduidelijkt een zeer enthousiaste Melissa. 
“Daar heb ik heel veel geluk mee. Die vangen 
mijn vierjarig zoontje nu op. Mijn man werkt 
ook in de bouw. Die heeft ook lange dagen. 
Anders valt dat niet te doen. Wat mijn man 
van mijn beroep vindt? Ik heb hem leren ken-
nen in de bouw en hem duidelijk gemaakt dat 
ik dit werk heel graag doe. Hij heeft er geen 
problemen mee.”

Is er iets dat vrouwen beter kunnen dan 
mannen in de bouw?
 “Afwerking! Mannen zijn bruter. Wij werken 
properder. Zeker op vlak van onderhoud van 
de bestelwagen en het materieel. Voor man-
nen is het al snel goed. Het steekt in de koffer 
en het is goed,” zeggen de dames in koor.

Luisteren de mannen soms naar jullie wan-
neer er suggesties zijn om het werk op een 
bepaalde manier aan te pakken?
Nathalie: “Je moet durven je mening te ge-
ven.” “Klopt. Op je strepen staan,” beaamt 
Melissa. “Laat in het begin zien hoe je wil 
samenwerken. Je moet onderling afspraken 
maken. Alles moet natuurlijk van twee kanten 
komen. Als je een goed team hebt – wat het 
geval is - moet er geen baas zijn. Dan doe je 
onderling wel wat je van elkaar verwacht.”

Zijn die typische lange werkuren voor de 
bouw niet vervelend?
“Dat weet je op voorhand,” klinkt Melissa 
berustend. “Je kiest daarvoor. Al valt het nog 
mee. Meestal werk ik acht uur per dag, maar 
we maken lange afstanden om op de werf te 
geraken. Ik sta op om 4.30 uur en vertrek een 
uur later. Rond 17 uur ben ik weer thuis. Op 
stap gaan? Dat zit er niet meer in. Hooguit in 
het weekend, want het is niet eenvoudig met 
een zoontje van vier.”
‘Als ik er niet tevreden mee was, dan deed ik 
het niet”, aldus Nathalie. “Gisteren ben ik om 
6.30 begonnen en om 1 uur ’s nachts was ik 
terug thuis. Het geeft ook voldoening als je 
zo lang werkt en ziet dat het werk af is. Bo-
vendien ben ik het al jaren gewoon. Vroeger 
werkte ik samen met mijn ex-man in de bouw 
en stond toen ook al zo vroeg op.”

Hebben jullie geen probleem met de kle-
dij die jullie moeten dragen? Zijn overal de 
juiste maten in te vinden?
“Ik heb een kleine voet met maat 37. Gelukkig 
bestaan er wel schoenen voor op de werf”, 

zucht Melissa. “Met de kledij heb ik helemaal 
geen problemen. Het is net een voordeel dat 
ik ’s morgens nooit moet nadenken over wat 
ik ga aantrekken. Dat is zo gemakkelijk,” lacht 
Nathalie.

Hebben de mannen soms last van hun  
hormonen op de werkvloer?
“Je moet onmiddellijk je stempel zetten. Dat 
is dan ook gebeurd. Ik heb één stempel en 
dat is mijn tong. Zo en niet anders. Dan weten 
ze dat”, lacht Melissa. “Bij problemen kan je 
altijd telefoneren naar de mensen die boven 
je staan. Een keer heb ik het moeten doen en 
dat was het dan ook.”

Hoe zit het met het cliché dat bouwvak-
kers fluiten naar knappe vrouwen? Fluiten 
jullie nu ook naar knappe mannen?
Nathalie: “Warm weer is niet alleen interes-
sant voor mannen om naar vrouwen te kijken. 
Dat is het ook voor ons. Zeker als de mannen 
zonder T-shirt op de werf rondlopen …”

® 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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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

Een volledig aanbod onder 1 dak! 
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Nathalie Petri, gewapend met een boormachine, aan het werk: “Ik wist al heel 
vroeg dat ik niet gemaakt was voor bureauwerk. Van thuis uit hadden ze me wat 
gedwongen om handel te volgen. Ik deed dat niet graag en toen heb ik me inge-
schreven in de vakschool. Zeer tegen de zin van mijn ouders. Toch heb ik nog geen 
seconde spijt van mijn studiekeuze gehad.”
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Facts & Figures: Moderne apotheek verrijst naast oude in Bree

Get the look
“Veel ruimte en licht”

Pal in het centrum van Bree heeft apotheker Janssen zijn zaak welgeteld 
één huis opgeschoven. Het uitgeleefde hoekhuis van zijn vroegere buren 
op de kruising van de Hoog- en Opitterstraat ging tegen de grond. In plaats 
kwam een moderne en charmante woning met praktijk in een stijl die geen 
afbreuk aan het verleden wil doen. Voor de inrichting van zowel de woning 
als de zaak deed hij samen met zijn vrouw Sarah een beroep op Jacobs  
Interieur. Deze Breese ondernemer is een specialist op vlak van onder meer 
apotheekinrichting en interieurinrichting op maat. 

Samen met zijn vader runde Ben een zaak in het statige ouderlijke herenhuis. Uitbreidingsplannen van 
het gezin en de zaak noopten hem om te verhuizen. Het oog viel op het huis van de buren. “Het was 
een hoekhuis dat dateerde van eind 19de eeuw. Vroeger zat er onder meer een lingerie- en bloemen-
winkel in. Het was helemaal versleten. Renoveren zou nagenoeg evenveel kosten als het afbreken en 
iets nieuws opbouwen. Zeker omdat de funderingen toch niet meer heel optimaal waren. Om in de 
sfeer van het stadscentrum te blijven, hebben we iets klassieks gebouwd op deze oppervlakte van 
165 m².”
Die klassieke stijl wisten ze ook te verkrijgen door gebruik te maken van recuperatiestenen. “Ik vond 
dat belangrijk. Het is stijlvol en straalt iets tijdloos uit. Belangrijk voor hier in het centrum,” zegt Bens 
vrouw Sarah De Sy. “Omdat we een strak warm interieur wilden hebben, is er voor eiken binnen-
deuren, 30 cm breed parket en houten ramen gekozen. Bijna iedereen adviseerde nochtans om voor 
aluminium ramen te kiezen. Dat we ze nu om de zoveel jaren moeten verven, nemen wij er maar bij.”

Vooruitziend bouwen
Op vlak van energiezuinigheid is er vooral geïnvesteerd in een doorgedreven isolatie. “In totaal zit er  
14 cm glaswolisolatie tussen de muren. Het dak bevat isolatie van Isofloc of oud krantenpapier dat 
er onder hoge druk ingespoten is,” verduidelijkt Ben. “Ook is er gewerkt met silicaatsteen om een 
geluidsdempend effect te creëren. Exact ken ik het E-peil niet, maar het moet lager dan 60 liggen. In 

“Jacobs interieur staat voor 
Limburgs maatwerk”
Vijfendertig jaar geleden begon 
Jaak Jacobs met het atelier dat 
zijn achternaam draagt. 
Samen met zoon Frederik staat 
hij nu aan het roer bij Jacobs 
Interieur. Dat ze alles in eigen 
productie hebben, omschrijft 
Frederik als een van de grootste 
troeven van de zaak. “Wij doen 
quasi alles zelf. Tussen onze 
dertig personeelsleden zitten 
interieurarchitecten, meubel- 
makers, ontwerpers, lakkers, 
gipskartonplaatsers … 
Wij bouwen alles zelf in ons ate-
lier. Puur Limburgs maatwerk 
en dat voor heel Vlaanderen. 
Als een van de weinigen be-
schikken wij ook over een eigen 
lakkerij wat onze manier
van werken ten goede komt. Die 
werken gaan veel verder dan 
louter apotheken waarvan we 
er de afgelopen 15 jaar veel van 
hebben gedaan. Ook woningen 
(inclusief keukenbouw), winkels 
en dergelijke meer nemen we 
voor onze rekening. 
We werken ook samen met ver-
schillende bekende architecten. 
Ons doel is om enkel met de be-
tere materialen te werken. Geen 
vezelplaten, maar mdf. Ook  
solid surface of Corian gebrui-
ken we. Duur? Neen. De prijs is 
eerlijk. Wij zijn misschien niet 
de goedkoopste, maar zijn wel 
de beste investering. Zeker op 
lange termijn.”

foto 1 : De niet-alledaagse toog rust 
op twee blokken.

foto 2 : Wit is de overheersende 
kleur in de apotheek.

1.
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partners

Bouwheer : 
 Apotheek Janssen, Bree
Apotheekinrichting : 
 Jacobs Interieur, Bree
Houten ramen : 
 Coenjaerts, Achel
Afbraakwerken : 
 J. Cillen, Bree
Ruwbouw : 
 BWN (Neyens), Bree
Dak : 
 Stefan Franken, Gruitrode
Stalen ramen : 
 KWM, hechtel
Dakisolatie isofloc : 
 Pieter Tytgat, Zonhoven 
Pleisterwerken : 
 Martin Baeten, Wijshagen
Chape : 
 Wilro, Hoeselt
Vloerisolatie : 
 Ludiso, Hoeselt
Vloeren : 
 Jo van de  Schans, Bocholt
Trappen en binnendeuren : 
 Kova, St.-Truiden
CV : 
 Vandebosch, Genk
Electro :  
 Segers Davy, Bree
Airco : 
 Aendekerk, Bree
Ventilatie : 
 Limoco, Opglabbeek
Voegwerken : 
 Jan Deckers en Zn, Kinrooi
Open haard : 
 Kissen, Hamont
EPB : 
 GHW, Bree
VC : 
 Sypa, Bree

Wit is de rode draad doorheen de 
praktijk en de woning. De badkamer 
baadt bijgevolg in natuurlijk licht.
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eerste instantie was er het plan om een warmtepomp te plaatsen, maar we beschikken niet over ge-
noeg plaats. Daar hebben wij vanaf gezien. Zonnepanelen? Nog niet. De leidingen liggen er al. Kwestie 
van al vooruitziend te bouwen. Belangrijk voor ons is dat je ze nooit zal kunnen zien. We wachten liever 
nog even. De techniek evolueert zo snel. Hopelijk komen we binnenkort met veel minder panelen toe. 
Ook hebben we al verder gekeken dan louter naar de dag van morgen. Zo is er een liftschacht voorzien, 
want we zouden hier graag ons hele leven blijven wonen.”Andere zaken die de energiefactuur naar 
beneden moeten halen, is het gebruik van ledverlichting. “Zuinig en gezellig”. Qua verwarming viel de 
keuze op vloerverwarming. “We hadden liever geen radiatoren in het zicht.” 

Gastenkamer
De bouw van de prachtige woning en praktijk verliep nagenoeg vlekkeloos. Eind oktober 2011 ging 
het gebouw tegen de vlakte. “In februari 2013 is de apotheek verhuisd en wij enkele maanden later. 
De woning is volledig in orde. Opmerkelijk is het gastenverblijf met badkamer helemaal bovenaan in 
de woning. “Voor als mijn ouders uit Oost-Vlaanderen naar hier komen”, aldus Sarah. “De inrichting 
hebben zij voor hun rekening genomen. Zoals de tegels in leather look en de afwerking met Corian”.

Inrichting
Voor de inrichting van de woning en de apotheek deden Ben en Sarah een beroep op Jacobs Interieur. 
“Wij konden ons er meteen goed mee vinden. Ze staan garant voor goede kwaliteit en een perfecte 
afwerking. Bovendien hebben ze veel ervaring met de inrichting van apotheken. Met Anke Kerkhofs, 
een van hun binnenhuisarchitecten, hebben we verschillende plannen besproken en uiteindelijk zijn 
wij dus voor dit gegaan. ”Het resultaat in de apotheek in L-vorm is veel wit, veel licht en zes grote 
ramen die vanop de vloer tot aan het drie meter hoge plafond reiken. “In de moderne apotheek is er 
veel ruimte tussen de toonbank en toegangsdeur, waar dat vroeger nauwelijks enkele meters was. 
Hierdoor vergroot de verkoopsruimte,” zegt Anke Kerkhofs. “Op die manier kunnen de producten 
het beste tot hun recht komen. Gevaar voor diefstal doordat de toonbank naar achter verschuift? Niet 
meteen. Je kan dit voorkomen door geen kleine producten aan de uitgang te plaatsen.”

Wit
Zoals het een moderne apotheek betaamt, is de hoofdkleur wit. “Wit is sober en straalt netheid en   
hygiëne uit. Met het fineer krijgt het geheel dan weer een warme uitstraling. Zo probeerden we te be-
antwoorden aan de eisen van een gezellige dorpsapotheek. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan 
de afwerking. Dat zie je aan allerhande details: de lades, de kasten … De open nis in de muur die het 
labo van de apotheek scheidt, dient om snel een overzicht te krijgen over wat er gebeurt in de winkel
als je achteraan bereidingen aan het samenstellen bent. Tot slot trachten we een persoonlijke touch 
te geven. Zo hangt er onder meer een grote muurfoto van hun dochter op,” besluit Anke Kerkhofs.”

® tekst: Geert Houben - foto’s: Kurt Vandeweerdt

foto 1 : Wit en hout zijn de over-
heersende elementen in de woning.

foto 2 : Het jonge koppel koos voor een 
moderne open keuken.

foto 3 : Niet alleen de open haard, maar 
de brede parketvloer zorgt voor een
warme uitstraling.

foto 4 : De bouw van de woning  
met deze leuke woonkamer verliep 
probleemloos.

foto 5 : Een blik in de gastenkamer.

1.

2.

5.

1.

2.

3.

4.
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Algemene Ondernemingen

Geussens K. bvba

Grondwerken & transport

Bekaerlaan 6 • 3650 Lanklaar • Dilsen Stokkem
Tel. 089 86 63 04 • Fax 089 86 53 43

I & TRANS nv
Algemene Aannemingen & Transport

Geussens_adv.indd   1 21/09/11   11:13
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Blik onder de helm: Bouw - en bedrijfsrecht

Who is …De oplevering, de laatste fase 
in het bouwproces
‘De laatste loodjes wegen het zwaarst.’ Een uitdrukking die algemeen bekend is, ook in de bouw-
sector. Vaak, na een lange bouwperiode, heeft de Belg niet langer de befaamde baksteen in de maag 
en kijkt hij uit naar de voltooiing van de opdracht. Echter wacht op het einde van de rit de oplevering 
van de werken, in de volksmond gekend als de goedkeuring door de bouwheer. De wijze waarop de 
oplevering dient te gebeuren, is niet bij wet voorzien, behoudens voor overheidsopdrachten en in 
het kader van de wet Breyne. Maar welke spelregels gelden dan? Een kort overzicht.

De uitvoering van een opdracht eindigt met de oplevering van de werken. Aangezien naar gemeen 
recht geen wettelijke verplichtingen bestaan m.b.t. de oplevering, staat het de partijen vrij in aan-
nemingsovereenkomsten al dan niet te bepalen op welke wijze de oplevering zal gebeuren en hoe 
ze kan worden afgedwongen. 
De wet Breyne stelt in art. 7, g) dat het aannemingscontract duidelijk moet beschrijven hoe de 
oplevering van de werken dient te gebeuren én dat deze in twee fasen moet geschieden. Zo vindt 
eerst de voorlopige oplevering plaats die een aanvang neemt met de voltooiing van de werken. Deze 
houdt letterlijk in dat de aannemer zijn opdracht aan de bouwheer oplevert, die op zijn beurt de wer-
ken in ontvangst neemt. De voorlopige oplevering heeft tot gevolg dat zichtbare gebreken (Builders 
Facts – jaargang 2, editie 3 - 2013) gedekt worden en bijgevolg dat de aannemer enige vastgestelde 
gebreken nog kan verhelpen. Vanaf de voorlopige oplevering start een termijn van minstens één jaar 
met als doel na te gaan of het bouwwerk bestand is tegen de verschillende weersomstandigheden 
in de vier seizoenen. Na deze termijn volgt – in het beste geval –  de definitieve oplevering, ook wel 
de eindoplevering genoemd. Deze impliceert dat de opdracht uitgevoerd is volgens de regels van 
de kunst en dat de bouwheer dit erkent. De aannemer is bijgevolg van zijn verplichtingen ontslagen. 
Vanaf dat ogenblik neemt de termijn betreffende de tienjarige aansprakelijkheid van de architect, de 
aannemer en de project-ontwikkelaar een aanvang.

De wet Overheidsopdrachten (Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, BS 22/01/1994, 1308 en 
KB 26/09/1996 betreffende algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, BS 
18/10/1996, 26830) voorziet vervolgens ook in een dubbele, formele oplevering met daartussen een 
waarborgtermijn van één jaar. Vaak heerst er in de praktijk onenigheid tussen partijen inzake het tijd-
stip van een voorlopige dan wel een definitieve oplevering. Naar gemeen recht wordt een geschrift 
niet vereist. In dat geval dient er aan de hand van feitelijke omstandigheden nagegaan te worden 
of er opgeleverd werd. Zo spreekt men bijvoorbeeld van de stilzwijgende oplevering indien er geen 
proces-verbaal van voorlopige oplevering opgesteld werd maar het gebouw in gebruik genomen 
werd. Ook betaling van de eindafrekening van een onderaannemer door de aannemer kan uitgelegd 
worden als een oplevering tussen onderaannemer en hoofdaannemer. Datzelfde geldt als de hoofd-
aannemer zonder voorbehoud op het werk van de onderaannemer verder bouwt.
Om vervelende discussies uit te sluiten is het in het belang van alle partijen om de andere 
bouwpartner(s) uit te nodigen om formeel op te leveren.

Tot slot nog een gouden tip : voor bouwwerken onder de Wet Breyne en voor overheidsopdrachten 
voorziet de wet dat de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect aanvangt bij de defini-
tieve oplevering. Voor alle andere bouwwerken geldt deze bepaling niet zodat partijen ook kunnen 
overeenkomen dat de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer aanvangt op datum van de voor-
lopige oplevering. 

Het voordeel van een dergelijk beding is duidelijk : de garantietermijn 
bedraagt 10 jaar maar hij begint een jaar eerder te lopen waardoor hij 
ook een jaar eerder eindigt…

Werner Haex
(Werner Haex is advokaat-vennoot bij Verachtert & Haex advokaten 
en is gespecialiseerd in bouw- en bedrijfsrecht)

       
     

Verachtert & Haex
uw ervaren, betaalbare 
partner in de Belgische 
rechtbank

De weg kwijt in het juridisch 
kluwen in België? 
Heeft u problemen met een 
Belgische klant of leverancier? 

Of wil u onaangename verrassin-
gen vermijden bij het opstellen 
van een waterdicht contract ? 

Over deze en andere onderwer-
pen over alle vakgebieden uit het 
Belgisch recht helpt ‘Advocaten-
kantoor Verachtert & Haex’ u 
graag verder.
Bovendien gebeurt dit aan een 
concurrentiële prijs die bedui-
dend lager is en zelfs tot 50 % 
goedkoper dan deze van bureaus 
in Nederland of Duitsland!
De werking van ‘Advocatenkan-
toor Verachtert & Haex’ beperkt 
zich dus zeker niet alleen tot 
Belgisch-Limburg. 

Al twintig jaar verleent ons 
advocatenkantoor dagelijks 
kwalitatief hoogstaand juridisch 
advies aan zowel bedrijven als 
particulieren.
Ons toonaangevend multi-
disciplinair kantoor telt elf 
ervaren advocaten met elk hun 
eigen specialisatie. 

Advocatenkantoor 
Verachtert & Haex
Residentie Ellekenhuys
Weg naar Ellikom 286 
3670 Meeuwen

T +32(0)11 79 42 29 
F +32(0)11 79 42 56

Bijkantoor: 
Dorpsstraat 15
3900 Overpelt

www.verachtert-haex.bew
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HEIJMANS BOUW N.V.  
 

Uw partner voor het 
 

           volledige  
bouwproject 

Taunusweg 49 
3740 Bilzen 

T 089/51.90.80 
F 089/51.90.81 

HeijmansBouw@heijmans.be 

Kantoren 

Appartementen 

Kantoren  

Utiliteitsgebouwen 

Voetbalstadia 

Appartementen Bree Politiekantoor 

Opglabbeek Den Ichter Bilzen Demerhof 

STVV St.Truiden 

Cegeka Hasselt 

Brabo Tramstelplaats Deurne 

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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Facts & Figures: Clarenhof Hasselt

Get the look Een prachtige symbiose van oud en nieuw

Er wordt al een tijdje reikhalzend naar uitgekeken en binnenkort is het einde-
lijk zo ver. Dan nemen de eerste bewoners hun intrek in het seniorencom-
plex Clarenhof, een combinatie van een zorghotel en assistentiewoningen 
op de voormalige site van de Clarissenorde aan de Hasseltse kleine ring. 
We polsen bij Ed Somers, gedelegeerd bestuurder van projectontwikke-
laar Vestio, en ir. Herman Sauwens, gedelegeerd bestuurder van Heijmans 
Bouw, hoe zij het traject hebben ervaren.

