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Het jaar 2013 gaat niet meteen de geschiedenisboeken 
in als het meest memorabele voor de Limburgse bouw-
sector. De gevolgen van de crisis hebben onmiskenbaar 
hun invloed gehad. Vooral in het middensegment van 
de markt, waar toch overheadkosten moeten gemaakt 
worden, hebben tal van bouwbedrijven het moeilijk ge-
had. De grote jongens deden het daarentegen al bij al nog 
goed, en ook de kleinschalige vakmensen hadden door-
gaans voldoende werk. 

Toch werd 2013 vooral gekenmerkt door de talrijke falin-
gen en de discussies over de goedkope concurrentie uit 
het buitenland. Een problematiek die ondanks diverse 
maatregelen nog niet zal opgelost zijn in 2014. Gelukkig 
zijn de eerste tekenen van economisch herstel intussen 
wel zichtbaar. Daar zou ook de bouwsector in de komende 
maanden van moeten profiteren. We hopen u volgend 
jaar een editie van Builders Facts te mogen presenteren 
waarin woorden tekort schieten om de positieve evolutie 
te omschrijven. Dat is althans onze wens voor 2014! 

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

Inge Van Hoef, bouwbedrijf Axor in Bocholt
“Papa moeit zich niet, maar heeft 
wel altijd gelijk”

Toegegeven, we hebben al ergere opdrachten moeten doen dan een toog-
gesprek voeren met Inge Van Hoef... Het gebeurt jammer genoeg niet elke 
dag dat we met een lekkere Leffe in de hand, een jonge, vrouwelijke chef 
van een bouwbedrijf tot op het bot mogen uithoren. Alleen de leeftijd heb-
ben we -galant als we zijn- niet durven vragen aan de charmante mede-
zaakvoerder van Axor in Bocholt.

Had je vroeger zelf de ambitie om ooit in het bedrijf van je vader te stappen?
“Neen, hoegenaamd niet. Als jobstudent verdiende ik er een centje bij met allerlei klusjes, zoals het 
schoonmaken van de camionetten. Maar daardoor heb ik de microbe toch niet te pakken gekregen 
(lacht). Ik wou graag L.O. gaan studeren, omdat ik in die tijd op vrij hoog niveau volleybal speelde. 
Toch is het eerst communicatiebeheer geworden, omdat reclame en evenementen me wel boeiden 
en die richting toch iets meer business-gericht was. In de stageperiode bij een eventbureau bleek al 
snel dat het avond- en weekendwerk moeilijk te combineren was met mijn sport. En omdat ik ook 
wat meer voldoening van mijn diploma wou hebben, ben ik dan een master in de handelsweten-
schappen gaan bijstuderen in Brussel. Een stad die ik trouwens absoluut wou leren kennen… Mijn 
eerste job bij Scania in Opglabbeek was niet echt mijn ding, en toen kwam papa vragen om bij Axor 
de boekhouding te komen doen. Ik had wel verwacht dat die vraag ooit zou komen. Het was een 
onderdeel van het overdrachtscenario dat hij had uitgestippeld. Mijn broer was al eerder ingestapt. 
En ik was er op dat moment ook klaar voor.”

Hoe was de taakverdeling toen je bij Axor aan de slag ging?
“Eigenlijk is dat allemaal spontaan gegroeid. Ik ben gestart met de boekhouding en geleidelijk 
aan zijn er andere dingen bijgekomen. Zo ben ik bijvoorbeeld vanaf januari de interne preventie-
adviseur. Ik kan nog groeien in mijn job. Zeker als ondernemer en mede-bestuurder. Tot nu voel 

ik me comfortabel bij tastbare, 
concrete taken waar ik volledig 
vat op heb. In marketing of ver-
koop ben je meer afhankelijk van 
externe factoren. Mijn vader en 
mijn broer Jo doen dat wel graag. 
Mijn vader volgt nog steeds de 
werfvergaderingen. De verkoop 
heeft hij al een tijdje doorgegeven 
aan Jo. Met ons erbij, kan papa 
het bedrijf stilaan loslaten. Hij laat 
ons vrij om naar eigen goeddun-
ken initiatieven te nemen, maar 
geeft ons wel tips over hoe hij het 
zou doen. Bijna altijd moeten we 
achteraf vaststellen dat hij het bij 
het rechte eind had. ‘Ziet ge wel,’ 
lacht hij dan. 
Met mijn broer loopt de taakver-
deling ook prima. Ik ben meestal 
als eerste op het werk en hij sluit 
’s avonds de zaak af. We maak-
ten vroeger als kind nauwelijks 
ruzie, en dat is niet anders nu we 
samen bij Axor aan de slag zijn. 
We trekken steeds aan dezelfde 
koord, en dat is heel belangrijk. 
Ook privé geeft dat geen proble-
men. Er wordt thuis bijna nooit 
over het werk gepraat. Het gaat 
dan eerder over hobby’s. Mama 
en ik zijn dan meer bezig met de 
paarden en papa houdt van tuinie-
ren. Het zakelijke wordt dan even 
aan de kant geschoven.”

Kijkt het personeel naar jou als 
‘de dochter van…’?
“Neen, dat gevoel heb ik niet. 
De mensen weten dat ik open-
sta voor al hun vragen, en hen 
zo goed mogelijk wil helpen. Als 
vrouw voel ik de problemen mis-
schien iets beter aan, en ga ik iets 
subtieler op zoek naar een goede 
oplossing.”
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“Dat wordt gewaardeerd. Ook de mannen die 
van de werf komen, weten me te vinden voor 
administratieve vragen. Ik probeer natuurlijk 
zelf ook het goede voorbeeld te geven door 
hard te werken en niet de kantjes eraf te lo-
pen. Als de collega’s ’s morgens arriveren heb 
ik meestal voor hen al de koffie gezet. In dat 
opzicht stel ik me dus zeker niet op als ‘de 
baas’. Ook niet voor de buitenwereld. Ik blijf 
zelf liever op de achtergrond. Mijn papa, en 
ook mijn broer mogen gerust ‘het gezicht’ van 
Axor zijn. Ik ga wel eens mee naar activitei-
ten van de ondernemersclub Trioc, maar veel 
tijd heb ik niet voor zo’n netwerkmomenten. 
’s Avonds ben ik vooral bezig met de verzor-
ging van mijn paarden. En met erop te rijden, 
natuurlijk.”

Heb je het gevoel je stempel te drukken op 
Axor?
“Vanuit mijn takenpakket wel, omdat ik toch 
al een aantal dingen heb aangepakt en ver-
anderd die het werk efficiënter maken. Bij 
de verbouwing van onze kantoren heb ik 

ook mijn inbreng gehad. In die zin is de ver-
nieuwing van ons bedrijf symbolisch voor de 
volgende generatie die nu mee de lijnen uit-
zet. Om echt een stempel te drukken op het 
geheel, is het nog te vroeg. Mijn broer en ik 
staan met de voeten op de grond. Het is onze 
ambitie om eerst klanten en leveranciers te 
overtuigen dat wij het aankunnen, en in staat 
zijn de lijn van onze pa door te trekken. Laat 
ons maar eerst het vertrouwen winnen en 
stabiliteit creëren. Daarna zullen we dan wel 
stap voor stap verder groeien en waar nodig 
nog meer onze eigen accenten gaan leggen. 
We zullen zeker niet verder springen dan onze 
stok lang is. Ook dat is een wijze les die we 
van onze papa hebben meegekregen en goed 
in de oren hebben geknoopt.”

® tekst: Kurt Meers - 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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Facts & Figures: Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

Get the look
“Het lijkt wel of je onder 
de blote hemel vertoeft” 

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), dat sinds 1998 gehuisvest was in 
Het Groene Huis in het arboretum van het Domein Bokrijk, heeft sinds 
midden oktober een nieuw onderkomen. De renovatie van het gebouw, dat 
even verderop is gelegen, verenigt functionaliteit en een originele inrichting 
die veel ruimte liet voor de inbreng van eigen medewerkers. Het project 
was goed voor een investering van 2,2 miljoen euro.

Aanvankelijk was het de bedoeling om Het Groene Huis te renoveren. Maar dit gebouw was erg 
verouderd en barstte bovendien uit zijn voegen. In 2012 kon de provincie Limburg echter het voor-
malige Lisec-gebouw in Genk aankopen, in Craenevenne 86. Na de nodige renovatiewerken,  
hebben het PNC, het Documentatiecentrum en de netwerking van LIMNET en LIKONA er nu hun  
intrek genomen en kunnen (school)groepen er terecht voor een educatief programma. “We zijn mid-
den oktober verhuisd,” legt Greet Gommers van het PNC uit. “Het PNC beschikt nu over een ruimer 
Documentatiecentrum, enkele polyvalente zalen voor o.a. vergaderingen, nascholingen en lezingen 
en een gloednieuw veldstudiecentrum (LIVEC).“ “De nieuwe vestiging geniet een uitstekende lig-
ging,” vult gedeputeerde voor leefmilieu en natuur, Ludwig Vandenhove, aan. “De aansluiting met het 
Provinciaal Domein Bokrijk is er nog steeds. Zonder op de weg te moeten komen, kunnen kinderen 
bijvoorbeeld een halve dag doorbrengen in Bokrijk en vervolgens te voet via de bossen naar het PNC 
in Craenevenne gaan, zoals ze vroeger naar het Groene Huis gingen. Bovendien is de bereikbaarheid 
ten opzichte van vroeger ook verbeterd. Het PNC beschikt nu over ruime parkeergelegenheid, ook 
voor bussen.”