Toen de Clarissen in 2005 de deur achter zich dichttrokken en naar Genk verhuisden, namen ze 
enkel het altaarretabel met zich mee. De rest van de inboedel werd overgebracht naar het Claris-
senklooster van Eindhoven. Het was hun uitdrukkelijke wens dat de gebouwen volledig zouden wor-
den afgebroken om het terrein vervolgens te herbestemmen, met een invulling die aansluiting zou 
vinden bij hun leven in dienst van de gemeenschap. Dit tot grote teleurstelling van de stad Hasselt, 
die daarmee vreesde een uniek stuk geschiedenis aan de Groene Boulevard te verliezen. Zo ver is 
het gelukkig niet gekomen.

“Maar het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad; soms leek het wel eens de processie van 
Echternach,” gaat Ed Somers, gedelegeerd bestuurder van Vestio, van start. Hij ontwikkelde de site 
samen met zorgadviesbureau Probis uit Geel. “De site kwam negen jaar geleden vrij, in 2004. Maar 
als je denkt dat we even later al van start konden gaan, dan heb je het goed mis. Van de Vlaamse 
bouwmeester Marcel Smets kwam het advies om het klooster te behouden en te renoveren en het 
aanpalende stuk grond aan de Kunstlaan mee te nemen voor de bouw van een seniorencomplex. 
Met de uitbaters van het trefcentrum De Boelvaar werd een overeenkomst gesloten dat zij een 
nieuwe locatie zouden krijgen. Ik schets het nu in enkele zinnen, maar het duurde maar liefst vijf jaar 
voor we onze bouwvergunning in handen hadden. Al zeg ik er ook meteen bij: het is het wachten 
waard geweest. Ik ben nog iedere dag blij dat de gebouwen nooit zijn afgebroken.”

“Het heeft inderdaad alle moeite geloond,” vult Herman Sauwens, gedelegeerd bestuurder van  
Heijmans Bouw aan. “Het architectenbureau A2O is er met zijn ontwerp voor zowel een zorghotel 
als assistentiewoningen in geslaagd om het oude perfect te laten samenvloeien met het heden-
daagse. De sereniteit die zo kenmerkend is voor het kloosterleven, werd doorgetrokken, de nieuwe 
invulling sluit toch nog aan bij de historische indeling van de gebouwen.”

Baksteen: Vandersanden 
Herning Wasserstrich

Voor het project Clarenhof in  
Hasselt koos men voor de “Her-
ning Wasserstrich”: een donker-
bruine baksteen met paarse 
bezanding en donkere engobe-
vlekken. Wasserstrich is een 
aparte vormtechniek waarbij 
de stenen hun structuur krijgen 
m.b.v. water. Het effect is een 
relatief gladde structuur met 
weinig nerven. De Herning van 
Vandersanden is een unieke uit-
voering van Wasserstrich: een 
geëngobeerde Wasserstrich.
Het geheim? Vandersanden be-
dekt de kleibollen wél met zand, 
maar door de Wasserstrichtech-
niek wordt een groot gedeelte 
van die bezanding afgeschraapt. 
Resultaat? Meer structuur, en na 
het bakken meer kleur en diep-
gang. Om de stenen nog meer 
cachet te geven, voegde Vander-
sanden een extra techniek toe: 
engoberen. Engobes zijn vloei-
bare kleurstoffen die vooral uit 
kleimineralen bestaan en die heel 
speciale kleureffecten mogelijk 
maken. 
Naargelang de lichtinval krijgen 
de bakstenen ook een subtiele 
glans. Meer info? 
www.vandersandengroup.be

foto 1 : Vanaf de bovenste assisten-
tiewoningen heb je een prachtig 
zicht over de stad

foto 2 : Zowel binnen als buiten 
werd met duurzame materialen 
gewerkt, zoals met hout.

1.
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De omliggende kloostergangen bleven 
behouden en voeren je zo terug naar de tijd 
dat de Clarissen er nog rondwandelden.

partners

 Bouwheer: 
 Probis B&O, Geel
   Architect: A2o, Hasselt
   Project coördinator: Vestio, Hasselt
Hoofdaannemer: 
 Heijmans Bilzen
Studiebureau: 
 Arcade, Hasselt
Bekisting: 
 Cometal, Opglabbeek
Elektriciteit: 
 EL-systems, Zonhoven
Afbraak, grondwerken en riolering: 
 De Coster Dominque, Helchteren
Buitenaanleg: 
 Geussens, Dilsen-Stokkem
Beton: 
 Casters Beton, Genk
Binnenschrijnwerk: 
 Aluglas, Beringen
 Vloer- en wandtegels: 
 Seegers Tegeldesign, Dilsen-Stokkem
Schilderwerken: 
 Woutim, Peer
Parket: 
 Fastré, Hasselt
Binnenwanden en plafonds: 
 Arema Construct, Asse
Leuningen en handgrepen: 
 LD Metaaldesign, Tongeren
Houten beplanking: 
 Moors, Riemst
HVAC/SAN: 
 Delta Thermic, Antwerpen
Meubilair: 
 EB-projects, Herentals
Buitenschrijnwerkerij:  
 Meelberghs, Beringen
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Mariagrot
“Perfect voorbeeld daarvan zijn de binnentuinen met hun omliggende kloostergangen die je zo te-
rugvoeren naar de tijd dat de Clarissen er nog rondwandelden. Verder is het Hasseltse kloosterpand 
net als alle andere Armeklarenkloosters erg sober van vorm en materiaalgebruik,” legt Ed Somers 
uit. “Dat zie je terugkomen in het nieuwe ontwerp. En omdat het natuurlijk om een geklasseerd 
complex gaat, moesten niet alleen de structuren behouden blijven, maar zal ook bijvoorbeeld de 
Mariagrot binnenkort terug een plaatsje krijgen in de tuin.” “Net als het Christusbeeld,” vult Herman 
Sauwens aan, “maar dat zit nu nog netjes verpakt (lacht).”

“Dat het gebouw beschermd is, bracht natuurlijk wel wat beperkingen met zich mee: volumes 
die gerespecteerd moesten worden, materiaalgebruik,...” gaat Herman Sauwens verder. “Maar net 
daarin lag natuurlijk de uitdaging om het kerkelijk erfgoed te laten versmelten met hedendaagse 
architectuur. Neem nu de kapel. Het was de wens van de Clarissen om de functie van de kapel, 
namelijk even bezinnen, ook in het nieuwe complex te behouden. Daarom werd besloten om van 
de kapel de ontmoetingsruimte van het rusthuis te maken. Aan de structuur wordt niet geraakt, 
dankzij de black box die erin wordt geïnstalleerd. Verder blijven ook andere elementen zoveel mo-
gelijk behouden. Het interieur werd heel hedendaags gehouden, maar toch warm. Je ziet ook veel 
hout terugkomen, niet alleen binnen waar er bijvoorbeeld veel parket werd voorzien, maar ook in de 
rondgang waar er houten luifels werden gehangen.”  

“Wat ik ook zo bijzonder vind,” vult Ed Somers aan: “je staat in hartje Hasselt, ervaart het bruisende 
stadsgevoel als je aan de Groene Boulevard staat, en zodra je het Clarenhof betreedt valt dat hele-
maal weg en komt er echt een rust over je”. “Het woord retraite wordt in het Clarenhof echt in twee 
betekenissen waargemaakt,” aldus Herman Sauwens. “Deze van pensioen en oord van bezinning. 
Ons bedrijf bouwt op dit moment zeven rusthuizen, maar dit is uniek in al zijn facetten. En dan heb-
ben we het prachtige uitzicht nog niet vermeld dat je hebt vanaf de bovenste verdiepingen van de 
assistentiewoningen. Dat zicht over de Tweetorenwijk, het atheneum,…” 

Duurzaam antwoord op vergrijzing
Concreet telt het zorghotel 46 bedden voor zorgbehoevende senioren en 57 assistentiewoningen. 
“Het zorghotel en de assistentiewoningen zijn gescheiden qua beleving,” vertelt Ed Somers. “Elk 
complex heeft een eigen ruimte voor eten, ontmoeting en dergelijke. En we hebben een uitge-
breide waaier aan faciliteiten voorzien; daar hebben we echt bewust voor gekozen. Denk maar aan 
een poetshulp, een kapper of een pedicure. De bewoners moeten hier vooral heel graag wonen. 
Bedoeling is om een duurzaam antwoord te geven op de vergrijzing van de bevolking. We wilden de 
mensen nog heel veel levenskwaliteit bieden. Op een locatie in de stad, niet ergens weggestoken. 
Je trekt naar een assistentiewoning als actieve zestigplusser. Lukt het daarna niet meer, dan moet 
je vaak uitwijken naar een ander rustoord omdat er geen plaats meer is. Maar omdat we op deze 
site ook zorg aanbieden kunnen de bewoners niet alleen langer in hun assistentiewoning blijven, 

foto 1 : Het interieur is heel hedendaags 
maar toch warm.

foto 2 :  Het architectenbureau is er met 
zijn ontwerp in geslaagd om het oude 
perfect te laten samenvloeien met het 
hedendaagse.

foto 3 : De assistentiewoningen worden 
volledig op maat afgewerkt

foto 4 : Het was de wens van de 
Clarissen om de functie van de kapel, 
namelijk even bezinnen, te behouden. 
Daarom werd besloten om van de kapel 
de ontmoetingsruimte van het rusthuis 
te maken.

1.

3.

2.
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maar na overleg met de arts eventueel 
ook de overstap maken naar het zorgho-
tel. Ze hoeven niet nog eens te verhui-
zen, of in te boeten aan kwaliteit. Wist je 
trouwens dat 70% van de investeerders, 
onder wie heel wat Hasselaren, hier zelf 
komt wonen? ” 

Grondig voorbereiden
“Als ik als aannemer toch een kritische 
kanttekening mag maken, dan zou ik 
graag meer tijd krijgen om een correcte 
prijsinschatting te maken,” sluit Herman 
Sauwens nog af. “Dat geldt eigenlijk 
wat voor alle werven hoor, maar in dit 
geval zeker. Eigenlijk zou je vooraf al-
les grondig moeten kunnen overlopen 
en bestuderen in team, samen met de 
architect het project doorgronden. Want 
er komen zoveel details naar voren. En 
voor al die details moet je een oplossing 
zoeken, maar er ook over waken dat het 
budget in toom gehouden kan worden. 
Een langere voorbereidingsperiode zou 
efficiënter zijn voor het bouwproces. 
Misschien iets om in acht te nemen voor 
het volgende klooster dat we onder han-
den gaan nemen (lacht). ” 

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

4.
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Blik onder de helm: Essencia

Who is EssenciaHet energiezuiniger maken van de woning 
blijft één van de belangrijkste stimulansen om 
te renoveren.

De verhuurmarkt loopt nog ver achter

Essencia Marketing, een marketingbureau voor de bouwsector, ondervroeg in het voorjaar van 2013 
een representatieve groep van de Belgische bevolking over hun renovatiegedrag. In totaal namen 
2033 respondenten deel aan het onderzoek. De crisis houdt de Belg niet tegen om renovatiewerken 
aan zijn woning uit te voeren. Er werden in 2012 de helft meer werken uitgevoerd door mensen die 
een huis bezitten dat ouder is dan 5 jaar dan in 2011. Energiezuinige maatregelen blijven in de top 
van meest uitgevoerde werken. Toch blijft er veel onduidelijkheid over de terminologie en regelge-
ving rond energieprestaties en het energieprestatiecertificaat. Het Belgisch woningbestand heeft 
nog een verre weg af te leggen in dit kader; zeker de verhuurmarkt.

Renovatiemarkt blijft in opmars
De economische onzekerheid die we in 2012 kenden, weerhield heel wat mensen ervan om hun 
nieuwbouwplannen concreet te maken. Daarentegen investeerden vorig jaar 6% meer eigenaars 
in renovatiewerken aan en in hun woning. Niet alleen renoveerden er meer mensen, ook voerden 
de verbouwers gezamenlijk meer werken uit. Een sterk jaar dus voor de renovatiesector. Men zou 
kunnen veronderstellen dat het ten einde lopen van bepaalde subsidies begin 2012 nog voor een 
stormloop gezorgd heeft. Maar uit de intenties van de huiseigenaren kunnen we afleiden dat de re-
novatiemicrobe de komende jaren nog zal aanhouden. Bijna 2 op 3 van de huiseigenaren denken er 
over om in de loop van de komende 5 jaar een verbouwings- of herstellingswerk uit te voeren. Men-
sen renoveren om in de toekomst energie te besparen, om meer comfort te hebben of uit noodzaak 
(om dingen te repareren of te voldoen aan de wetgeving).

Renovatie voor meer energiezuinige woning, ook zonder overheidssteun
Zoals al bleek uit het onderzoek van vorig jaar hebben de meeste mensen hun renovatieplannen 
niet afgezegd als gevolg van de gewijzigde overheidssteun. Slechts 7% meldde in het vorige on-
derzoek de werken hierdoor niet uit te voeren. De resultaten van het huidige onderzoek bevestigen 
dit. Huiseigenaren hebben in 2012 meer verbouwingswerken uitgevoerd en opnieuw stonden de 
klassieke maatregelen om een woning energiezuiniger te maken, zoals het plaatsen van isolatie, 
hoogrendementsbeglazing en hoogrendementsketel, vooraan in de rij. Deze uitgaven verdienen zich 
later terug met de lagere energiefactuur. Eén op twee mensen die een huis bezitten, gelooft dat het 
energiezuinig maken van een bestaande woning meer opbrengt dan dat het kost. De mening hier-
over is nauwelijks veranderd op één jaar tijd. Het aantal ‘believers’ is ongeveer hetzelfde gebleven. 
5 procent van mensen die er niet in geloofden, hebben hun mening herzien naar ‘het niet te weten’.

Grote verwarring over de terminologie en regelgeving rond energieprestaties
Nochtans is de regelgeving betreffende energieprestaties waaraan de woning moet voldoen om 
subsidies te bekomen nog steeds onduidelijk voor meer dan 50% van de respondenten. Zelfs 45% 
van de mensen die een energiezuinig werk hebben uitgevoerd, …

Het vervolg vindt u op 
www.essencia.be

Bieke Gepts

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
t. +32 (0)11 81 92 92 • f. +32 (0)11 81 92 93 •  info@elsystems.be • www.elsystems.be

• Electro technische 
 installaties in industriële, 
 openbare en tertiaire 
 gebouwen

• HS installatie

• Erkend bordenbouwer   
 Schneider

• Glasvezel- en data-
 bekabeling

• Brand-, inbraak- en 
 camerabeveiliging
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Wij staan klaar om samen te werken.

Bestel online en ontvang extra korting
www.deschacht.eu

NIEUWE 

VESTIGING 

GEEL

NU OPEN!

• doeltreffend technisch advies
• regionale aanwezigheid
• ruime beschikbare voorraden
• eigen transport
• uitstekende service
• webshop 24 op 24 open

Deschacht, uw ideale partner voor elk bouwproject

Openingsuren
ma-vr van 7.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 18.00u
zat van 8.00u tot 12.00u

Bell-Telephonelaan 3A - 2440 Geel - 014/56 38 30



Builders Facts -  27 

Als fabrikant van keramische bouwmaterialen en oplossingen
is Wienerberger een wereldspeler met een sterke lokale
aanwezigheid. In Limburg werken wij nauw samen met heel
wat bouwpartners, wat ons toestaat in te spelen op
plaatselijke vragen, behoeften en omstandigheden.

Limburg én
Wienerberger,
dat klikt.

Wienerberger - Divisie Limburg
Veldwezelt - Lanaken
Tessenderlo
Maaseik
www.wienerberger.be

“Onderzoek naar duurzame 
wijken staat bij ons hoog op 
de agenda. Het doet ons 
uiteraard plezier dat ook 
fabrikanten zoals Wiener-
berger daar hun steentje toe 
bijdragen.”

“Wat duurzaamheid in de bouwsector betreft, lag de nadruk de 
voorbije jaren op energie. In de nabije toekomst zullen bouwma-
terialen meer in de belangstelling staan, gezien de schaarste aan 
grondstoffen en de noodzaak van recycleerbaarheid. In dat laatste 
is de bouwsector trouwens een voorloper. Vandaag wordt al meer 
dan 90% van het sloopafval gerecycleerd. Wij waren ook de eer-
ste sector die daarover een overeenkomst sloot met de Vlaamse 
afvalstoffenmaatschappij OVAM.”

“Duurzaam bouwen doe je vanuit je hart, maar met het hoofd. 
Een technisch-wetenschappelijke aanpak is vereist als je wilt dat 
bouwmaterialen hun functie blijven vervullen gedurende de hele 
levensduur van een gebouw. Om dat te berekenen en de ecologi-
sche voetafdruk van een gebouw te bepalen, maakt men gebruik 
van zogenaamde EPD’s, de Engelse afkorting voor milieuproduct-
verklaringen. Wienerberger was een van de eerste fabrikanten die 
EPD’s opstelde voor zijn producten. De fi rma gebruikt die EPD’s 
ook consequent om de impact van elke nieuwe ontwikkeling te 
berekenen en de energie- en milieu-impact tijdens de productiefase 
te minimaliseren.”

To Simons, directeur CeDuBo -

Centrum Duurzaam Bouwen,

Heusden-Zolder

“ “Duurzaam
bouwen doe je
vanuit je hart,
maar met
het hoofd.

WIE adLimburg To Simoens 220x297.indd   1 14/08/13   11:08
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Facts & Figures:  Deschacht

Get the lookGevel Deschacht krijgt cachet met Equitone
gevelpanelen

Het nieuwe filiaal in Geel vormt het nieuwe vlaggenschip van Deschacht. 
Het bedrijfsgebouw is afgewerkt met de beste materialen, waarbij  
Equitone (tectiva) panelen van Eternit een groot deel van de gevel sieren. 
“Een topproduct in opmars”, weet schrijnwerker Johan Smets.  

Voor de nieuwe vestiging van Deschacht werd een deel van de bestaande bedrijfsgebouwen afgebroken 
en opnieuw gebouwd. In laatste instantie gebeurde de gevelafwerking. Hierbij koos Deschacht voor 
Equitone (tectiva) van Eternit. Thierry Halsberghe, marketingmanager bij Eternit: “Equitone is een ar-
chitectonisch gevelbekledingsmateriaal met wereldbekendheid. De naam verwijst naar de textuur en 
het unieke aanvoelen van vezelcement. Als mineraal composietmateriaal heeft vezelcement uitstekende 
fysische en esthetische eigenschappen. Het is een dun materiaal, licht en vormvast, maar ook duurzaam 
en mooi. Het gebruik van grondstoffen is trouwens sterk gereduceerd, wat de impact op het milieu tot 
een minimum beperkt.”

Trendsetter Scandinavië
De plaatsing van de gevelbekleding verliep vlot. Schrijnwerker Johan Smets is uiterst tevreden over de 
kwaliteit van het product en het resultaat voor de gevel van Deschacht Geel. “Voor mij behoren de platen 
van Equitone gevelpanelen tot de topproducten in gevelbekleding. En het zit in de lift. Er wordt steeds 
minder gekozen voor buitengevelpleisterwerken ten voordele van afwerking in gevelplaten. In de Scandi-
navische landen is het al lang populair, maar nu begint het ook hier door te breken. Specifiek voor Equitone 
is de duurzame kwaliteit in combinatie met het ecologische aspect. Het is een natuurlijk materiaal dat 
brandveilig, onrotbaar en vormvast is. Het kan snel en eenvoudig geplaatst worden met harde of zachte 
isolatie en wordt verlijmd of geschroefd. Qua onderstructuur heb je de keuze tussen aluminium of hout. 
Een bijzonder flexibel materiaal dus. De laatste jaren was er ook een sterke uitbreiding in kleuren en 
structuurpatronen, zodat de meest uiteenlopende stijlen nu mogelijk zijn.”

“Deze voorzetgevel is 

geschikt voor elk 

bouwsysteem bij 

nieuwbouw en renovatie, 

sluit aan op ieder 

isolatieniveau en biedt 

alle creatieve ruimte 

qua ontwerp en look.”
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Geventileerde voorzetgevel
Dat bevestigt ook Thierry Halsberghe: “De techniek van de geventileerde voorzetgevel werd eeuwen 
geleden voor het eerst toegepast in Scandinavië. Tegenwoordig is er een sterke opmars in landen waar 
veel belang wordt gehecht aan de energieprestaties van gebouwen. Bij een geventileerd gevelsysteem 
beschermt het gevelbekledingspaneel de structuur tegen regen en reflecteert het de warmte van de zon. 
De luchtcirculatie achter de gevelbekleding voert de condensatie af, wat schimmelvorming voorkomt en 
het binnencomfort van het gebouw verhoogt.”

Nieuw in het Deschacht-gamma
Het spreekt voor zich dat Deschacht de gebruikte materialen voor de nieuwe vestiging in zijn gamma 
opneemt. Jo Verfaellie, gedelegeerd bestuurder van Deschacht: “Aangezien we onze aanwezigheid in 
de markt van gevelbekleding willen versterken, is Equitone een must in ons gamma. Deze voorzetgevel 
is geschikt voor elk bouwsysteem bij nieuwbouw en renovatie, sluit aan op ieder isolatieniveau en biedt 
alle creatieve ruimte qua ontwerp en look. Bovendien leent het zich ook voor meubilair en binnenarchi-
tectuur. De gevelbekledingsmaterialen zijn in verschillende vormen en maatvoeringen te bekomen. We 
kochten een horizontale zaagmachine aan om de platen zelf op maat te kunnen versnijden. Zo krijgt de 
klant bij ons een complete service.” Naast de gevelbekleding in Equitone is er in de toonzaal van Geel 
ook een mozaïek te zien met de verschillende kleuren en texturen.

partners

Bouwheer: 
 Deschacht, Geel

Architect: 
 Beneens 

Jef, Geel
Bouwcoördinator:

  Jeni Real Estate, 
Vosselaar

Ruwbouw: 
 Willy Naessens, 

Wortegem
Buitenschrijn-

werk: 
 C&S, Ravels

Betonvloeren: 
 Gebr. Lenaerts, 

Liezele
Lichtstraten:

 Albintra, 
Broechem

Rookluiken: 
 Brakel Aero, 

Erpe-Mere
Dakwerken: 

 Adidak, 
Herenthout

Onderdrukafvoer-
systeem: 

 Van den Borne, 
Turnhout

Technisch Fiche

Elektriciteit: 
 Detech, Lokeren

HVAC/Sanitair: 
 WLH, 

Tessenderlo
Magazijntrappen: 

 De Bock & 
Schelfhout, 

 Malderen
Vloer- en Tegel-

werken: 
 Van De Cruys, 

Vosselaar
Bezettingswerken: 
 Luyten E., 

Vosselaar
Chapewerken: 

 Peter Willems, 
Beerse

Metselwerken: 
 Marc Van Den 

Ackerveke, 
 Weelde

Wegenis: 
 Wegenbouw 

Sterckx, Geel
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PublireportageNice to know

Eenheidsstatuut: bouw moet vechten voor 
behoud tewerkstelling

Het akkoord dat de sociale partners in juli hebben bereikt over het  
eenheidsstatuut arbeiders-bedienden moet integraal worden uitgevoerd. 
Er kan dus geen sprake zijn van een uitholling van de uitzonderingsmaat- 
regel voor tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Dat zegt de Confederatie  
Bouw in reactie op de communicatie van het ACV, die de maatregel wil 
beperken in de tijd.

Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “In heel het debat over 
het eenheidsstatuut hebben wij steeds gepleit voor het behoud van de tewerkstelling met een vast 
contract in de bouwsector. Die staat immers zwaar onder druk. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat 
de uitzondering inzake opzegtermijnen de beste oplossing is voor onze sector.” Bouwwerven zijn 
activiteiten van bepaalde duur. En toch is het contract van onbepaalde duur de norm gebleven in de 
bouw. Dat komt net omdat de werkgever door de korte opzegtermijnen geen schrik heeft om zich 
op de lange termijn te engageren.”

“Dit alles zou tot het verleden behoren als de opzegtermijnen substantieel verhoogd zouden wor-
den, terwijl er tegelijkertijd verschillende arbeidsvormen van bepaalde duur op de markt bestaan: 
tijdelijke detachering van buitenlandse arbeidskrachten, onderaanneming enzovoort. Een studie van 
de Confederatie Bouw toonde aan dat de structuur van de arbeidsmarkt in de bouw volop aan het 
veranderen is: voor de eerste keer sinds 2000 is de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw aan 
het dalen (-5.000 banen sinds begin 2012), het aantal zelfstandigen groeit onafgebroken (+40%), 
het aandeel arbeiders in de totale werkgelegenheid loopt terug (nog maar 64%), het aantal uit het 
buitenland gedetacheerde werknemers groeit (20.000 voltijdse equivalenten volgens de officiële 
cijfers) en ook de uitzendarbeid neemt toe” aldus Robert de Mûelenaere.

“De enige oplossing bestaat er dus in om een uitzonderingsregime toe te passen voor activiteiten 
op bouwwerven. De regering heeft dat goed begrepen. Het wordt tijd dat ook de vakbond begrijpt 
dat het de werkgelegenheid zelf is die op het spel staat en dat we moeten vermijden om collectief 
zelfmoord te plegen met alle nieuwe vormen van concurrentie in onze sector” stelt de gedelegeerd 
bestuurder van de Confederatie Bouw.

info: Peter Boelaert 
Persverantwoordelijke T 02 545 56 28 • M 0479 30 91 59 

peter.boelaert@confederatiebouw.be
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Facts & Figures:  MTS Sint-Truiden

get the lookMTS Systems toont troeven in monumentale 
nieuwbouw
“Sterk in staal en beton”

MTS Systems uit Sint-Truiden heeft de eigen grote middelen bovengehaald 
voor zijn nieuwbouw. Op het industrieterrein van Brustem kan je moeilijk 
naast de 120 meter lange betonnen siergevel van de industriebouwer kijken. 
MTS laat meteen zien dat ze sterk in staal en beton zijn.

Je moet al serieus moeite doen om naast het gebouwencomplex te kijken. De witte betonnen voor-
gevel met een lichte lijnenstructuur, even onderbroken door een glaspartij, is prominent aanwezig bij 
industriebouwer Metaalbouw Truyens Sint-Truiden. Het kantoor en de werkhuizen zijn door deze muur 
onmiskenbaar verenigd. “Twee werelden, ontwerp en uitvoering, hebben samen een doel: bouwen 
voor vandaag en morgen. De belangrijkste grondstof voor dit witte voorsteven van MTS is TIOCEM®-
cement van het Belgische CBR. De aanwezigheid van de nanodeeltjes titaandioxide in TIOCEM®, zorgt 
ervoor dat anorganische en organische stoffen in de lucht en aan het betonoppervlak door fotokataly-
tische reactie worden afgebroken. De combinatie van titaandioxide met de UV-stralen van het zonlicht 
stellen een natuurlijk oxidatieproces in werking dat zich telkens opnieuw kan herhalen”, luidt het bij 
MTS Systems.

Voorbeeldhal
Omdat uitbreidingsplannen niet langer mogelijk waren op het industrieterrein Schurhovenveld ver-
kaste de fabriek naar het Brustemse industrieterrein. Het bouwproces is stapsgewijs verlopen. De 
bouwwerken hebben de dagdagelijkse werkzaamheden niet beïnvloed. De burelen zijn als laatste naar 
de nieuwe locatie verhuisd. De hallen waar prefab betonelementen, voorgespannen of niet,  worden 
geproduceerd en waar de metaalconstructies worden geassembleerd, zijn al in 2010 in gebruik geno-
men. Eén hal heeft een metaalconstructie, de andere een betonnen draagstructuur met voorgespan-
nen dakliggers. De nieuwe voorspanlijn laat een productie van voorgespannen dakliggers tot 50 m toe.

Strak 
Het buitenontwerp is van de hand van Architect Wim Ilsbroekx. De betonpanelen van het kantoor-
gebouw met een dikke PIR-isolatiekern staan garant voor hoge isolatiewaarden. “Dit is absoluut de 
norm voor morgen. Een lucht-waterwarmtepomp zorgt voor de warmteregeling. Door de hoge iso-
latiewaarde speelt deze warmtepomp een kleine toch nodige bijrol. Zonnepanelen zorgen meestal 
voor de nodige elektrische energie. Wanneer het buiten koud of warm is, blijft het binnen aangenaam 
vertoeven,” zegt medezaakvoerder Ruddi Truyens.

Het interieurconcept is ontwik-
keld door Buro B uit Genk

Zwarte tegelplafonds
“Door de vele harde materialen 
zoals beton, glas en keramische  
tegels was het aangewezen om 
aan de akoestiek te werken. Hier 
lag de oplossing bij tegelplafonds 
die de weergalm opvangen. 
Van de vaak geziene witte pla-
fonds hebben we bewust afge-
weken naar het zwarte. 
Net omdat de ruimtes hier toch 
voldoende hoog zijn en een  
donkere vloer als plafond kunnen 
verdragen”, geven Phil Martens 
en Alain Weygers mee.  
“In de tekenzaal en boven de 
balie hangen zwevende eilanden 
van plafondtegels om ook hier de 
akoestiek te optimaliseren maar 
toch de esthetiek van de beton-
nen welfsel te behouden. 
In de grote vergaderzaal is gy-
proc gecombineerd met een 
akoestisch licht(span)plafond van 
Barrisol. Het 30cm hoge plenum 
tussen de transparante pvc-doek 
en het betondek werd volledig in-
gepakt met akoestisch materiaal. 
Vervolgens werden hier ledstrips 
in voorzien zodat het doek een 
perfecte lichtspreiding krijgt.” 

foto 1 :  De witte betonnen  
voorgevel met een lichte lijnen-
structuur, even onderbroken 
door een glaspartij, is letterlijk en 
figuurlijk het uithangbord van MTS.
 

foto 2 :  Naast de prominente balie 
en de ledlijnen op de grond sprin-
gen bij de binnenkomst ook de 3.10 
meter hoge deuren in het oog.
 

2.
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Doorheen de inkomhal loopt een 
ledlijn die de oude luchtmachtbasis 
symboliseert van het terrein waar 
MTS nu gelegen is.

partners

Bouwheer: 
 MTS Systems, Sint-Truiden
Architect: 
 Wim Ilsbroekx, Sint-Truiden
Hoofdaannemer:
 MTS Systems, Sint-Truiden
Grondwerken: 
 Croes BVBA, Geetbets
Betonplaten: 
 MTS Systems, Sint-Truiden
Gevelbekleding: 
 Archibeton, Sint-Truiden
Buitenaanleg: 
 Driesmans Jo, Hoepertingen
Buitenschrijnwerk: 
 Peeters Aluminium, Sint-Truiden
Glas: 
 Glas Ceyssens, Heusden-Zolder
Dakwerken: 
 Multirenovatie, Mielen Boven Aalst
Sanitair / verwarming:
 MTS Systems, Sint-Truiden
Zonnepanelen: 
 Soleco, Opglabbeek
Alarm: 
 General Security, Sint-Truiden
Elektriciteitswerken: 
 Elektro Nelissen, Wellen
Schilderwerken en binnenschrijnwerk: 
 Weygers interieur- en afwerkingsbedrijf,  
 Hasselt
Verlichting: 
 Elektro Nelissen, Wellen
ICT en telefonie:
 Creaservices, Sint-Truiden
Vloer: 
 Eddy Panis, Sint-Lambrechts-Herk
Lichtstraten: 
 Caroplast, Halle-Booienhoven
Sectionale poorten: 
 Poortenservice  Marcel, Nieuwerkerken
Slagbomen: 
 Bam® Bormet, Kozen
Verpompen beton:
  Bonneux, Sint-Truiden 
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Zoals buiten primeert binnen in het kantoor beton. De eigen producten komen hier helemaal tot hun 
recht. De betongrijze wanden staan in contrast met de witte geschilderde muren. De afwerking is  
minimalistisch, doch met oog voor detail. Het interieur heeft echtgenote en medezaakvoerder ingeni-
eur An Van Vossole vanuit het conceptontwerp van buro b verder uitgewerkt, zowel de praktische als 
de esthetische aspecten. Zo werden stopcontacten vooraf in de prefab betonelementen verwerkt. 
Ook het ontwerp van enkele meubelen heeft ze voor haar rekening genomen.  Onder meer een vier 
meter lange tafel met metalen onderstel en volkerntablet. De schuine lijn van de massieve houten  
poten van de stoelen wordt herhaald in het onderstel van de tafels.

Ledlijnen
Strak staat zeker niet voor saai. In het kantoor zijn verschillende verrassende elementen ingebouwd. 
Het eerste wat opvalt, zijn enkele blauwe ledlijnen die kruiselings doorheen de vloer lopen. Een ideetje 
van interieurspecialisten van buro b.  Is het een wegwijzer of is het een speels detail? “Dit mag elke 
bezoeker zelf ontdekken,” klinkt het. Niet alleen de lichten in de vloer vallen op, de vloer zelf ook. Door 
de gangen van de kantoorruimte loopt een roodbruine troffelvloer, industrieel. “Robuust en gemakke-
lijk in onderhoud, een troef in de bouwwereld. Als tegenhanger is in de kantoren voor een oerdegelijke 
grootformaat keramische tegel gekozen. Zwarte rotswol plafondtegels zorgen voor een aangename 
akoestische werkruimte. In de grote vergaderzaal is gewerkt met een groot zwart spanplafond. Alle 
afwerkingswerken  zijn uitgevoerd door afwerkingsbedrijf Weygers. Wit, grijs, zwart en bruin vormen 
het kleurenpallet, strak met een tikkeltje retro,” zegt Van Vossole.

Beveiliging via vingerafdruk
Een andere eyecather in het gebouw zijn de 3.10 meter hoge deuren vervaardigd door Houttechniek 
Stevens. Ze reiken tot aan de hoge plafonds en kan je langs twee kanten openduwen. ’s Avonds slui-
ten ze automatisch voor iedereen die niet de juiste vingerprint heeft. Camera’s en een goede alarmin-
stallatie moeten ongewenste bezoekers op afstand houden.
“De stroompunten zijn reeds voorzien in de prefab panelen, in onze werkhuizen, maar de lamp is 
pas gaan branden door Elektro Nelissen.  Verlichting en elektriciteitswerken zijn samen met Elektro 
Nelissen uitgedacht en uitgewerkt. Niet alledaagse lichtbronnen maken het plaatje af. Het kantoor is 
eigenlijk een grote toonzaal, ze toont het resultaat van een goede samenwerking met en tussen on-
deraannemers,” besluit Truyens.

® tekst: Geert Houben - foto’s: Kurt Vandeweerdt

foto 1 : Het interieur is strak met 
veel beton. MTS gooit meteen zijn 
troeven op tafel.

foto 2 : Net als hier in de inkomhal 
ligt doorheen het volledige gebouw 
een gemakkelijk te onderhouden 
troffelvloer.

foto 3 : Doorheen de inkomhal loopt 
een ledlijn die de oude 
luchtmachtbasis symboliseert van 
het terrein waar MTS nu gelegen is.

1.

2.

3.

2.
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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)

BENOR
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city/trip to Madrid 2014

Madrid in beeldOntdek MADRID 
13-15 juni 2014   

Een organisatie van dmotion en de Good Morning Club 

Wij leren u deze rijke en bruisende stad kennen, op het Castilliaanse hoogplateau!
•  Zijn elegante Paseo, fonteinen en standbeelden, zijn indrukwekkende paleizen en kloosters
•  De gezellige Plaza Mayor met zijn mooie fresco’s, en gezellige tapas bars in de buurt!
•  Het Prado, het Museum Reina Sofia met de beroemde Guernica , de unieke collectie van 
 hyssen-Bornemisza in het Paleis van Villahermosa.
• Het immense Park del Buen Retiro met zijn Palacio de Cristal
• Moderne architektuur: de Torre Picasso, de Torre de Cristal en de Torre Espacio,  
 het nieuwe Centro Cultural
• Het Atocha Station met zijn unieke palmentuin
• Geweldige shopping,  pittoreske marktjes bezoeken, delicatessen proeven… en zoveel meer!

U bent kandidaat en wil een vrijblijvende optie? 
Stuur een mailtje naar rinaverbeemen@detoerist.be, Reizen DE TOERIST Lummen. 
Een verlenging van het verblijf in Madrid is mogelijk tot 16 juni.

Berlijn 2013   

Een terugblik van een
leuke architectuurvolle reis
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VEILIG BOUWEN 
doe je met een gereputeerde aannemer!

Wanneer je bouwt investeer je in je toekomst. Dan wil je toch garanties en geen risico’s? 
Daarom noemen wij onze mensen ‘De Voordenkers’. 
 Toppers in hun vak die je als klant veilig doorheen de realisatie van je project leiden.
 

Meer weten over realisaties in uw sector of uw buurt? Nieuwbouw, renovatie of kleine aanpassingswerken? 
Tel: +32(0)89 81 91 00 | www.gijbels.com | info@gijbels.be

VEILIG BOUWEN =  

Garanties op planning en budget  

Topkennis in huis   

Garantie op perfecte nazorg 

Financieel gezonde aannemer 

Garantie op kwaliteit  

Veilig werken op de werven

Ludwig, 16 jaar dienst Peter, 20 jaar dienst Vital, 34 jaar dienst

• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN 
• HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • 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

croes.indd   1 2/12/10   12:55
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Timing was huzarenstukje bij nieuwbouw 
Delorge Hasselt

Je zou bijna zeggen ‘eindelijk’, maar de oplevering na 14 maanden bouwtijd 
was voor een project als het Delorge Business Park in Hasselt, enorm kort. 
Toch hadden al zoveel mensen het imposante gebouw aan de Herkenro-
desingel zien verrijzen, dat het medio september reikhalzend uitkijken was 
naar de officiële opening van het garage- en kantorencomplex. Architect  
Jeroen Maesen van Ma°Mu Architecten, blikt terug op een intense periode. 

Het idee voor dit project is zowat 2,5 jaar geleden gestart,” herinnert hij zich. “Gezien de uitstekende 
ligging en de schaarste aan grote bouwpercelen, was de prijs van de grond navenant en wilden we 
dus het terrein maximaal ontwikkelen. Vandaar de keuze om de twee concessies uit te breiden 
met kantoorruimte. Met de keuze voor de firma’s Mathieu Gijbels (algemene aannemer) en Encon 
(technieken) wisten we een bouwteam samen te stellen dat bereid was in alle openheid te commu-
niceren en bijzonder flexibel tewerk te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat we het bouwtraject heel snel 
hebben kunnen doorlopen, ondanks de strenge winter. Dat we deze strikte timing gehaald hebben, 
mag best wel een huzarenstukje genoemd worden. Er waren dagen dat we met 150 tot 200 bouw-
vakkers gelijktijdig op deze werf actief waren.”

In de terugblik op het project noemt Jeroen Maesen drie elementen die de moeilijkheidsgraad fors 
deden stijgen. “In de eerste plaats de lijvige voorschriften die we van Audi en Volkswagen dienden 
te respecteren. Daarbij moesten we vaak de wensen van de merken omzetten naar oplossingen die 
binnen de Belgische wetgeving pasten. We hebben telkens goed met hen teruggekoppeld, en zelfs 

Croes

Timing en coördinatie  
belangrijk
Puin van voormalige breek-
installatie in grond
Grondwerken Croes BVBA uit 
Geetbets heeft letterlijk ber-
gen werk verzet op de werf van  
Delorge-Peerlings in Hasselt. 
“Wij moesten veel werk uitvoe-
ren op een relatief korte uitvoe-
ringstermijn. Tot de dag van de 
opening zijn we bezig geweest,” 
zegt projectleider Bert Daemen. 
“Dat was de grote moeilijkheid 
op deze werf. Er was ook een 
mierennest van aannemers aan-
wezig. Timing en coördinatie 
waardoor je alles en iedereen 
perfect op elkaar moet afstem-
men waren bijgevolg cruciaal. 
Uiteindelijk is alles goed verlo-
pen, want we waren tijdig klaar 
met de werf. We stonden onder 
meer in voor de riolerings- en we-
genwerken, het perceel bouwrijp 
maken, grond verwijderen om 
bijvoorbeeld paalfunderingen te 
plaatsen en sanering van het ter-
rein. Dat laatste heeft toch wat 
tijd in beslag genomen. Blijkbaar 
was de grond historisch vervuild. 
Wij hebben dit vastgesteld bij de 
eerste graafwerken waardoor er 
enkele wijzigingen aan de bouw-
plannen zijn doorgevoerd. 
Alle grond hebben wij gezift om 
zo de aarde en het puin geschei-
den te kunnen afvoeren. Het was 
een grote werf, maar alles is dus 
ondanks de krappe timing tijdig 
uitgevoerd,” besluit Daemen.