Eerste fase
“Voorlopig werd enkel het centrale gedeelte van het gebouw gerenoveerd en in gebruik genomen,” 
vertelt Ron Bomans, afdelingscoördinator Real Estate voor de Provincie Limburg. “En dat is meteen 
een bijkomende troef van deze nieuwe locatie: in een volgende fase kunnen we andere delen renove-
ren. We hebben zelfs nog ruimte over om bij te bouwen, het terrein is groot genoeg. Die luxe hadden 

Maar voor de grootste eyecatcher 
moet je op de tweede verdieping 
zijn. De polyvalente ruimte hier 
kreeg een wel heel bijzonder pla-
fond en heeft zijn naam ‘Onder de 
blote hemel’ beslist niet gestolen. 
“We zijn met een foto, gemaakt in 
het Domein Nieuwenhoven, aan 
de slag gegaan om de koepel van 
de zaal zo te bekleden dat je net het 
gevoel hebt dat je in de open natuur 
zit,” legt Greet Gommers uit. “De 
fotoafdruk van de boomkruinen 
werd over het volledige dakgebinte 
van de zaal aangebracht. Dankzij de 
aangebrachte ledverlichting waan 
je je ook echt onder de blote hemel 
van een Haspengouws bos.” 

Gaatje in logo
Hoewel de diensten al hun intrek 
genomen hebben in het gebouw, 
wordt Craenevenne pas op 21 
maart 2014 feestelijk ingehuldigd. 
“Natuurlijk geven we voordien 
rondleidingen aan de groepen of 
personen die wel eens gebruik 
maken van het centrum,” legt 
Ludwig Vandenhove uit. “Zoals 
bijvoorbeeld onlangs de vrijwillige 
educatieve gidsen die scholen be-
geleiden bij hun educatieve projec-
ten. Zij zijn op die manier toch een 
beetje de bevoorrechte getuigen.” 
“Toch moeten ook zij nog even 
wachten op wat we in petto heb-
ben met ons nieuwe logo,” sluit 
Greet Gommers af. “Dat ons nieu-
we logo in het midden een gaatje 
heeft, is geen geheim meer. Het 
symboliseert het centrum dat het 
PNC is, een kruispunt van biodiver-
siteit en educatie. Dat logo werd 
in beton ook aangebracht in het 
gebouw, waar we achter de holte 
nog voor een leuke animatie zullen 
zorgen…”

foto 1 : De polyvalente ruimte kreeg 
een wel heel bijzonder plafond en 
heeft zijn naam ‘Onder de blote 
hemel’ beslist niet gestolen. 

foto 2 : De diverse ruimtes kregen 
originele namen als Onder de blote 
hemel en Zwaluwnest.2. 1.
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partners

Bouwheer : 
 Provincie Limburg
Architect: 
 Peter Pinckers; Hasselt
Hoofdaannemer: 
 Willekens Bouwwerken; Peer
Interieurwerken: 
 Deholi; Houthalen-Helchteren
Metaalconstructie: 
 Jeco; Bree
Dakwerken:
  Zolderse Dakwerken; Heusden-Zolder
Grond- en afbraakwerken: 
 Knoops Jacky; Opglabbeek
Buitenschrijnwerk: 
 Schrijnwerkerij Willekens; Peer
Alu buitenschrijnwerk: 
 V&W Construct; Lommel
Industriele poorten: 
 Nassau Door; Oudenaarde

 Voor de originele binnenhuisinrichting 
werd ontwerpbureau Bailleul ingeschakeld.



Builders Facts -  15 14  - Builders Facts

we in het Groene Huis zelf al lang niet meer.” “Ik geloof in samenwerking en kruisbestuiving,” voegt 
Ludwig Vandenhove toe. “We zoeken dan ook uit hoe we zoveel mogelijk Limburgse instanties en 
organisaties, die actief zijn in de groen-, milieu- en natuursector, samen kunnen huisvesten in Craene-
venne.”