Facts & Figures: Delorge
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enkele aspecten mogen veranderen waarvan ze zelf hebben ingezien dat het verbeteringen waren.” 
Tweede moeilijkheid in dit concept was de afstemming van de diverse functies. “Je zit met twee 
aparte toonzalen, die elk een eigen stijl hebben,” vertelt Maesen. “Daarnaast zijn er de ateliers, waar 
een bepaalde doorstroming van de wagens wordt gevolgd. Tot slot moest dit alles ook in overeen-
stemming zijn met de bovenliggende kantoren. We moesten dus zorgen dat zowel de potentiële 
autokopers, de klanten voor voertuigenonderhoud, het personeel van de concessies, als de huurders 
van de kantoren, zich hier thuis zouden voelen.” En dat doen ze inmiddels. 

Laatste puntje waar Ma°Mu de handen mee vol had: de hoge afwerkingsgraad. “Je kunt het vergelij-
ken met woningbouw. De lat lag heel erg hoog. Het vergde heel wat inspanningen naar engineering, 
bijvoorbeeld om alle technieken onzichtbaar weg te werken. Maar al bij al mogen we zeggen dat we 
goed in onze opzet zijn geslaagd!”



partners

Isolatievloeren: 
 Isola, Tongeren
Dekvloeren: 
 Henoe chapewerken, Merksplas
Binnenplaatmaterialen Audi: 
 Baens afwerkingsbedrijf, Kinrooi
Binnenplaatmaterialen VW: 
 Yellowstone, Houthalen
Verhoogde vloeren: 
 Yellowstone, Houthalen
Raamdecoraties, zachte vloeren: 
 Swijsen Schepers, Hasselt
Schilderwerken: 
 Accent (Peer),  in samenwerking   
 met Baillien (Maasmechelen)
Zandstraalwerken: 
 Conings, Maasmechelen
Landschapsarchitect:   
 Avantgarden, Wijnegem
Gietvloeren en steentapijt:  
 Excellent epoxyvloeren, Genk
Rf-afkastingen en compartimentering: 
 Afwerking Geussens, Bree 
Signalisatie intern:   
 ASM lettershop, Hasselt
Signalisatie gevel:   
 Neon Elite, Pittem
Elektriciteit:    
 Cofely Fabricom GDF Suez, Genk
HVAC:     
 Van Den Briele, Hasselt
Buitenaanleg:    
 Groenbedrijf Van Vlierden, Neerpelt

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
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Hasseltweg 402, 3600 Genk 
T. 011 23 64 66

Leuerbroek 1002, 3640 Kinrooi 
T. 089 70 01 20 

TOONZALEN

info@baensafw.be • www.baensafw.be

• RAMEN en DEUREN in PVC / ALU / HOUT 

• TOTAALPROJECTEN

• KEUKENS

• INTERIEUR

• ALLE GYPROCWERKEN / VERLAAGDE PLAFONDS

www.baensafw.be

• Ramen en Deuren in 
 PVC / ALU / HOUT

• Totaalprojecten

• Maatkeukens

• interieurinrichting

• Afwerking

Toonzalen:
Hasseltweg 402
3600 Genk
tel. 011 23 64 66

Leuerbroek 1002
3640 Kinrooi
tel. 089 70 01 20

info@baensafw.be

BAENS_AFWERKINGSBEDRIJF_1/1.indd   1 27/09/13   15:52
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Blik onder de helm: Keymolen Coaching

Who is Diane KeymolenFeedback 
is een cadeau

Op welke manier spoor ik iemand aan om zijn gedrag op de werkvloer  
te veranderen? Hoe geef ik feedback die een meerwaarde is voor alle  
partijen?  Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet op weerstand bots bij het 
geven van feedback?

“Dat kan je leren,” verzekert Diane Keymolen van Keymolen Coaching. “Er bestaan basiscom- 
petenties voor communicatie en daarop aansluitende vormvoorwaarden voor het geven van feedback.  
Je leert het in ‘de kracht van de vorm’, mijn communicatietraining.”
Feedback geven is een belangrijk instrument in HR en leiderschap. Het woord feedback valt steeds 
vaker, maar wat is feedback? Wanneer zet je het in? Welk resultaat mag je verwachten? Hoe gaan 
mensen er mee om? 

Ruim 25 jaar ervaring in sales, 
personeelbeleid en organisatie-
ontwikkeling. Een dame met 
een duidelijke visie over mensen 
en hun gedrag, en een expert in 
keuze- en beslissingsstrategieën. 
Alle diensten van Keymolen 
Coaching dragen het Cedeo 
kwaliteitslabel.
Voor aanvullende informatie van 
Diane Keymolen surf naar 
www.keymolencoaching.be
Het eerste gesprek wordt niet in 
rekening gebracht en is zonder 
verdere verplichtingen. 

Erkend dienstverlener binnen 
de subsidiemaatregel KMO-
portefeuille, zowel voor de peiler 
trainingen en opleidingen als 
voor de peiler coaching 
bedrijfsoverdracht.

Wordt feedback ook echt ervaren als een 
cadeau?
“Helaas niet. Het klopt dat feedback niet altijd 
het gewenste effect heeft. Het beheersen van 
‘de kunst van het geven van feedback’ impli-
ceert dat je ook bewust bent/wordt van je eigen 
communicatiestijl.” 
Mooie feedback werkt constructief en vergroot 
op deze manier de vertrouwensband tussen alle 
partijen. Je weet precies wat je van elkaar ver-
wacht en maakt de samenwerking vlotter. Ieder-
een wint ermee. Goede feedback is immers per 
definitie een cadeau. We weten allemaal dat het 
niet de bedoeling is om alleen maar negatieve 
punten op te sommen. De eerder besproken 
verbeterpunten en de vooruitgang moet uitge-
sproken worden. Complimenten zijn vitamien-
tjes. 
Beschrijf de situatie en ga de minder goede pun-
ten niet uit de weg. Al gehoord van de hambur-
gerfeedback? De feedback met ‘the spicy thing 
in the middle’. 
”Ik ben niet tegen de hamburgerfeedback, maar 
als de ontvanger lang moet zoeken naar de worst 
dan zijn de vormvoorwaarden niet voldaan. En is 
de ontvanger dan blij met jouw cadeau? Ik ken 
mensen die thuis niet durfden te zeggen welke 
feedback zij hadden gekregen op het werk. Stel 
je voor?,” reageert Diane vol ongeloof.

Wat nu eerst?
”Het is verstandig om de vorm van uw eigen 
communicatie in kaart te brengen en je com-
municatiecompetenties te vergroten. Commu-
niceer met je mensen en zeg niet enkel wat er

anders moet, maar geef ook de nodige tips mee. 
Overleg op welke manier men ondersteund 
wil worden of welke ondersteuning men van 
jou mag verwachten (of ook niet),” stelt Diane  
Keymolen van Keymolen Coaching.

Op welke manier?
“Doe het asjeblief coachend en onderschat de 
mogelijkheden van je mensen niet. Stel coa-
chende vragen en geef dat ene ding terug die 
de ander in staat stelt om te groeien. Dat is voor 
mij de definitie van feedback. Zorg voor een ca-
deau dat de ander ook zal willen gebruiken. Op 
die manier maak je iedereen enthousiast om te  
willen werken aan groei en ontwikkeling,” luidt 
het.

Feedback als cadeau?
”In mijn visie is feedback een cadeau en heeft 
het als doel om de ander in staat te stellen te 
groeien. Stel jezelf eerst de vraag; wat is het-
geen, dat als ik het geef, de ander in staat stelt 
te groeien? Mensen willen groeien en mensen 
hebben de behoefte om zich te ontwikkelen. 
Je merkt dat het werkt, dat beloof ik je,” garan-
deert Diane.

Tot slot.
“Bij het uitzoeken van een cadeau voor de per-
soon om wie je geeft, besteed je de nodige aan-
dacht. Empathie, aandacht en zorgvuldigheid zijn 
de sleutels voor een cadeau waar de Sint en de 
Kerstman samen niet tegenop kunnen. 
Resultaten uit het verkeden zijn geen garantie 
voor een succesvolle toekomst en voor je het 
weet is het weer Nieuwjaar. Niet wachten dus  
op de Heiligen,” besluit Diane Keymolen van  
Keymolen Coaching.

Diane Keymolen 
www.keymolencoaching.be
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Facts & Figures: “Een voorbeeld van knap teamwerk”

Get the look Nieuwbouw industriële bakker Mariën als 
eyecatcher van industrieterrein

Het grote overwegend zwarte gebouw van industriële bakker Mariën ver-
welkomt sinds oktober vorig jaar de bezoekers van bedrijventerrein Holven 
in Balen. “Voor ons is dit een voorbeeld van hoe vier grote partijen op korte 
termijn veel gerealiseerd krijgen. Het was een combinatie van taxatie, de 
aannemer en de architect en last but not least een gedreven bouwheer,” 
zegt architect Eric Vaes van Architecten-Ateljee uit Beringen. “De wensen 
van de bouwheer op esthetisch en bakkerijtechnisch vlak hebben we kun-
nen combineren in deze nieuwbouw.”

Liefst 25.000 broden kan Mariën voortaan bakken als de productie 24 uur op 24 op volle capaciteit 
draait. Daarmee bevoorraadt de Balense bakker dagelijks vier eigen winkels plus nog een 15-tal 
koude bakkers en enkele sandwichbars. Il faut le faire. Zo’n onderneming vraagt een meer dan 
degelijk gebouw en dat staat er dan ook sinds eind vorig jaar van de hand van het team van Eric 
Vaes. “We hebben van in het begin gekeken naar de mogelijke groei van de bakkerij. Het is perfect 
mogelijk om later de capaciteit van de bakkerij nog uit te breiden zonder bijkomende investeringen 
te moeten doen op vlak van constructies. Met andere woorden het gebouw is nu reeds voorzien 
om groeifases in bedrijfscapaciteit op te vangen.  In totaal omvat het gebouw 400 m² kantoorruimte 
over twee verdiepingen en 5.000 m² industriële bakkerij.” Overleg loopt als een rode draad door 
het verhaal van Mariën. “Bij de opstart hebben wij een bouwteam opgericht”, gaat architect Vaes 
verder. “De inrichting van de industriële bakkerij door de Nederlandse specialisten van TenBa was 
even belangrijk als de constructie op zich. De productie werkt sterk geïnformatiseerd waardoor alles 
in correcte banen moet verlopen om een goede flow te verkrijgen. Er was een continue bijsturing 
nodig om bakkerijtechniek en gebouwconstructie in evenwicht te houden. Op technisch vlak is dit 
ongetwijfeld een van de meest vooruitstrevende bakkerijen van Vlaanderen. Het is een sluitend 
geheel geworden tussen inrichting en constructie.”

Overspanningen
De bouwheer had nog een andere eis die zijn invloed had op het bouwproces. “Er was de vraag om 
een zo maximaal mogelijk functioneel gebouw te hebben”, weet de architect. “Daardoor hebben 
we met overspanningen van ± 28 meter gewerkt. Niet zo heel speciaal, want met staalbouw kan dat 
perfect. Het is geen probleem om later de tussenmuren te verwijderen. Zo komt er een grote open 

Hygiëne en maatwerk
Binnen in de bakkerij vind je veel 
sandwichpanelen terug. Dit om 
de nodige werkzones te scheiden; 
voedselveiligheid eist natuurlijk 
een aantal gescheiden producties 
en circulaties. “Allemaal uitgerust 
met speciale hygiënecoatings om 
aan de normen te voldoen. Op 
vlak van de vloeren zijn we nog 
een stap verder gegaan dan de 
wetgeving. Overal in de hal liggen 
er mortel- en epoxyvloeren terwijl 
op sommige plekken een gepo-
lierde betonvloer al voldoende 
zou zijn. Ook het kantoorgedeelte 
beantwoordt aan verschillende 
eisen. “Het interieur is eveneens 
door ons ontworpen. Allemaal 
maatwerk. Tot en met het verlich-
tingsplan en het meubilair waren 
voor onze rekening. 
Het ‘Mariënblauw’ en het nieuwe 
oker (in het opgefriste logo) lopen 
als een kleurdraad doorheen het 
volledige gebouw. De ‘eetkamer’ 
van het gebouw heeft een opval-
lend zwart tegelplafond gekregen. 
De licht zwevende schijfverlich-
ting heft het drukkend effect van 
het zwart op en het plafond ver-
dwijnt als het ware. Tot in het laat-
ste detail is alles afgewerkt. Voor 
ons architectenteam van een zes-
tal personen is dit een absoluut 
topproject geweest, aldus archi-
tect Eric Vaes.

foto 1 : Het gebouw is gekenmerkt 
door de H-vorm. Hierdoor is er 
vanuit de kantoren een goed zicht 
op de laad- en loskades.

foto 2 : Dagelijks kan Bakkerij 
Mariën liefst 25.000 broden bakken 
als de productie op volle capaciteit 
draait.

1.
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Het blauw uit het logo vind je 
als een kleurdraad doorheen 
het volledige gebouw terug.

partners

Ruwbouw (wind- en waterdicht) 
& staalconstructie : 
 Hoofdaannemer Molenschot 
 Industriebouw, Balen
Grondwerken: 
 CGB, Balen
Verhardingen - wegenis : 
 Stratica, Balen
Afsluiting en poorten : 
 De Pril, Balen
Buitenschrijnwerk : 
 Marx, Balen
Zonnewering : 
 Renson, Waregem
Electro technieken : 
 Electro Bertels, Balen & 
 Imtech, Wommelgem
Hvac : 
 Rayen klimatechniek, Beringen
Taxatie en bakkerij advies Tenba (Nl)
Bakkerij technieken (ovens ) : 
 Heuft (Dui)
Koelcellen en technieken : 
 P. Claes en Roma (Nl)
Wandenbouw interieur bakkerij :   
 Koma (Nl)
Interieur bouw kantoren  & vast 
meubilair : 
 Luyten, Lummen & Paul Claes, Mol
Meubilair : 
 Bulo, Mechelen
Lift : 
 ThyssenKrupp, Lokeren
Silo’s / menginstallatie : 
 Spiromatic, Nazareth
Beveiliging - toegangscontrole : 
 GPS, Genk
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en multifunctionele bedrijfsruimte vrij wat een mogelijke doorverkoop interessant maakt. De grootste 
complexiteit zat in verschillende technieken om het hele productieproces zo goed mogelijk op elkaar 
af te stemmen in relatie met het gebouw. Er is een patisseriegedeelte, een deel voor chocolade pro-
ducten, de bakkerij … Daardoor was overleg met de mensen van de bakkerijtechniek cruciaal en dat 
heeft de vormgeving deels mee bepaald. Alles met als doel om een zo goed mogelijk functionerende 
bakkerij te realiseren.”

Vormgeving
Een H-vorm als grondoppervlak kenmerkt de vormgeving. “In het midden is er het laadgedeelte waar 
alle grondstoffen, producten en leeggoed binnenkomen en buitengaan. Het kantoorgedeelte springt 
links vooraan uit het volume. Het uitspringend oog is de eyecatcher als je het bedrijventerrein oprijdt. 
Dit was mee de doelstelling van de bouwheer. Een krachtig, kwaliteitsvol beeld om zowel hun onder-
nemersgeest als deze van de overige bedrijven op het lokaal bedrijventerrein te verduidelijken. Tevens 
zorgt de uitsprong voor een terrasvlak rondom de voorhoek van het gebouw en onstaan er zichtassen 
op alle bewegingen rondom. Zo krijg je een perfect zicht op wat er allemaal gebeurt aan de laad- en los-
kades. Daarnaast is er gewerkt met een luifelstructuur wat het visuele ten goede komt. Ook hebben 
we een groot terras aan de refter gekoppeld dat een overdekking aan de voorzijde maakt. De zwarte 
gevelkleur springt natuurlijk ook in het oog. Een vraag van de bouwheer. Het moest een uithangbord 
zijn, geen alledaags gebouw. In de andere elementen in de uitspringende delen het bakkers- en patis-
seriegedeelte, koel- en bakunits, opslag van bloem… Alles is zo opgesteld om een vlotte productie-
flow te garanderen waardoor alle producten vlot binnen en buiten kunnen. Hoe Mariën bij ons terecht 
gekomen is? In zowel kleine als grotere industriële bouwprojecten hebben wij de nodige knowhow in 
huis, met onder andere een behoorlijk aantal referenties op het lokaal bedrijventerrein Holven die we 
samen met Molenschot Industriebouw gerealiseerd hebben.”

Lage energiekost
In totaal is er ruim acht maanden aan het productiegebouw gewerkt: van februari tot oktober 2012. 
“Voor zijn grootte is de werf vlot verlopen. Op vele vlakken zijn niet-alledaagse technieken gebruikt. 
Zo zijn er onder meer klimaatplafonds geïnstalleerd in het kantoorgedeelte. In de bakkerij zelf is er 
gebruik gemaakt van warmterecuperatie. Er zijn recuperatie-units geplaatst aan de schoorstenen van 
de ovens. Niet onbelangrijk, want voor het productieproces is er veel warm water nodig. De koeling 
van de eicel gebeurt via een gesloten circuit van regenwater. Het is een gesloten systeem zodat er 
geen problemen met salmonella of dergelijke kunnen ontstaan. Hygiëne staat natuurlijk op de hoogste 
eisenlijst. Er is veel nagedacht over energie- en kostbewust bouwen en dit is in de mate van het mo-
gelijke toegepast. Het plan om waterputten te boren, hebben we door de grote milieubelasting laten 
varen. Ondanks het feit dat een bakkerij van dit niveau theoretisch een energievreter is, zijn we er in 
geslaagd om alles energiezuinig te realiseren. Het resultaat is een lage energiekost, want het volledige 
dak ligt ook nog eens vol met zonnepanelen”.

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

5.

foto 1 : Het kantoorgedeelte springt 
links vooraan uit het volume.

foto 2 : In totaal omvat het gebouw 400 
m² kantoorruimte over twee verdiepin-
gen en 5.000 m² industriële bakkerij.

foto 3 :  Diverse technieken zijn toege-
past om de energiekost laag te houden.

foto 4 : De zwarte gevelkleur was een 
idee van de bouwheer. Het geheel moet 
een uithangbord zijn en geen alledaags 
gebouw.

foto 5 :Het interieur is allemaal maat-
werk dat eveneens ontworpen is door 
Architecten-Ateljee uit Beringen.

1.

2.

3.

4.
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BOUWEN ...?
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Nice to know

Bouw blijft aantrekkelijke studierichting

Het bouwonderwijs trekt ook in het nieuwe schooljaar veel leerlingen aan. 
Gelukkig maar, want de vraag naar goede stielmannen en technisch ge-
schoolde medewerkers blijft groot. Wie een bouwopleiding afrondt, kan 
onmiddellijk aan de slag in de bouwsector die diverse, toffe, uitdagende, 
nieuwe en goed betaalde jobs aanbiedt. 

Een korte rondvraag van Bouwunie bij enkele bouwscholen leert dat deze voor het nieuwe school-
jaar 2013-2014 ongeveer evenveel leerlingen aantrekken als de vorige jaren. Vooral de BSO-opleidin-
gen (beroeps secundair onderwijs) houden gelijke tred. Voor de TSO-richtingen (technisch secundair 
onderwijs) is het wat meer trekken en sleuren omdat ze vaak kampen met een verkeerde perceptie. 
Vele ouders en jongeren denken bij “bouw” meteen aan beroepsopleidingen. Maar de bouwsector 
telt een erg ruime waaier van jobs die diverse opleidingsniveaus vragen. 
De bouw is en blijft belangrijk in het onderwijs en biedt ook mooie toekomstperspectieven voor 
de jongeren die een bouwopleiding volgen, zowel wat de jobinhoud betreft, als op het vlak van 
verloning. Bouwwerknemers scoren opvallend beter in de Vlaamse werkbaarheidsmonitor van de  
Stichting Innovatie & Arbeid (SERV) die aangeeft of en in welke mate een job werkbaar is, d.i.  
voldoende leerkansen biedt, motiverend is, niet te veel stress oplevert en een evenwichtige werk-
privé balans mogelijk maakt. Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, 
blijft langer aan de slag en is minder vaak ziek.
 
De Bouwunie-bevraging wijst voorts uit dat de 
scholen het “duurzaam bouwen” nu volledig, tot 
en met de twee laatste jaren van het secundair on-
derwijs, in het lessenpakket integreren. Een erg 
gunstige evolutie die de bouwopleidingen beter 
afstemt op de markt. Naast actuele opleidingsin-
houden zijn ook stages erg belangrijk om de kloof 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten. Jon-
geren kunnen zo de noodzakelijke praktijkerva-
ring opdoen. De scholen werken hiervoor veel en 
graag samen met bouwbedrijven en de leerlingen 
verwerven op deze manier extra competenties. Bouwunie is dan ook een grote voor-
stander van stages en werkplekleren, en hoopt dat deze, samen met een moderne,  
kwaliteitsvolle opleidingsinhoud, een belangrijkere plaats krijgen binnen de hervorming van het 
secundair onderwijs.

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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Facts & Figures: ebema

Get the look Landschapskantoren voor twijfelaars

De kantoren waren tot dusver niet echt een prioriteit voor klinker- en tegel-
producent Ebema in Zutendaal. Eerst zou er fors geïnvesteerd worden in de 
productielijnen. Maar kijk, de werknemers zijn belangrijk genoeg om nu ook 
voor hen een gloednieuw multifunctioneel gebouw neer te zetten. Na de op-
levering van de ruwbouw in april, is nu de afwerking van het goed doordachte 
concept helemaal klaar. Een investering van 3 miljoen is daarmee afgerond.

Dat het personeel van Ebema nu in alle comfort kan werken, vindt zijn oorsprong in een anekdote 
van vele jaren geleden. “Toen ik zelf mijn eerste stappen in het bedrijf zette, moest ik een piepklein 
kantoortje delen met mijn schoonbroer,” herinnert gedelegeerd bestuurder Jan Panis zich. “Maar die 
rookte van die dikke sigaren, en dat  zag ik toch niet zitten. Om goed te kunnen werken, mocht de om-
geving toch wat aangenamer zijn, vond ik. En zo ben toen op zoek gegaan naar een container waarin 
ik mijn eigen kantoor zou kunnen inrichten. De prijs viel nog wel mee, tot de Nederlandse verkoper zei 
dat de unit eigenlijk voor de sloop was bestemd… En weet je wat? Diezelfde container staat hier 25 
jaar later nog steeds!”
 
Zijn eigen comfort van zoveel jaren geleden indachtig, vond Jan Panis in 2011 de tijd rijp om over te 
gaan tot de bouw van een nieuw kantoor. In 2012 gingen de werken van start, om medio 2013 de deu-
ren open te zwaaien. “We hebben het eerlijk gezegd altijd belangrijker gevonden om te investeren in 
de fabriek. Natuurlijk beseffen we dat onze mensen het verschil maken en ze bijgevolg verdienen om 
in optimale omstandigheden hun werk te kunnen doen. Eens de knoop van de nieuwe kantoren door-
gehakt, hebben we dan ook kosten noch moeite gespaard om een doordacht concept uit te tekenen.” 
De hamvraag die Jan Panis kreeg voorgeschoteld was of hij landschapskantoren verkoos boven aparte 
lokalen. “Heel moeilijk. Want ik denk zus, maar mijn opvolger denkt misschien zo. Vandaar dat ik beide 
opties open wou laten. We hebben nu gekozen voor landschapskantoren, maar met de mogelijkheid 
om hier later 40 aparte burelen van te maken. Dat aspect heeft wel heel wat bouwtechnische conse-
quenties gehad. De constructie is zo opgevat dat geen balken en kolommen in de weg staan om een 
modulaire opdeling te maken. Daarom hebben we gekozen voor vloeren van Airdeck en zelfdragende 
sandwichpanelen van Naessens. De ramen zijn symmetrisch verdeeld om overal scheidingswanden 
te kunnen plaatsen. En de plafonds volgen perfect die afmetingen. De verwarming is zodanig opge-
bouwd dat ze nu de hele ruimte kan vullen, maar –als die er ooit komen- ook alle kantoren apart kan 
verwarmen en koelen. Om dezelfde reden zijn alle technieken in opbouw geplaatst.” Al deze opties 
hebben de bouwwerken wel veel duurder gemaakt. “Maar later gaat men mij daar misschien wel 
dankbaar voor zijn,” lacht Jan.

Het is mooi om te zien hoe alle 
technieken, sandwichpanelen, 
geluidswerende plafonds en vele 
andere facetten zijn gekozen en 
geplaatst in functie van de mo-
gelijkheid om de grote ruimtes 
later op te delen in aparte units. 
Het heeft de architecten én de 
bouwheer vele slapeloze nachten 
bezorgd, maar het resultaat mag 
er zijn. 
“Alles is netjes uitgelijnd, zodat 
er bij wijze van spreken morgen 
al, scheidingswanden kunnen 
gezet worden om 40 aparte units 
te creëren.
Dat komt ervan als je zelf niet kan 
kiezen en de volgende generatie 
niet voor voldongen feiten wil 
plaatsen,” aldus Jan Panis.

foto 1 : Het personeel kan zowel 
binnen als buiten een soepje eten.

foto 2 : : De kasten dienen als 
scheidingswand om de privacy te 
vrijwaren.

1.



Builders Facts -  55 

Bouwheer : 
 Ebema, Zutendaal
Ruwbouw : 
 Houben, Beringen
HVAC : 
 ABN, Bilzen
Elektriciteit :
  Ebema, Zutendaal
Aannemer sanitair : 
 Gregoor Dirk BVBA, Zutendaal
Ontwerp/Stabiliteit : Studiebureau   
 ARCADIS Belgium, Hasselt
Vloerplaten : 
 Airdeck, Hasselt  
Binnenschrijnwerk :  
 Aluglas, Beringen  

Gyproc + plafonds :
 Gyprof, Beringen   
Droogzuiging : 
 Aqua Vrijsen, Houthalen 
Staalstructuur : 
 Liebaert Staalbouw, Houthalen  
Gevel + dakbeplating :
  Jodamo, Bree  
Sectionaal poorten : 
 Crawford, Melle   
Dakbedekking :
  Multyconstruct, Zutendaal  
Valbeveiliging : 
 SKP, Paal Beringen 
Metalen trappen :
 PSJ, Dessel  

Stalen deuren labo : 
 Euromatic bvba, Zutendaal 
Polybeton : 
 Iso Betonvloeren, Beringen 
Vloerisolatie : 
 Eltherm, Kampenhout 
Schilderwerken : 
 Jeri Décor, Houthalen 
Douche wanden : 
 Inter-systems, Genk  
Wandtegels : 
 Keulen A., Lanaken 
Liftinstallatie : 
 ThyssenKrupp, Brussel  
Binneninrichting : 
 Projectatelier, Zoersel  
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Kastjes met punt
Heel concreet bestaat het nieuwe kantoorgebouw helemaal beneden uit een kelder met alle sanitaire 
voorzieningen. “Ook voor de dames, al zijn ze maar met enkelen in de productie. Toch hou ik eraan 
om voor beide groepen voldoende ruimte te voorzien, want wie weet werken hier later wel meer 
vrouwen dan mannen.” De dubbele vestiairekastjes zijn felrood, en geven bovenaan uit op een punt. 
“Dan kan er geen rommel opgelegd worden, want dat is erg slordig,” verklaart Jan Panis. “De vloeren 
zijn hier gegoten, tot aan de bovenkant van de plint. Dat is onderhoudsvriendelijk.” Naast het sanitaire 
blok is er ook een grote technische ruimte, waar alle energiezuinige installaties gegroepeerd staan die 
nodig zijn om de landschapskantoren per werkplek, dan wel in zijn geheel te verwarmen. Hier vind je 
bijvoorbeeld ook het buffervat om de restwarmte op te slaan. “Van april tot september hebben we 
nog geen verwarming nodig gehad,” vertelt de zaakvoerder. “Moest het toch nodig zijn, dan staan 
hier 2 gasketels om bij te verwarmen. De betonkernactivering werkt perfect. De temperaturen zijn 
permanent ideaal.”
 
Speels meubilair
“Een verdieping hoger hebben we de eetzaal gemaakt, die ook uitgeeft op een buitenterras,” legt 
Jan Panis uit. “Er is een automatische schuifdeur geplaatst, zodat werknemers die een soepje in de 
handen hebben, zonder knoeien van binnen naar buiten en andersom kunnen lopen. Het meubilair is 
hier speels, met grote en kleine tafels, lage en hoge,… Zo kan iedereen eten op de manier die hij zelf 
wil.”In de landschapskantoren zijn de ruimtes afgescheiden door kastwanden. “Ze hebben de ideale 
hoogte om bij het binnenkomen te zien wie aanwezig is. Maar wie neerzit heeft toch zijn privacy. Er is 
bovendien boven elke werkplek geluidsdemping voorzien via absorberende plafonds. Wie echt in alle 
rust wil doorwerken of een vergadering wil houden, kan hiervoor terecht in 2 aparte vergaderzalen.”
 
Creatief labo
Met de lift kan je naar de bovenste verdieping van het gebouw, waar de directie kantoor zal houden. 
“Hier gaan we wel enkele scheidingswanden aanbrengen, aangezien er toch regelmatig confidentiële 
informatie wordt besproken.” Op deze verdieping komt ook een unieke slingerwand, waar klanten 
alle mogelijkheden kunnen zien om zelf tegels samen te stellen. Er staan zo’n 200 bokalen met allerlei 
pigmenten en materialen. Het creatieve labo op het gelijkvloers kan instant deze gekozen stalen tot 
een steen omvormen, zodat bezoekers bij het buitengaan hun lievelingsproduct mee naar huis kunnen 
nemen. “Blikvanger van deze verdieping is de verlichting,” vind ik. “Iedereen denkt dat de bollen die 
hier hangen moderne armaturen van kunstlicht zijn, maar niets is minder waar. Het is gewoon daglicht 
dat hier permanent naar binnen valt en via een systeem van spiegeltjes op lampjes lijkt. Merkwaardig 
misschien, maar voor ons is het mooi en goedkoop.” Net zoals de grote baas is het personeel van 
Ebema erg opgetogen over het nieuwe complex. We konden uit hun mond optekenen dat het concept 
de samenwerking sterk bevordert. Er is ruimte voor spontane ontmoetingen, maar ook om in alle stilte 
en privacy te kunnen werken. De verhoogde efficiëntie, alsook de slimme aanpak van de energievoor-
zieningen, maakt de directie van Ebema sterk dat de initiële hoge investering in dit gebouw, op een 
mum van tijd is terugverdiend.

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

5.

foto 1 : Voor de veiligheid is een 
noodtrap langs de hele achtergevel 
geplaatst.

foto 2 : De open ruimte zorgt voor 
onderling contact tussen collega’s.

foto 3 : Zowel voor vrouwen als 
voor mannen zijn er douches en 
kleedruimtes.

foto 4 : De kastjes zijn zo gemaakt dat 
er geen rommel bovenop kan gelegd 
worden.

foto 5 : Vergis u niet: dit is natuurlijk 
licht dat via spiegels wordt opgevan-
gen.

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

w
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adv_KPD_BF   1 24/09/12   15:52

ST.-TRUIDERSTEENWEG 250 - 3500 HASSELT - Tel. 011 27 12 22 - www.bruyninx.be

“ R E S E RV E E R  S N E L U W  T E S T R I T  O P W W W. B R U Y N I N X . B E ”

*

geldig tot 31 oktober.

Wrangler Sport 2.8 L CRD met aftrek van korting. Milieu-informatie : K.B. 19/03/2004 – www.jeep.be - Foto ter illustratie en niet contractueel. Jeep® is een gedeponeerd handelsmerk van Chrysler
Group LLC. Offerte VAT inclusief voor particuliere klanten geldig tot 31 oktober.

bruyninx_205x130.indd   1 23/09/13   15:13
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Spaanse Cuevas - Living in caves 2013

Deze cueva’s of grotwoningen vind je terug op verschillende plekken in Andalusië, Zuid-Spanje.   
De foto’s zijn gemaakt in het karakteristieke dorpje Pulpite. Het bestaat uitsluitend uit 51 van zulke 
cueva’s. De grotwoningen zijn 200 jaar geleden uitgegraven in kleiachtige tufsteenbodem. 
De kleilaag is luchtdoorlatend en vochtabsorberend. De diepte van de grotwoning met zijn vele kamers 
kan tot 30 m reiken. De ronde plafonds torsen als het ware het gewicht van ‘de berg’. Het bijzondere 
microklimaat in de cueva’s heeft een constante temperatuur van 18 graden en er heerst altijd dezelfde 
kurkdroge vochtigheidsgraad en ... stilte. 
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Gezonder wonen kan niet. Vandaar dat deze gerenoveerde en comfortabele woningen 
tegenwoordig zeer gegeerd zijn. De eerste cueva’s kwamen een tiental jaren geleden op de 
markt, maar zijn nu uitgegroeid tot een ware hype die de prijzen heeft doen vervierdubbelen.  
Wie interesse heeft in deze supergezonde woningen kan Vlaming Luc Deckers 
contacteren: luc.deckers@me.com.

® tekst: Geert Houben - foto’s: Benoit De Freine
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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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Mijn stad / Mijn dorp – Dilsen-Stokkem

Get the lookEen puntensysteem voor 
betaalbare bouwgronden

Dilsen-Stokkem heeft een opmerkelijk woonbeleid. De gemeente van 
burgemeester Lydia Peeters (Open Vld) werkt onder meer met een pun-
tensysteem om de eigen jongeren een grote kans op huisvesting te geven. 
Daarnaast staan er verschillende woonuitbreidingen op het menu. Net als 
een grote transformatie van het centrum van Dilsen waar onder meer het 
cultureel centrum en een oude school plaatsmaken voor een prachtige 
plein met woningen rondom. Bovendien voldoet de gemeente als een 
van de weinige in Vlaanderen aan de opgelegde norm van de te bouwen  
sociale woningen wat vooral verkavelingen tot 50 wooneenheden voor  
projectontwikkelaars zeer interessant maakt.

Het gaat goed met Dilsen-Stokkem. Met onder meer de realisatie van het Nationaal Park Hoge  
Kempen heeft de gemeente nu een fikse extra toeristische troef in handen. Ook de toekomst oogt 
goed met project Terhills dat voor het overgrote deel op Lanklaars grondgebied ligt. De eerste spo-
ren in dit prestigieuze projectgebied zijn al zichtbaar met de recente opening van het Cablepark. Ook 
het inwonersaantal van deze Maaslandse gemeente oogt positief. Sinds Lydia Peeters er dertien jaar 
geleden voor het eerse de burgemeesterssjerp omgorde, is het cijfer met meer dan 10 % aange-
dikt. Van 18.000 naar 20.000 inwoners. De vraag naar bouwgrond staat bijgevolg extra onder druk 
waardoor de prijs navenant is, maar weliswaar niet zo hoog ligt als in buurgemeenten Lanaken en 
Maasmechelen. Nefast dus voor de (vooral jonge) inwoners van de gemeente. “Daarom proberen 
wij om regelmatig betaalbare bouwkavels op de markt te brengen,” begint Lydia Peeters aan het 
gesprek. “De jonge gezinnen uit de vijf kerkdorpen moeten hier kunnen blijven wonen. Met ons pun-

Werkplek is favoriete 
plaats van Lydia Peeters

Met de prachtige tuikabelbrug 
over de Zuid-Willemsvaart in 
Lanklaar, kasteel Ommerstein in 
Rotem, kasteel Sipernau in Elen 
en kasteel Carolinaberg beschikt 
Dilsen-Stokkem over enkele ar-
chitecturale pareltjes. 
Allemaal bouwwerken waar 
Lydia Peeters trots op is, maar 
haar favoriet is haar werk-
plek: Kasteel Ter Motten waar  
diverse gemeentelijke diensten 
gehuisvest zijn. Het gebouw 
in barokstijl uit 1725 angs de  
Europalaan is sinds 1985 een be-
schermd moment “Hier komen 
zoveel mensen bij elkaar. In het 
kasteelpark zijn er dagelijks vele 
joggers, kinderen leven er zich 
uit ... Het is een ontmoetingsplek 
voor velen. Bovendien is dit een 
belangrijke plek voor de inwoners 
waar keuzes gemaakt worden in 
tal van dossiers. Zelf nemen ze 
hier ook belangrijke beslissingen 
als ze gaan huwen. Kortom, het 
is de ideale plek voor een ge-
meentehuis en het straalt ook 
het historisch patrimonium van 
de gemeente uit.”

Lydia Peeters: “Jonge gezinnen 
moeten een plaats in de gemeente 
kunnen krijgen”

foto rechts: De knappe tuikabelbrug 
over de Zuid-Willemsvaart
in Lanklaar.
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Met woonkern de Brammert in Stokkem bracht 
Dilsen-Stokkem 100 bouwkavels op de markt. 
Hiervan werden er 35 kavels van vijf are en meer 
door de stad op de markt gebracht aan een prijs 
van 100 euro per vierkante meter.
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tensysteem krijgen de inwoners van de stad 
voorrang op het kopen van een betaalbare 
bouwkavel. Enkele parameters hierin zijn het 
aantal jaren dat je hier woont, of je kinderen 
hebt, mindervalide bent …”

Bouwgrond aan 100 euro/m²
In woonkern de Brammert in Stokkem werd 
in 2008 een verkaveling voor 100 nieuwe  
bouwkavels goedgekeurd. Hiervan zijn 35 
kavels van vijf are en meer door de stad op 
de markt gebracht aan een prijs van 100 euro 
per vierkante meter. “Dat is een aanzienlijk 
stuk lager dan grond die uit de hand verkocht 
wordt. Dan ben je al snel 180 tot 200 euro 
per m² kwijt. Zo zijn er nog voorbeelden zoals 
de verkaveling achter de secretariswoning 
in Lanklaar. Goed voor 91 bouwgronden, 
waarvan de gemeente er 31 ter beschikking 
stelt volgens het puntensysteem. Ook in 
Stokkem hebben we zo enkele kavels aan 
de man kunnen brengen. Daarnaast zijn we 
momenteel bezig om de site Heilderveld in 
Dilsen te vermarkten. Ook lopen er nog ver-
schillende initiatieven om sociale woningen 
aan te bieden.”

Norm sociale woningen
Los daarvan wil Dilsen-Stokkem ook grotere 
en soms zelfs luxueuzere privé-initiatieven 

stimuleren. “Quasi uniek voor Vlaanderen is 
dat wij een vrijstelling hebben in het gron- 
den pandenbeleid op vlak van sociale won-
ingbouw. Wij voldoen al aan de norm. Wie 
een privé-project wil opstarten met maximaal 
50 woongelegenheden moet niet voorzien 
in de bouw van x-aantal sociale woningen.  
Projectontwikkelaar Vestio bouwt nu 39 resi-
dentiële woningen aan de Zuid-Willemsvaart 
op de grens van Dilsen en Lanklaar. Veertien 
huizen krijgen uitzicht op het kanaal. In deze 
verkaveling is het bijgevolg niet nodig om  
sociale woningen te bouwen.”

Centrumplein
Er staan nog meer bouwplannen op stapel 
en niet alleen op het vlak van woningbouw. 
Lydia Peeters verduidelijkt: “In Dilsen komt 
er op termijn een ruim centrumplein tussen 
de Europalaan en het Koning Boudewijnplein. 
Aan de zijkant van het stadhuis willen wij een 
mooi, leefbaar plein ontwikkelen met zowel 
huizen als handelszaken. Alleen is dit nog 
niet voor meteen. Eerst moeten we nog drie 
panden afbreken en ook de metselhal van de 
Bu.S.O.-school moet verdwijnen. De afbraak 
kan pas beginnen na de bouw van het nieuwe 
schoolgebouw op het Pater Boutsenplein. 
Het plan is dat op het plein onder andere een 
groot pand komt met op het gelijkvloers han-

foto 1 : Het Nationaal Park Hoge 
Kempen ligt voor een groot deel op het 
grondgebied van Dilsen-Stokkem

foto 2 : Er staan nog verschillende 
verkavelingsplannen op stapel in de 
gemeente van Lydia Peeters

foto 3 : Qua inwonersaantal is 
Dilsen-Stokkem een kleine gemeente 
in Limburg; op vlak van oppervlakte 
zit het wel in de bovenste helft. Mede 
met dank aan water en het vele groen 
dat er voorhanden is.

foto 4 : De vraag naar bouwgrond 
is ook hier hoog waardoor de prijs 
navenant is, maar weliswaar niet 
zo hoog ligt als in buurgemeenten 
Lanaken en Maasmechelen.

2.

1.
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delsruimten en op de verdiepingen 17 appar-
tementen. Het komt op de hoek van het cen-
trumplein en de Europalaan. In de kelder is er 
plaats voor  een ondergrondse parkeergarage 
voor de 17 appartementen.”Er gaat nog meer 
tegen de vlakte in Dilsen. Zo verdwijnt aan 
de Rijksweg het oudste Cultureel Centrum 
van Limburg. De deuren zwaaiden er in 1970 
open, maar is nu volledig gedateerd en is een 
enorme energieverslinder. “Het gaat dicht 
in 2014. De afbraak is voor een latere fase 
wanneer duidelijk is wat we met de locatie 
gaan doen. Mogelijks komt ook deze plek in 
aanmerking voor bebouwing. Een nieuw ge-
meenschapscentrum kan in een latere fase 
gebouwd worden aan het centrumplein.” 
besluit Lydia Peeters.

® tekst: Geert Houben - 

foto’s: Kurt Vandeweerdt &  Brenda Boutsen

3.

4.
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Wie op zoek is naar een mooie, visueel integreerbare 
scheidingswand voor architecturale of bouwkundige 
toepassingen heeft met de VBIONEN® de ultieme oplossing 
gevonden. Met hun onmiskenbare esthetische en functionele 
kwaliteiten vormen ze een meerwaarde in elke modern 
ingerichte publieke of private ruimte. De VBIONEN® zijn 
niet enkel extreem geluidsabsorberend en waterdicht, maar 
ook visueel attractief en daardoor perfect geschikt voor 
toepassingen in een natuurlijke omgeving. Bovendien doen 
we er bij VANBOCKRIJCK® alles aan om het product in 
kwestie perfect af te werken. Zo sturen we steeds een van 
onze technische medewerkers ter plaatse om het project te 
bespreken (van benodigde grondwerken tot type vulling), 
waarna we een 3D-tekening opmaken van het op maat 
gemaakte ontwerp. Op deze manier zorgen we ervoor dat 
de VBIONEN® optimaal tegemoetkomen aan uw speci� eke 
behoeften.

(grondwerken worden steeds uitgevoerd door één van onze gespecialiseerde partners)

Troeven

Het � exibele montagesysteem van de VBIONEN® laat 
veel ruimte voor creativiteit. De ijzersterke en duurzame 
constructie koppelt functionele toepassingen aan esthetische 
kwaliteit. Door het gebruik van natuurlijke vulmaterialen 
integreren de VBIONEN® zich optimaal in een natuurrijke 
omgeving.

Bovendien zijn de VBIONEN® niet onderhevig aan grillige
weersomstandigheden. Aangezien er hoogst kwalitatieve en
natuurlijke materialen gebruikt worden, heeft de vorst-dooi-
cyclus immers geen invloed op de levensduur en de kwaliteit 
van het systeem.

Naast de lange levensduur vormt ook de minimale 
onderhoudslast een zeer belangrijke troef. Het is immers alom 
bekend dat het aspect ‘onderhoud’ vaak onderschat wordt en 
dat het in grote mate bijdraagt aan de ‘total cost’ van een 
project op lange termijn.

VBIONEN® worden toegepast in de volgende domeinen:
gebieden met geluidsoverlast (geluidsabsorptie: A3 hoog 
absorberend), waterbouw, tuinbouw, landschap en openbare 
ruimte. VANBOCKRIJCK® werkt uw project technisch volledig 
uit en begeleidt u tot en met de effectieve plaatsing van het 
systeem.

EEN SCHEIDINGSWAND ALS BLIKVANGER

VBIONEN® zijn geprefabriceerde betonwanden die 
behalve op het vlak van functionaliteit ook uitblinken 
op het vlak van esthetiek. Ze kunnen met of zonder 
voet geleverd worden en zijn uitgerust met ingestorte, 
aan het wapeningsnet bevestigde ‘� exankers’. Deze 
bevatten clips waarin je voorzetnetten kan klikken. 
Zo ontstaat er een tussenruimte die kan worden 
opgevuld met een gesteente naar keuze. Kortom, 
een uniek en innovatief systeem. 

Op www.vbionen.com vindt u gedetailleerde bestekteksten.
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Cooking Fun

SiematicJoske blust de brandjes in 
geanimeerde kooksessie

Met Felix Alen heeft Siematic Keukenontwerpers een topchef met faam 
weten te strikken om de kooksessie van Builders Facts in goede banen te 
leiden. Niet alleen zwaait hij de garde op televisie of in het Hof te Rhode 
(Diest), maar kan hij ook ‘de kok van de koning’ op zijn cv noteren. Voor een 
keertje moest Felix Alen de gasten niet als koningen verwennen, maar hen 
wel aanzetten om zelf voor keukenprins of prinses te spelen. En dat lukte 
bij de ene al net iets beter dan bij de andere… 

Diana Pirard en Heidi Wijgaerts van Builders Facts-uitgever ‘dmotion’ hadden een fijn publiek van 
gelegenheidskoks weten te verzamelen: Johan Mas van Mas Interieur in Zepperen, Liesbet Bemong 
en Bart Appeltans van Sfar Creative Group in Zonhoven, Chris Horemans van Jacobs I3 in Opglab-
beek, Adam Vandersmissen van AV Vastgoed in Hoeselt, Hilde Rommens van Elastoflex in Hasselt, 
Luc Stevens van Stevens Houttechnieken in Sint-Truiden en tot slot, Eric Maes van Architecten A-
Ateljee in Beringen.

Om te beginnen strooit Felix Alen niet alleen kwistig met specerijen op de eend voor het voorge-
recht, maar ook met heel wat nuttige weetjes. Zo heeft hij voor de gelegenheid een fruitpeper met 
sinaassmaak meegebracht. Iets nieuws blijkbaar… Hij legt ook uit dat de meeste mensen de term 
barbecueën verkeerd gebruiken. “Barbecueën is eigenlijk het vlees roken in een metalen toestel 
waar het deksel van dicht kan,” aldus Felix Alen. “Een oventje zeg maar. Dat is iets anders dan het 
roosteren of grillen van het vlees, zoals dat bij een klassieke barbecue meestal gebeurt.”

Na het aantrekken van de keukenschorten en het schieten van een groepskiekje, verdwijnen de eer-
ste vlijmscherpe mensen in de ruwe handen van de bouwprofessionals. Adam Vandersmissen krijgt 
de moeilijke taak om de aardappelen te snijden. “Dat gaat hier lang duren,” getuigt hij van enige 
zelfkennis. Chris Horemans neemt de wortelen voor zijn rekening. Een Siematic-keuken verderop is 
het olijke duo van Sfar druk in de weer om de eend klein te krijgen. Liesbeth is duidelijk opgezadeld 
met het minst aangename karwei: het manueel ontbenen van onze gevleugelde vrienden. Het siert 
haar dat ze zich met veel enthousiasme van haar taak kwijt. Het levert haar een mooi complimentje 
op van de chef. Eric slaat geamuseerd het schouwspel op afstand gade en beperkt zich tot het af-
snijden van de vetrandjes aan de filets.

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. : Chris Horemans  
(Jacobs I3), Bart Appeltans en Liesbet 
Bemong (Sfar Creative Group), chef-
kok Felix Alen, hulpkok Joske,  Hilde 
Rommens (Elastoflex), Diana Pirard 
(dmotion), Adam Vandersmissen 
(AV Vastgoed), Eric Maes 
(Architecten A-Ateljee), Luc Stevens 
(Stevens Houttechnieken), Heidi  
Wijgaerts (dmotion), Johan Mas (Mas 
Interieur), Marc Meekers, Romain 
Houtmeyers en mevrouw Meekers 
(Siematic Keukenontwerpers).
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Cooking Fun

Gerookte eend
Intussen is ook het team van het dessert in actie geschoten. Hier haalt leergierigheid het duidelijk 
van ervaring. Johan zoekt iets te enthousiast naar succes bij het scheiden van eiwit en eigeel, waar-
door eerder een omeletbeslag in de kom verdwijnt. De aanmoediging van de chef om er wat tempo 
in te brengen, krijgt een laconiek antwoord: “Nie jagen hé, menne man!” Na enkele pogingen heeft 
Johan zijn opdracht helemaal in de vingers. Het komt wel goed met dit dessert! 

Joske, de assistent-kok van Felix Alen, rent intussen van het ene groepje naar het andere om brand-
jes te blussen. Of om ze aan te steken, zoals de mini-barbecue waarmee de eend moet gerookt 
worden. Geen sinecure zo blijkt, want zelfs de reporter van dienst moet buiten in het vuurtje gaan 
blazen om de vlam in de pijp te houden…

De chef-kok van het Hof te Rhode geeft een privé-demo aan Hilde, met als onderwerp: het pellen 
en snijden van tomaten. Lijkt makkelijk, maar is het allerminst. Snelle leerling als ze is, heeft Hilde 
aan één voorbeeldexemplaar voldoende om dit onderdeel van het menu voor de hele bende af te 
haspelen.
Vlak daarnaast heeft Chris de wortelen geruild voor de teentjes look, die hetzelfde lot beschoren 
zijn. Ze worden vakkundig in mootjes gehakt met soepele polsbewegingen. Luc kijkt er met bewon-
dering naar en wil zijn kookkunsten niet overschatten. Supervisie en coördinatie zijn de taken die hij 
zich op de hals heeft gehaald. “Komt allemaal in de ‘sakosj’ hoor”, zegt hij. En het moet gezegd: aan 
zijn zijde van de keuken loopt alles als een trein! Toch is hij niet te beroerd om ook zelf de handen 
uit de mouwen te steken. Zo neemt hij het schillen van de sinaasappelen voor zijn rekening. In één 
beweging, met een lange, krulvormige sliert als resultaat. Doe het hem maar na! 

Betrapt!
De dames van dmotion springen bij waar nodig. Al is Heidi toch vooral rond het dessert te vinden. 
Terwijl ze met Johan oude schoolherinneringen ophaalt in een voor buitenstaanders onmogelijk dia-
lect, pikt ze stiekem enkele chocoladekorrels uit het potje: betrapt! En daar komt Joske weer voorbij-
gerend: “Snel de pudding in de koelkast, anders is hij niet op tijd klaar!” Johan schilt intussen rustig 
verder de vijgen. Ook Bart is in de fruitrayon actief. Hij snijdt de appelen in stukjes en besprenkelt ze 
met citroen, zodat ze niet gaan verkleuren.

De hoofdschotel, een bouillabaise volgens het boekje, nadert de eindfase. Chris schikt de vis op de 
ovenplaat, zodat er straks van elke soort een stukje in ieders kommetje dobbert. Buurman Adam wil 
zijn mes niet meer afgeven en snijdt nu ook de randjes van de broodjes. “Geef mij een mes, dan 
komt het goed,” zo klinkt het. Nog één keer komt Joske voorbijgestoven. Deze keer moet hij de 

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

Tip van Flelix: 
“Wist je dat diverse kruiden die wij  
gebruiken voor hartige bereidingen, 
ook in zoetigheden kunnen verwerkt 
worden? Dragon, peterselie, basilicum 
of salie geven typische smaakeffecten 
in uw desserts. Borstel de kruiden eens 
met eiwit, dompel ze dan in suiker en 
laat ze drogen in een matige oven. 
Perfect als garnituur bij zoetigheden! 

1.

2.



Builders Facts -  75 

saus gaan redden van het voorgerecht. Oef. Missie geslaagd! Een laatste check-up van de chef en 
het licht kan op groen: iedereen aan tafel. En het moet gezegd: al lag de moeilijkheidsgraad van het 
menu iets hoger dan bij vorige edities: het resultaat was super! 

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

Het menu:
Voorgerecht: 
   Salade van gekonfijte en gerookte eend met saus van Luikse siroop en mosterd.

Hoofdgerecht: 
   Zuiderse vissoep met diablotins, aïoli en rouille.

Dessert: 
   Fantasie van aardbeien en fruit met dragoncrème en sorbet.

The End! 

3.



76  - Builders Facts

Grond- en 

wegeniswerken

Aanleg 

industriële parkings

Beton-, klinker- 

en asfaltverhardingen 

Plaatsen van beton-

verhardingen met een 

glijbekistingmachine 

tot 6m breed

Mercuriuslaan 4 – 3600 Genk
Tel.: 089 81 90 90
Fax: 089 81 90 91
www.martensgroup.be
Info@martensgroup.be
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DUURZAAMHEID WINT
WAAR MEN MET GRES 
BEGINT.
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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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Interview Minister Hilde Crevits

Who is Hilde CrevitsBouwen aan mobiliteit

Omdat een goede werking van elk bouwbedrijf onlosmakelijk verbonden is 
met de vlotte werking van het mobiliteitsaanbod en de mobiliteitsproblema-
tiek een directe invloed heeft op de werk/privé-balans bij werknemers en 
bijgevolg de al flink doorwegende schaarste aan geschikte arbeidskrachten 
nog verder kan dramatiseren, trokken we naar Hilde Crevits, sinds 2007 
Vlaams Minister, eerst van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 
en sinds 2009 van Mobiliteit en Openbare Werken.

BF: Wat zijn de gevolgen van de recente staatshervorming voor uw ministerie? Invloeden op 
bevoegdheden, aanbestedingspolitiek, e.a.?
Minister Hilde Crevits: Er verandert nogal wat als gevolg van de staatshervorming. Zo wordt het  
traject dat moet worden afgelegd voor het behalen van een rijbewijs een Vlaamse bevoegdheid. 
Het uitreiken van het rijbewijs zelf blijft federale materie, maar over de inhoud van de rijopleiding zal 
regionaal beslist worden. Dat betekent concreet o.a. de bevoegdheid over de rijscholen en de  
examencentra.
Vóór de staatshervorming gingen de gelden, geïnd voor o.a. snelheidsovertredingen, naar het federale 
verkeersveiligheidsfonds. Die inkomsten, vaak resultaat van Vlaamse inspanningen, zagen we niet te-
rugvloeien. Nu is beslist dat die inkomsten uit overtredingen van de geregionaliseerde verkeersregels 
voortaan naar de regio’s gaan, zodat we zelf kunnen beslissen welke projecten we voorrang geven.
Een gelijkaardige werkwijze is al in voege voor wat de boetes betreft die overladen vrachtwagens 
moeten betalen wanneer ze betrapt worden.
De bevoegdheid voor het opleggen van snelheidsbeperkingen op gewestwegen wordt nu Vlaamse 
materie. Tot op heden werd dit nog federaal bepaald.
Alle wetteksten die deze veranderingen en overdracht van bevoegdheden mogelijk moeten maken, 
zullen dit najaar door het federaal parlement definitief goedgekeurd worden. Ondertussen is er op 
Vlaams niveau een ‘groenboek’ in de maak dat als leidraad zal dienen voor de Vlaamse Overheid om 
deze nieuwe bevoegdheden in de praktijk om te zetten en te implementeren. Tegen 1 juli 2014 moet 
de wettelijke overheveling van federale naar Vlaamse bevoegdheden een feit zijn.

Hilde Crevits is geboren en 
getogen in Torhout.

Familie
Gehuwd en moeder van een zoon 
en een dochter.

Studies
Universitaire studies aan de 
Universiteit Gent
Diploma van Licentiaat in de
Rechten gehaald in juli 1990 
(grote onderscheiding)
 
Professionele loopbaan
1. Advocaat
Sinds 1 oktober 1990: Advocaat 
aan de balie te Brugge

2. Wetenschappelijke loopbaan
Van september 1990 tot mei 
1996: deeltijds assistent bij de 
Vakgroep Burgerlijk Recht van 
de Rechtsfaculteit van de Uni-
versiteit Gent en dit onder leiding 
van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In 
hoofdzaak werd gewerkt aan de 
opmaak van een databank milieu-
rechtspraak.

Van mei 1996 tot november 
1996 werkzaam als deeltijds 
(50%) kabinetsmedewerker ver-
keersveiligheid bij Burgemeester  
Moenaert te Brugge.

3. Politieke loopbaan
Van 25 okt. 2000 tot 7 juli 2004: 
provincieraadslid voor 
West Vlaanderen

Van 1 jan. 2001 t.e.m. 31 dec. 
2006: 
Schepen van de stad Torhout met 
als bevoegdheden:
 • openbare werken
 • wijk- en stadskern-
      vernieuwing
 • stadspatrimonium
 • energie- en nutsvoorzie-
  ningen
 • milieu (bosbeheer, groen-
  beleid, parken en plantsoe-
  nen, riolering, vuilverwerking 
  en -verwijdering, waterzui-
  vering, wegbermbeheer, 
  milieuvergunningen)
 • rechtsgeschillen

>>
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Who is Hilde Crevits

 
BF: Hartelijk dank voor dit gesprek.
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BF: De Limburgse Noord-zuidverbinding 
(N74) blijft een heikel punt. Waar staan we, 
wat gebeurt er momenteel, welk toekomst-
perspectief is er?
Minister Hilde Crevits: Vlaanderen beschikt 
van oudsher over goede oost/west-verbin-
dingen, maar helaas schort er wel wat aan de 
noord/zuid-verbindingen. De hele discussie 
over de Limburgse Noord-zuidverbinding (N74)  
concentreert zich rond het centrum van Hout- 
halen-Helchteren. De N74 snijdt er dwars door 
de gemeentelijke kern. Ondertunneling was 
een optie, maar bracht ook zeer grote ontei-
geningen van woningen en gebouwen met 
zich mee. Onder meer daarom werd gekozen 
voor de omleiding, inclusief heel wat maat-
regelen voor natuur en landbouw. Ook van-
daag nog vraagt iedereen de aanleg van de 
Limburgse Noord-zuidverbinding (N74), maar 
de Raad van State heeft gesteld dat we het  
anders dienen aan te pakken. Intussen hebben 
we werk gemaakt van een snelle en rechtsze-
kere doorstart van de verschillende procedures.
 
BF: Welke belangrijke infrastructuurwerken 
staan er op stapel, en meer in het bijzonder 
voor wat de provincie Limburg betreft?
Minister Hilde Crevits: Op jaarbasis investeren 
we ruim 1 miljard euro aan openbare werken in 
Vlaanderen, investeringen in infrastructuur ten 
dienste van economie en maatschappij.
Wij rekenen er toch op definitief knopen te 
kunnen doorhakken tegen eind dit jaar over de 
Noord-zuidverbinding (N74). Daarnaast staan de 
er in de toekomst heel veel investeringen voor 
de Openbaar Vervoersmaatschappij De Lijn op 
stapel. Daaronder de bouw van nieuwe stel-
plaatsen in Sint-Truiden en Hasselt. In Hasselt 
gaat het om een nieuwe tram- en busstelplaats, 
die aansluit bij de geplande Spartacus Lijn 1, die 
Hasselt en Maastricht zal verbinden en zich mo-
menteel in planfase bevindt.
Verder wordt er werk gemaakt van de vernieu-
wing van de stationsomgevingen van Beringen 
en Bree. De Lijn voorziet uiteraard ook in de an-
dere provincies gelijkaardige werken.
Voor wat wegenwerken betreft staat de optima-
lisatie van de Hasseltse Ring op het program-
ma. Dit jaar is de studie aan de orde en vanaf 
2014 staat de realisatie op de agenda. Dit pro-
ject is gelinkt aan de opening van een nieuwe 
IKEA-vestiging, wat ook bijkomende werkgele-
genheid zal verschaffen.
Op de N71 is de aanbesteding voor de eerste 
fase van de omleiding rond Neerpelt ingeschre-
ven voor volgend jaar.
Wanneer de definitieve beslissing valt over de 
Spartacus-tramverbinding, kan het project voor 

de herinrichting van de Westerring van Hasselt 
tot Genk (N700 – 702) gegund worden.
Dit jaar volgt nog de aanbesteding voor de reno-
vatie van de E313 tussen Lummen en Hasselt.
Een heel belangrijk deel van de voorziene in-
vesteringen in infrastructuurwerken slaat op 
de waterwegen. Voor wat het Albertkanaal be-
treft staat de verhoging van de bruggen tot een 
doorvaarhoogte van 9,10 meter ingeschreven 
om de doorvaart van grotere (container)sche-
pen mogelijk te maken. In totaal liggen er over 
het Albertkanaal 62 bruggen, waarvan 18 al de 
beoogde doorvaarhoogte van 9,10 meter heb-
ben. Voor 9 bruggen zijn de werken in uitvoe-
ring, dan wel gebudgetteerd. Het streefdoel is 
om ook de overige 35 bruggen tegen 2020 te 
herbouwen of aan te passen. Door het inzetten 
van SALK-middelen in Limburg (Strategisch Ac-
tieplan voor Limburg in het Kwadraat), kunnen 
een aantal projecten worden vervroegd. Op 
Limburgs grondgebied dienen 14 bruggen volle-
dig te worden herbouwd, en 7 bruggen kunnen 
worden verhoogd. In de provincie Antwerpen 
dienen ook nog eens 16 bruggen te worden 
herbouwd of aangepast. In februari werd aan 
de Vlaamse regering meegedeeld dat voor de 
herbouw van 15 bruggen over het Albertkanaal 
het principe van alternatieve financiering wordt 
beoogd. Het betreft de herbouw van 7 bruggen 
in Limburg en 8 in Antwerpen. Een PPS-voorstel 
(Publiek-Private Samenwerking) is momenteel 
in voorbereiding. Op alle sluizen van het Albert-
kanaal worden gecombineerde waterkrachtcen-
trales-pompturbines geïnstalleerd. Het betreft 
een in West-Vlaanderen ontwikkelde technolo-
gie om energie te recupereren uit de waterstro-
men als gevolg van het versluizen van schepen. 
Het sluizencomplex van Ham zal binnenkort 
als eerste een dergelijke installatie in gebruik 
nemen. Aan de sluis van Olen zijn de werken 
volop in uitvoering. Voor de eerstvolgende jaren 
zijn gelijkaardige duurzame aanpassingswerken 
voorzien op de sluizen van Genk, Hasselt, Die-
penbeek en Wijnegem. De kostprijs van elke 
installatie bedraagt ongeveer 7,5 miljoen euro.
 
BF: De expansie van de Antwerpse haven, 
maar evenzeer van de havens van Gent en 
Zeebrugge vereisen een aangepaste ontslui-
ting. Daarnaast heeft de regio rond Lummen 
de ambitie en het potentieel om zich als be-
langrijke Europese logistieke draaischijf te 
ontwikkelen. Onze infrastructuur blijkt geen 
gelijke tred te houden. Waar liggen in dit ver-
band de bevoegdheden?
Minister Hilde Crevits: Onze havens zorgen 
voor een zeer grote tewerkstelling en verdienen 
daardoor alleen al onze aandacht. Baggerwer-

 
 

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 
2007: 
Eerste Schepen van de stad 
Torhout met als bevoegdheden:
 • openbare werken en woon-
  beleid
 • leefmilieu, natuurzorg en 
  milieuvergunningen
 • wijkgezelligheid en stadskern-
  verfraaiing
 • stadspatrimonium
 • informatie en inspraakbeleid
 • energie- en nutsvoorzie-
  ningen
 • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
kieskring provincie West-Vlaan-
deren

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: 
Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en 
Natuur

Sinds 13 juli 2009: 
Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken

Sport
Hilde is gek op sport. Al tijdens 
haar jeugd oogstte ze kleine en 
grotere successen op sportief 
vlak. Nu nog trekt ze geregeld de 
sportschoenen aan, bijvoorbeeld 
voor een loopje in het Torhoutse 
Groenhovebos.
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ken om de toegankelijkheid tot de havens op-
timaal te houden vallen onder de bevoegdheid 
van mijn beleidsdomein.
De haven van Zeebrugge krijgt een betere 
ontsluiting met de A11, een traject van 12 km 
dat de Expresweg van Brugge aansluit met de 
E34 (Expressweg Antwerpen – Knokke). Voor 
de Gentse haven ligt een betere ontsluiting in 
het verschiet door het sluiten van de Ring rond 
Gent. Het knooppunt Antwerpen moet ook de-
finitief vorm krijgen. Maar we mogen niet alleen 
focussen op transport over de weg. Liefst 80% 
van onze Vlaamse bedrijven ligt op minder dan 
10 km van een waterweg. Vlaanderen mag zich 
de derde best bevaarbare regio in Europa noe-
men en daar doen we onvoldoende mee. Vanuit 
mijn bevoegdheden zijn er twee logistieke con-
sulenten uitgestuurd om bedrijven te bezoeken 
en hen te adviseren over het gebruik van de 
waterwegen. Vooral Limburg is hier bevoorrecht 
omwille van het Albertkanaal. Het al aangehaal-
de verhogen van de bruggen biedt een nog be-
tere en grotere transportcapaciteit.
 
BF: Limburgse bouwbedrijven moeten vaak 
hun ambities temperen omdat de E313 en 
E314 Antwerpen en Brussel haast onbereik-
baar maken door het dagelijkse fileleed. Het 
gebrek aan een op de praktische noden afge-
stemde mobiliteit drukt op de economische 
groei. Is er uitzicht op beterschap?
Minister Hilde Crevits: De voorbije 5 jaar heb-
ben we niet alleen 114 miljoen euro geïnves-
teerd in de Limburgse waterwegen, liefst 450 
miljoen euro kwam ten goede aan wegenwer-
ken, met een zwaartepunt voor de heraanleg 
van de verkeerswisselaar in Lummen.
De E313 is een oude snelweg uit de jaren ‘60, 
waardoor eerst andere noodzakelijke prioriteiten 
moesten gesteld worden. Onze eerste zorg is 
om onze infrastructuur in goede staat te bren-
gen en de wegen een grondig onderhoud te 
geven.
Kilometerheffing voor vrachtwagens zal vanaf 
2016 een feit zijn. Zelf ben ik groot voorstander 
om samen met Nederland deze kilometerhef-
fing in te voeren. Het systeem van kilometer-
heffing betekent gewoon betalen volgens het 
gebruik dat iemand maakt van ons wegennet.
Bij uitbreiding zie ik kilometerheffing ook zitten 
voor auto’s; het is niet alleen billijk, het moeten 
betalen helpt om het gebruiksgedrag te wijzigen, 
de auto niet langer voor kleine verplaatsingen te 
gebruiken. Een kilometerheffing is ook beter 
aanvaardbaar dan een taks bij het binnenrijden 
van een stad als Brussel. In samenwerking met 
de andere gewesten wordt er een proefproject 
met kilometerheffing voor personenwagens in 
Vlaams Brabant opgestart.
 
BF: De overheid is een grote voorvechter van 
het openbaar vervoer en voert naar ons ge-
voel een uitgesproken anti-auto politiek. In 
de dagelijkse praktijk van het beroepsleven 

blijkt dat echter niet te werken. Bovendien 
worden onze wegen steeds ‘voller’ als gevolg 
van het internationale verkeer.
Hoe ziet u de oplossing voor het mobiliteits-
infarct dat ondernemers, werknemers en bij-
gevolg onze gehele samenleving bedreigt?
Minister Hilde Crevits: Ik wil toch zeker bena-
drukken dat ik de auto altijd een eerlijke plaats 
heb willen geven. Ons wegennet heeft een gro-
te achterstand en dat kost heel wat tijd en mid-
delen om dat recht te zetten. We maken daar 
echt structureel werk van! 
Anderzijds geef ik toe wat graag te willen af-
rekenen met twee onvoldoende gerealiseerde 
doelstellingen: de synchronisatie van de ver-
keerslichten en de harmonisering van de snel-
heidslimieten op onze gewestwegen. Dat laat-
ste zou beter moeten lukken na het effectief in 
werking treden van de staatshervorming, gezien 
de algemene regelgeving m.b.t. snelheidsbe-
perkingen op gewestwegen dan volledig Vlaam-
se bevoegdheid wordt.
 
BF: De voorbije jaren komt het steeds vaker 
voor dat bepaalde openbare werken worden 
verlamd / geblokkeerd door actiegroepen van 
uiteenlopende aard. Wat is uw standpunt in 
dit verband en wat kan hier eventueel tegen 
worden gedaan in het belang van de ge-
meenschap?
Minister Hilde Crevits: Het spaak lopen van de 
uitvoering van openbare werken zou in de toe-
komst moeten veranderen. De Raad van State 
heeft vandaag geen andere keuzes dan beslis-
singen te schorsen of ze te vernietingen. Bedoe-
ling is om in de toekomst ook de mogelijkheid 
te voorzien om gebreken, die de Raad van State 
vaststelt, te herstellen om dan verder te kunnen 
met het project.
 
BF: We hebben al enkele opeenvolgende 
jaren te kampen gehad met zware winters, 
winters die in ons landje erg onvoorspelbaar 
zijn. Kunt u ons wat meer vertellen over de 
strooipolitiek, de algemene aanpak en even-
tueel specifieke maatregelen naar volgende 
winter?
Minister Hilde Crevits: We hebben de voorbije 
5 jaar veel gedaan aan het verbeteren van het 
alert optreden bij sneeuw en ijs. Er is een strooi-
plan uitgewerkt, dat jaarlijks geëvalueerd en 
aangepast wordt. Er zijn voor wat deze materie 
betreft ook afspraken gemaakt met Wallonië en 
zelfs met Noord-Frankrijk, om het winterplan ho-
mogeen en adequaat uit te voeren. Er is boven-
dien een winterdienstcoördinator aangesteld. 
Wanneer er ook maar de geringste dreiging 
van barre winterse omstandigheden voorspeld 
wordt, vindt er ‘s nachts crisismanagement 
plaats in het Verkeerscentrum Vlaanderen, zodat 
we maximaal verkeersellende kunnen voorko-
men. De nodige voorraden strooimiddelen zijn 
zeker aangelegd, maar de winters worden ook 
langer, wat het er niet gemakkelijker op maakt.
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Natuurlijk… een oprit in Eurodals.
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Een bron van inspiratie

Eurodals maken mooie sier in tal van openbare, bedrijfs- en privé- 
projecten. Op de dakparking in Wilrijk bijvoorbeeld, liggen geprefabri-
ceerde grijze vloerplaten van 2 bij 2 meter (met een dikte van 14 cm) 
voor een totale vloeroppervlakte van 14.000m2. Ze dragen makkelijk 
zwaar verkeer, hebben een lange levensduur en zijn hoogwaardig  
afgewerkt. Het geheel oogt strak, symmetrisch, licht en uitnodigend.

Ook de golfclub in Mol werd geüpgraded met Eurodals op de parking en terrassen. In totaal 
werd 2000m2 bestraat, in een dikte van 12 cm en zonder hoekrand. De Eurodals geven het 
strak ingerichte terras een ernstige, elegante touch. De ‘giganten’ zijn hier nadrukkelijk aanwe-
zig, zonder in concurrentie te treden met het omliggende groen.
Dat de Eurodals het ook goed doen in kleinere, particuliere projecten blijkt duidelijk uit het 
magnifieke effect dat de vloerplaten sorteren op de oprit van een woning in Keerbergen. De 
Eurodals passen perfect bij de geometrische volumes van de eigentijdse villa in wit en grijs. 
Een boeiend visueel schouwspel sorteert hier een schitterend effect, het summum van sier-
bestrating. 
Ook het terras en de bestrating rond het zwembad van een villa in Brasschaat ondergingen 
een metamorfose met Eurodals. De betonnen vloerplaten in antracietkleur liggen subliem 
verzonken in het groen. De grootte van de dals (2 bij 2 meter) benadrukken de omvang van het 
terras. De sfeer is tijdloos en gestileerd. 

Voor meer informatie:
Eurodal nv • Industrieweg 14 • B-2280 Grobbendonk 

 T +32 (0)14 50 05 91 • info@eurodal.be

Publireportage

Beton, een natuurlijk product !
De visie van Karl Meersman

Als producent van betonnen vloerplaten 
heeft Eurodal zo haar eigen mening over 
de diverse kwaliteiten van beton. Maar 
welk beeld krijg je van een koel grijs pro-
duct als je het bekijkt door een andere 
bril, bijvoorbeeld door een kunstbril ? 
Eurodal legde dit vraagstuk neer bij Karl 
Meersman, de cartoonist die wekelijks in 
Trends en Knack Focus zijn visie op de 
actualiteiten tekent.

Meersman, die anders bezig is met het 
heden, liet zich sterk inspireren door 
het verleden. “Grote, sterke oerdieren 
zochten natuurlijke modderbaden op 
om zich hierin te wentelen. Na het op-
drogen van het zand, grind, steengruis 
en water bleef er een verharde tweede 
huid over. Deze laag beschermt de die-
ren tegen hitte, insecten, ontstekingen 
en nog veel meer. Een natuurlijke be-
scherming met de basisbestanddelen 
van beton !”, besluit de kunstenaar.  

Deze insteek is verder doorgetrokken 
naar de Eurodals. Sterke, robuuste 
vloerplaten die de buitenruimte rondom 
woningen of gebouwen verharden en 
beschermen. En dit eigenlijk op een na-
tuurlijke manier. 

•••

<
De visie van Karl Meersman zit vervat in 
het campagnebeeld waarmee Eurodal 
zich de komende jaren op de markt zal 
tonen.



84  - Builders Facts

Facts & Figures: Voetgangerstunnel Borgloon

Get the lookOndertunneling gewestweg in Borgloon 
is huzarenstukje

“Boring terwijl verkeer bovengronds kan doorrijden”

Borgloon maakt zijn naam en faam waar als mooie wandel- en fietsstad. 
Met de recente aanleg van een 37 meter lange tunnel onder de gewestweg 
N79 zet het die troeven nog eens extra in de verf. Wandelaars die vanuit de 
stadskern de Loonse velden willen intrekken, moeten niet langer het drukke 
verkeer trotseren. De tunnel is een huzarenstukje, want aannemer Hako uit 
Stevoort-Hasselt moest de buizen van 4 meter diameter onder de drukke 
Sint-Truidersteenweg doorpersen. Het zware verkeer ging bovengronds ge-
woon door terwijl het boorschild zich met een chirurgische precisie door de 
ondergrond ploeterde.

De stadskern van de Haspengouwse gemeente is volledig autovrij ontsloten. Bewoners, wandelaars 
en fietsers hebben nu toegang tot het idyllische heuvelachtige landschap zonder ook maar een keer de 
openbare weg te moeten kruisen. Een idee van onder meer bouwheer De Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM). Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland 
levendig houden. Zo zorgen ze onder meer voor de aanleg van fietspaden en het toegankelijk maken 
van natuurgebieden. Door de ondertunneling kunnen fietsers, wandelaars, kinderen, schoolgroepen, 
lokale bewoners en de vele duizenden jaarlijkse toeristen de regio ongehinderd bezoeken.

De tunnel in cijfers
37 meter lang
4 meter buitendiameter
3,20 meter binnendiameter
11 m³ afgevoerde aarde per 
lopende meter
1.200 ton duwkracht met 
de hydraulische vijzels
15 betonnen buizen
1 buis weegt 18 ton en 
is 2,5 m lang
Met de ondertunneling 
is een bedrag van 
730.000 euro gemoeid.

foto 1 : “Via een persinstallatie 
met vier hydraulische vijzels of 
pistons is de buis onder de weg 
doorgeduwd�, aldus Jan Hae-
sevoets van Hako Boringen uit 
Stevoort.

foto 2 : Met de aanleg van de 
tunnel is de autovrije ontsluiting van 
de stadskern in Borgloon compleet.1.



Builders Facts -  85 

2.



86  - Builders Facts

Het was eenvoudiger geweest om via een 
open sleuf de tunnel aan te leggen, maar dit 
was onmogelijk omdat alle zwaar transport 
dan door het Loonse centrum zou denderen.

partners

Ondergrondse boring:
 Hako Boringen, Hasselt
Platte vloer, en rijklaar maken: 
 Wegenbouw Kumpen, Hasselt
Doorpersbuizen: 
 Socea, Oelegem-Ranst
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Sleufloos
Om een dergelijke verkeerssituatie mogelijk te maken, was een overbrugging van de gewestweg – op 
het eerste zicht een makkelijkere oplossing – geen optie. Jan Haesevoets, gedelegeerd bestuurder bij 
HAKO verduidelijkt: “De N79 is de enige toegangsweg tussen Borgloon en Sint-Truiden. Het stads- 
bestuur stond erop dat de werken het verkeer op geen enkel ogenblik mochten hinderen. Dus moest 
het een tunnel worden. Het eenvoudigste zou geweest zijn om deze via een open sleuf aan te leggen.
Maar het openbreken van de weg zou alle zwaar transport en verkeer door het centrum van Borgloon 
jagen wat quasi onmogelijk was.” Dit verklaart meteen de keuze voor Hako Boringen voor dit project. 
Het Hasseltse bedrijf met 50 jaar ervaring is gespecialiseerd in doorpersingen met diameters van 150 
tot 3.200 mm. Hako is veel aan de slag om op een sleufloze manier wegen, spoorwegen of hindernis-
sen te kruisen voor de aanleg van riolen, gas- en vloeistofleidingen en kabels.

Vier hydraulische vijzels
Voor het Loonse project haalde Hako de grote middelen boven. De gebruikte buizen hebben immers 
met 3,20 m de grootst mogelijke binnendiameter, zijn 2,5 m lang, 4 m hoog en wegen 18 ton. “Via 
een persinstallatie met vier hydraulische vijzels of pistons duwden we de buis vooruit om een unifor-
mele verdeling te verkrijgen en puntbelastingen te voorkomen”, aldus Jan Haesevoets. “Hiervoor is 
speciaal een steunfront met damplanken gemaakt om tegen af te kunnen duwen. Elke vijzel heeft 
een duwkracht van 300 ton, samen dus 1.200 ton. Met deze methode kunnen we bij een doorpersing 
van 100 m tot op de millimeter juist voorspellen waar we aan de andere kant zullen uitkomen. Ook de 
tunnel kwam dan ook 37 meter verder uit op de voorziene plaats. Per dag boorden we 1 buislengte van 
2,5 m. Het grondverzet bedroeg 11 kubieke meter aarde per meter.” 

“Die grond hebben we met een minigraver op de transportband gestort en afgevoerd. Opmerkelijk is 
dat we een groot boor met enorme schilden hebben gebruikt die in de Hako-werkplaatsen op maat 
gemaakt zijn. De boorkop is gelast en aangepast om precies te matchen met de buizen. Dat is  allemaal 
vooraf op het bedrijfsterrein gedaan. Zodoende kon er op de werf nog relatief weinig mislopen.”
Eens de buizen op hun plek zaten, nam hoofdaannemer Kumpen uit Hasselt de werken over. De 
wegenbouwer werkte de voor- en achterkant verder af. Voor de vlakke vloer in de tunnel voorzagen 
ze klinkers. Het enige dat voorlopig nog ontbreekt, is de verlichting. Dat is voor heel binnenkort. De 
verlichting werkt op bewegingssensoren zodat ze niet onnodig moet branden als er niemand in de 
tunnel is.

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

foto 1 : De tunnel is beklinkerd. 
Voorlopig is het alleen nog even 
wachten op de verlichting.

foto 2 : Aan het project hing een 
prijskaartje van 730.000 euro

2.

1.
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Nice to know

Bereikbaarheidsadvies en minder-hinder-
communicatie bij openbare werken

Limburgse gemeenten kunnen rekenen op provinciale steun.

In Limburg schakelt het Agentschap Wegen en Verkeer al enkele jaren een 
bereikbaarheidsadviseur in bij wegenwerken.  De bereikbaarheidsadviseur 
zorgt voor duidelijke informatie en heldere communicatie en is het centraal 
aanspreekpunt voor alle betrokkenen bij wegeniswerken. 

Natuurlijk maakt de burger weinig onderscheidt tussen openbare werken op gewestwegen of ge-
meentewegen. Vandaar dat de Provincie Limburg gemeenten ondersteunt wanneer deze willen  
inzetten op minder-hinder-communicatie of bereikbaarheidsadvies bij openbare werken. 

Via een Provinciaal subsidiereglement kunnen Limburgse gemeenten voortaan eenvoudig en be-
taalbaar de expertise van een externe bereikbaarheidsadviseur in huis halen wanneer zij belangrijke  
wegenwerken in het vooruitzicht hebben. Daarnaast wordt hen ook een tussenkomst in de kosten van 
informatiedragers zoals bijvoorbeeld een projectfolder, bewonersbrief, of digitale werfupdate aangebo-
den wanneer deze in samenwerking met de bereikbaarheidsadviseur worden uitgewerkt.

Meer informatie over het subsidiereglement kan bekomen worden bij de Dienst Economie van de 
Provincie Limburg via mail naar lydie.geelen@limburg.be of surf naar www.limburg.be/subsidies.

Verder kan u ook contact opnemen met de Limburgse bereikbaarheidsadviseur via telefoon op het 
nummer 070 350 650 of door te mailen naar info@bereikbaarheidsadvies.be.

Tom Buntinx
bereikbaarheidsadviseur voor Wegen en Verkeer Limburg
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communicat ie t ra in ing
‘De kracht van de vorm’

 Personal coaching

 Communicatietraining

 Coachopleiding

DIANE KEYMOLEN  I  0479 877 021
H.  VAN VELDEKESINGEL 150  I    3500 HASSELT
info@dianekeymolen.be  I    www.keymolencoaching.be

adv. dianeKeymolen.indd   1 26/09/13   15:24

Aanvulling technische fiche
Food Emotions Hamont
Synergie van bouw-en kookkunst

Blue beauté
 + schouff

Builders News

Romulus & Remus realiseert totaal-inrichting van 
Bleu Beauté in Hasselt

Enkele weken geleden opende Bleu Beauté, gelegen aan de  
Sint-Truidersteenweg 128 in Hasselt, een luxe schoonheids-
instituut gespecialiseerd in nagels en gelaat. 
Het nieuwbouw casco pand werd volledig ontworpen en inge-
richt door Romulus & Remus uit Genk. “Zij vertrokken voor het 
ontwerp van een wit blad en stonden in voor concept, ontwerp 
en volledige realisatie”, aldus Linda Philippaerts, zaakvoerster 
van Bleu Beauté. 
Wim Martens van Romulus & Remus voegt toe: “Het hele 
project werd gerealiseerd in een tijdspanne van 5 weken. De 
materiaalkeuze van de bouwheer vroeg om een strikte plan-
ning: gelakt schrijnwerk, 2-zone airconditioning, geïntegreerd 
geluidssysteem, spanplafond met gestuurde LED-verlichting, 
zowel parket als epoxy voor de vloer, meubilair volledig op 
maat… maar het resultaat mag er dan ook zijn”.

•••

Gyproc ProTeam Trophy 2013

Afwerkingsbedrijf Schoeffaerts uit Diepenbeek mag een 
nieuwe trofee op de kast bijschuiven. Het gaat om de Gy-
proc ProTeam Trophy 2013. Het bedrijf van ondernemer 
Ronny Schoeffaerts kreeg de onderscheiding voor de realisa-
tie van een project in Bertem. In een privéwoning moest het  
Diepenbeekse team gespecialiseerde pleister- en gyprocwer-
ken uitvoeren. Dit tot grote tevredenheid van de klant, én van 
de juryleden van materialenfabrikant Gyproc (Saint-Gobain). 
Als winnaar van deze wedstrijd mag Schoeffaerts, samen 
met de 4 andere Belgische winnaars uit andere categorieën, 
deelnemen aan de internationale finale, die op 6 juni 2014 
plaatsvindt in Berlijn.

•••

Voor de eigenaar Marc Bonneux, was het een zeker-
heid dat de gevelpanelen van Trespa gingen gebruikt 
worden. De keuze viel op bronskleurige gevelplaten 
met een ‘metallic’ oppervlak. De uitvoering werd  
toevertouwd aan de firma Coenjaerts uit Achel; zij 
stonden ook in voor de volledige binnenafwerking 
die bijzonder verfijnd is en die in directe relatie staat 
tot de activiteit van de zaak. Voor de volledige repor-
tage, zie Builders Facts nr. 4.

Aanvullende technische fiche:
Plaatsing gevelbekleding & Binneninrichting: 
 Coenjaerts schrijnwerkerij Achel



92  - Builders Facts

Historisch hoevekasteel wordt 
rustiek complex met architecten-
kantoor en chambres d’hôtes

Goed anderhalf jaar geleden verhuisden 
architect Alfredo De Gregorio en zijn 
team van hun industrieel kantoor aan 
de Hasseltse vaart naar het charmante 
Kasteel Borghof in Piringen, een rustiek, 
negentiende-eeuws kasteel met achter-
liggende vierkantshoeve. De Gregorio en 
zijn team knapten zowel het kasteel als 
het indrukwekkende omliggende domein 
op en toonden aan hoe je een verouderd 
historisch gebouw op een ecologische 
manier kan laten herleven.

De renovatie en restauratie van Kasteel 
Borghof werd voltooid in de lente van 
2011. Het resultaat is niet enkel knap, 
maar ook ecologisch verantwoord. Dit 
heeft behalve met de herinrichting van 
de omliggende groene ruimte vooral  
te maken met de manier waarop De 
Gregorio en zijn aannemers omgingen 
met het bouwafval en de vele energie-
zuinige technieken die in de gebouwen 
werden geïnstalleerd. “Al het bouwafval 
dat we verkregen bij de afbraak van de 
overbodige structuren, is opnieuw ge-
bruikt bij de uiteindelijk herinrichting,” 
aldus De Gregorio. “Voorts zijn natuur-
lijk ook de technieken van belang: een 
warmtepomp (water/water) met diep-
teboring, een ventilatiesysteem  met 
voorverwarmde of -gekoelde lucht, vloer- 
verwarming (en -koeling) in de polybe-
tonnen vloeren, een gebouwbeheersys-
teem dat het energieverbruik opvolgt, 
zuinige verlichting, enz.

Foto: Philippe Van Gelooven

•••

Vervallen kerkgebouw in Wellen 
omgetoverd tot knappe overdekte 
begraafplaats

De knappe reconversie van de Sint-Ro-
chuskerk in Wellen is een school- 
voorbeeld van een functionele herbe-
stemming. De in 1938 ontwijde kerk 
werd nochtans lange tijd met de sloop 
bedreigd. Aangezien er plannen beston-
den om de omliggende begraafplaats 
uit te breiden, opteerden het gemeen-
tebestuur van Wellen en het agentschap 
Onroerend Erfgoed echter voor een 
uitbreiding mét behoud van het oude  
volume. 
De gerestaureerde Sint-Rochuskerk, 
die voortaan dienst doet als overdekte 
begraafplaats, werd vorig jaar bekroond 
met de Vlaamse Monumentenprijs 2012.
Achter de wanden van de bescheiden 
Sint-Rochuskerk in Wellen gaat een hele 
geschiedenis schuil. 

Archeologische opgravingen wezen  
immers uit dat er op dezelfde locatie al 
in het jaar 1000 sprake was een kerkge-
bouw. Voorafgaand aan de restauratie 
legden archeologen ook resten van eer-
dere Romaanse en Gotische bouwfasen 
bloot. Het huidige volume dateert uit 
1841. De kerk werd in 1938 ontwijd en 
raakte al spoedig in verval. Ze fungeer-
de nadien onder andere als parochiezaal, 
schrijnwerkerij en opslagplaats voor een 
nabijgelegen brouwerij en leek na jaren 
van verwaarlozing af te stevenen op de 
sloop. Dit was echter niet naar de zin van 
de gemeente Wellen, temeer omdat het 
lokale dorpsgezicht (en dus ook de gevel 
van de Sint-Rochuskerk) beschermd is. 
Het gemeentebestuur zocht naar een 
oplossing en vond die uiteindelijk in de 
reconversie van de kerk naar een over-
dekte begraaf- en herdenkingsplaats.

•••

Laatste gebouw C-Mine-site baadt 
in sfeervol licht

Op het C-Mine-terrein in Genk moet tegen 
de donkere wintermaanden een nieuwe 
lichtbaken verrijzen. De oude paardenstal-
len, het laatste gebouw op de oude mijn-
site, ondergaat er immers een restauratie 
door Urban Dots Studio. Het nieuwe kan-
toor zal onder meer onderdak bieden aan 
het bevriende bureau Painting With Light, 
en wordt ook door hen van sfeervol licht 
voorzien.

De uitdagingen voor het ontwerp waren 
volgens Urban Dots Studio de nieuwe 
verbinding van de twee hoofdvolumes 
en het optimaliseren van een bestaand 
gebouw naar een comfortabel en van alle 
comfort voorzien hedendaags kantoorge-
bouw met voldoende uitstraling. Ook de 
inpassing van het gebouw op de volledige 
site moest zorgvuldig bekeken worden.De 
hedendaagse uitstraling van het geklas-
seerde pand stond daarbij voorop, naast 
de combinatie van de twee hoofdvolu-
mes die licht gerestaureerd zijn om zoveel 
mogelijk bouwsporen te behouden en de 
nieuwbouw ertussen in een strak en he-
dendaags gevelmateriaal.

De gevelbekleding, strekmetaal, is bijzon-
der in combinatie met de ledstrips. De 
restauratietechnieken zijn verder allemaal 
standaard technieken. Met het ontwerp 
en de afwerking van het interieur wil Ur-
ban Dots Studio zeker geen standaard 
kantoor creëren, maar net een beeld ge-
ven van de spirit van Painting With Light.

•••
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Metamorfose van Hasselts post-
sorteercentrum naar Curia Center 
van Urban Dots Studio

In november wordt aan het Hasseltse sta-
tion Curia Center opgeleverd. Urban Dots 
Studio nam het oude postsorteercentrum 
daarvoor onder handen, wat resulteerde 
in een verbouwing van het bestaande 
sorteercentrum in combinatie met een  
opbouw van 3 bouwlagen. Alle lagen moe-
ten gaan dienen als kantoorruimte, buiten 
de bovenste verdieping die eventueel kan 
worden ingericht voor twee lofts. Op het 
gelijkvloers is ruimte voorzien voor een 
horecazaak.

Met een totale gevellengte van 70m is 
dit gebouw beeldbepalend in de momen-
teel wat verkommerde omgeving van het 
station. Urban Dots Studio koos er deson-
danks voor het gebouw in de bedden in 
die stationsomgeving. Het gevelpatroon 
refereert daarbij naar de kortere gevels 
in de omgeving, naast de kleuren en tex-
turen. Ondanks zijn grote volume zijn er 
duidelijk verschillende onderdelen in het 
ontwerp aanwezig waarvan men de ver-
schillende functies kan aflezen.

De uitdaging voor dit project was het 
maximaliseren van het bouwvolume tot 
een drempel die technisch en sociaal 
aanvaardbaar blijft. De bestaande beton-
nen constructie is deels verstevigd en 
verzwaard. De impact op de omgeving 
moet daarbij positief zijn en een stimulans 
worden om de verdere omgeving aan te 
pakken. Op die manier kan de hele straat, 
van op de grote markt tot aan het nieuwe 
gerechtsgebouw, een nieuw elan krijgen.

•••

Mathieu Gijbels bouwt nieuwe ves-
tiging voor Runners Service Lab in 
Limburg

Dit najaar start Mathieu Gijbels in Berin-
gen met de bouw van een gloednieuwe 
vestiging voor sportwinkelketen Runners 
Service Lab. Runners Service Lab (RSLab 
en RSscan) is al jaren een pionier in het 
adviseren van de juiste loopschoenen en 
het behandelen van sportblessures. Het 
ontwerpconcept komt van de hand van 
architect Tom Goos. 

De bedrijfsfilosofie van Runners Service 
Lab bestaat erin de ecologische voet- 
afdruk zo klein mogelijk te houden. Deze 
gedachte werd dan ook verder doorge-
trokken in het ontwerp van het gebouw.
“We droomden van een groen gebouw”, 
licht zaakvoerder van Runners Service 
Lab Koen Wilssens toe. “Daarom inves-
teren we in duurzame technieken zoals 
zonnepanelen en een warmtepomp met 
diepsondering. Deze warmtepomp kan 
water ophalen vanop een diepte van 55m 
waardoor het water winter en zomer een 
constante temperatuur van 12° heeft. Ver-
der worden de kantoorruimtes uitgerust 
met koelplafonds. Dankzij deze duurzame 
technieken wordt het gebouw bijna volle-
dig zelf bedruipend, en kunnen we zelfs 
spreken van een ‘nul energie gebouw’ 
wat voor dit type gebouw vrij uniek is”, 
aldus Koen Wilssens.

Het gebouw heeft een oppervlakte van 
± 5.000 m2, en bestaat uit een gelijkvloers 
met twee verdiepingen. 

•••

Bouw Zorgcentrum 
‘De MaasMeander’ vordert vlot

In Maasmechelen voltrekken zich mo-
menteel de bouwwerken van een nieuw 
zorgcentrum van de hand van Edward 
Sorgeloose Architecture. Het gaat om een 
project van 10.000m² onder de naam ‘De 
MaasMeander’. Volgens het betrokken 
studiebureau Archibeta bereikt het ge-
bouw ondertussen zijn hoogste punt, zijn 
de technische installaties in uitvoering en 
is het gebouw wind- en regendicht.

Het betreft het realiseren van een zorgcen-
trum met zorgkamers en serviceflats, met 
een ondergrondse parking en fietsenstal-
ling. De oppervlakte van de ondergrondse 
private parking bedraagt zo’n 2.000m² en 
omvat 51 parkeerplaatsen waarvan 4 voor 
mindervaliden. Het bovengrondse zorg-
centrum omvat dan weer 9.750m² met 
122 zorgbedden, 10 kortverblijfkamers en 
35 serviceflats.

Het leeuwendeel van het gebouw is een 
prefabconstructie. De hoofdmaterialen 
zijn betonnen prefabelementen die als een 
grote puzzel het gebouw vormen. Dit cre-
eert zowel beperkingen als mogelijkheden 
bij de vormgeving van het gebouw. Een in-
tensieve voorstudie, waarbij het volledige 
gebouw tot in detail wordt uitgetekend, 
vormt de basis van het uitvoeringsdossier. 
De bouwtijd wordt significant ingekort. 

De bouwwerken zijn gestart in juli 2012 en 
worden verwacht afgerond te zijn tegen 
december 2013. Het gebouw komt dan 
in handen van zorgvastgoedbeheerder  
Senior Living Group.

•••

Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be
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Provent D-Luxe: mechanisch  
ventileren zonder kanalen

Met Provent D-Luxe biedt Profel een 
unieke ventilatieoplossing voor zowel 
nieuwbouw als renovatie. Het decen-
trale mechanisch ventilatiesysteem biedt 
alle voordelen van een klassieke venti-
latie, maar laat de nadelen achterwege. 
Het systeem bestaat uit een thermisch 
onderbroken aluminium behuizing met 
daarin een actieve unit. De unit omvat 
de ventilatoren en een warmtewisselaar 
met warmteterugwinning.

Provent D-Luxe heeft een rendement 
van 82 tot 68% en is regelbaar met 
een draadloze afstandsbediening of op 
basis van sensoren (CO2 of vocht). De 
filters zijn vlot bereikbaar voor reinig-
ing of vervanging. Provent D-Luxe be-
schikt over de nodige testrapporten en is 
opgenomen in de EPB-productgegevens 
databank.

Meer info: www.profel.be

•••

Winnaars Wedstrijd ‘Boek a2o’

In onze vorige editie organiseerden wij 
een wedstrijd waarbij wij u het boek over 
connectiviteit konden aanbieden van 
Architectenbureau a2o.
Het antwoord op vraag 1 =
‘De Silo’
Het antwoord op vraag 2 =
‘Alles omvattend federatie - 
overschrijdend magazine voor de 
hele Limburgse bouw- en infrastructuur-
sector.’

Winnaars:
Marijke Lambrigts, Belisia Bilzen
Rita Bielen, Style Society Neerpelt
Maria Duarte, Rijswaard Hasselt

Klantendag KPD SOFTWARE

Ontdek alle nieuwigheden en wis-
sel ervaringen uit met concullega’s 
uit uw sector …

Mis dit event niet !

Op donderdag 5 december 2013 organi-
seren wij onze volgende klantendag.

Deelname is gratis maar vooraf 
inschrijven is een must.

Tentatief programma:
12:30 Ontvangst met broodjeslunch
14:00 Evolutie BouwOffice & WIC 
 (functioneel)
           •  Nieuwe rapportering op basis
  van Oracle Business 
  Intelligence (BI)
 •  Pauze
          •  Nieuwe versie BouwOffice op  
  basis van Oracle’s innovatieve  
  Application Development 
  Framework (ADF)
         •  KPD’s visie op mobile applica-
  tions (voorbeeld: mobiele 
  uuringave)

17:30  Walking dinner:
 Deelname is gratis maar vooraf  
 inschrijven is een must.
 Ook niet-klanten zijn welkom. 
 Zo kunnen zij kennismaken met  
 KPD’s oplossingen voor de 
 bouwsector.

INSCHRIJVEN via : www.kpd.be

KPD.services NV  
Stadsbeemd 1013, 3545 Halen 
(T)+32(0)13 460 460 

DE PERFECTIE in GROEN al 50 
jaar lang

Feest bij Groenbedrijf Van Vlierden 
Neerpelt.
Onder de bezielende leiding van Jos Van 
Vlierden groeide het bedrijf uit Neerpelt 
uit tot een kwaliteitsmerk op het vlak van 
groenaanleg. In 2005 nam zoon Rob Van 
Vlierden de fakkel over. 
Meteen het begin van een nieuwe fase 
in de rijke geschiedenis van Groenbedrijf 
Van Vlierden met innovatieve samen-
werkingsverbanden en een uitbreiding 
van het aanbod. Na een tragisch ongeval 
in 2010 neemt Patricia Vanderveken de 
leiding van het bedrijf in handen. Samen 
met een ijzersterk team van professio-
nals leidde ze het bedrijf naar nieuwe 
hoogtepunten.

En nu, midden in het jubileumjaar, breekt 
er alweer een nieuw tijdperk aan voor 
Groenbedrijf Van Vlierden. Het bedrijf 
wordt immers overgenomen door RPM 
Invest onder leiding van Rob Lenaerts, 
Patrick Laevers en Marc Timmermans.
Groenbedrijf Van Vlierden anno 2013 
blinkt uit in zes verschillende domeinen.
Bedrijfstuinen, Exclusieve tuinen, Resi-
dentiële Projectontwikkeling, Openbaar 
groen, Daktuinen en Gevelbegroeiing.

•••
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www.vanvlierden.com

TOTALE AANPAK VAN UW GROENE OMGEVING

de perfectie
in groen

TOTALE AANPAK VAN UW GROENE OMGEVING

de perfectie
in groen

50jaar

TUINAANLEG

DAKTUINEN

GEVELBEGROEIING

Uw tuincreatie, duurzame schoonheid

Uitzonderlijke condities 

en speciale reeksen.

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

www.volkswagen.be

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

Volkswagen Bedrijfsvoertuigen beseffen we zeer goed dat uw voertuig een onmisbare bijdrage levert aan het succes van uw 

bedrijf. Daarom stellen wij u uitzonderlijke condities en speciale reeksen voor op het volledige gamma. Kom zelf ontdekken 

hoe we ons voor u niet dubbel maar in vier plooien. 

Afspraak bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler.

Bij Volkswagen Bedrijfsvoertuigen plooien we ons in vier voor u.

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :

DCVIGEN1101_PM_TOUGH_WORK_297x235_COOX_NL.indd   1 01/10/13   11:12

Etn J. Timmermans N.V. 
Maastrichtersteenweg, 347 
3700 Tongeren 

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

Peerlings Automotive N.V. 
Europalaan, 1 
3900 Overpelt 

Delorge Hasselt N.V.
Herckenrodesingel, 8A 
3500 Hasselt 

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

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

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

Garage Jaspers N.V. 
Bruglaan, 70 
3960 Bree 

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

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

Coox Motors N.V.
Steenweg, 102 
3621 Rekem
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Ingrediënten : de beste merken en materialen in unieke concepten. Omringd door vakkundige mensen die kunnen 

luisteren.  Ontworpen door getalenteerde handen. Voorbereid en geplaatst door professionals. Gegarandeerd verrijkt 

met passie voor goede smaak, voor een persoonlijk en bijzonder resultaat. Kom eens proeven in onze showrooms. 
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

Het beste recept voor uw nieuwe keuken.

The Pure Kitchen Line
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