Bij de renovatie bestond de uitdaging eruit om enerzijds tegemoet te komen aan de noden van de 
diverse doelgroepen die gebruik maken van het gebouw, en anderzijds om, zoals het een overheid 
betaamt, tot een zeer functionele inrichting te komen zonder overbodige luxe. “In januari hebben we 
de nodige afbraakwerken verricht,” legt Ron Bomans uit. “Om in februari te starten met de renovatie. 
Zo hebben we de inkom volgens de normen aangepast met een hellend vlak voor rolstoelgebruikers 
en geautomatiseerde deuren. We hebben ook geïnvesteerd in een betere isolatie. De oude poorten 
werden vervangen door geïsoleerde sectionale poorten. Wat het gebouw zelf betreft, het oudste ge-
deelte ervan dateert uit de jaren zestig en vormde één grote koudebrug. Daarom brachten we op het 
dak een tien centimeter dikke foamglaslaag en nieuwe dakdichting aan. De dakafboording hebben we 
zo gemaakt, dat deze ietwat uitspringt zodat we in een latere fase de gevelisolatie mooi kunnen laten 
aansluiten.”

Zwaarste ingreep
“Verder hebben we de oude stookolieketel vervangen door een condensatieketel, hebben we aanwe-
zigheidsdetectie geïnstalleerd zodat het licht enkel aangaat bij aanwezigheid en werken we vooral met 
led-verlichting. Ook de vloeren hebben we aangepakt. Sommige ruimtes werden opnieuw betegeld, 
andere werden voorzien van linoleum. De plafonds zijn allemaal vernieuwd en ook het elektriciteits-
gedeelte hebben we volledig opnieuw aangepakt. Op de eerste verdieping huist nu een bibliotheek. 
Bouwkundig was dat wellicht de zwaarste ingreep. De vloeren waren immers niet voorzien op een 
dergelijke belasting. Daarom hebben we kolommen moeten doortrekken vanuit de kelder naar boven, 
en ook extra balken onder de vloer moeten construeren.” 

“Toch zal het vooral de originele binnenhuisinrichting zijn die in het oog springt,” gaat Greet Gommers 
verder. “We hebben ontwerpbureau Bailleul uit Gent ingeschakeld om, met aandacht voor onze diver-
se doelgroepen én de inspiratie van onze eigen medewerkers, invulling te geven aan het gerenoveerde 
pand. En dat gaat verder dan bijvoorbeeld de opvallende signalisatie en de grote foto’s die hier en daar 
werden aangebracht. De onthaalruimtes, die vooral gebruikt worden voor het ontvangen van scholen, 
kregen een ludieke inkleding mee. We werkten er met gekleurde poefjes en interactieve projecties 
op de vloer en de wanden zodat de leerlingen op een speelse manier alvast in aanraking komen met 
de Limburgse biodiversiteit. In het LIVEC zet een educatieve inspiratiewand leerlingen en natuuron-
derzoekers dan weer aan tot reflectie over hun onderzoek. Het Documentatiecentrum oogt knus en 
uitnodigend, en in de gangen werd hier en daar met vitrinekastjes gewerkt om het aanbod van het 
Documentatiecentrum te tonen.”

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

foto 1 :  In de gangen werd  met 
vitrinekastjes gewerkt om het aanbod 
van het Documentatiecentrum te tonen.

foto 2 :  Hier en daar werden grote foto’s 
aangebracht.

foto 3 : In het LIVEC zet een educatieve 
inspiratiewand leerlingen en natuur-
onderzoekers dan weer aan tot reflectie 
over hun onderzoek.

foto 4 + 5 : De natuur komt op diverse 
manieren terug in het hele interieur. Of 
‘de natuur’ vormt de rode draad in het 
hele interieur.

1.

2.

5.

1.

2.

3.

4.

Een volledig aanbod onder 1 dak! 
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Blik onder de helm: Bouw - en bedrijfsrecht

Who is …De kostprijs van meerwerken inzake 
aanneming tegen vaste prijs: 
vaak een onaangename verrassing
Stel: ergens in Vlaanderen vindt u het perfecte lapje grond waarop u besluit uw droomhuis te 
(laten) bouwen. U contacteert een aannemer en na verloop van tijd sluit u een aannemingsover-
eenkomst. De werkzaamheden verlopen volgens wens en u loopt op wolkjes want de voorlopige 
oplevering (cfr. de vorige editie van Builders Facts) is in zicht. Maar dan volgt nog: de eindfac-
tuur! Vaak een domper op de feestvreugde want de prijs voor de werkzaamheden zoals bepaald 
in de overeenkomst komt niet overeen met het bedrag op de factuur. Reden hiervoor: aangere-
kende meerwerken! Is dit echter toegestaan?
In de bouwsector zijn vele vormen van prijsbepaling denkbaar. Het merendeel van de aannemings-
overeenkomsten stipuleren een vaste prijs. Andere vaak voorkomende vormen van prijsbepaling zijn 
de aanneming tegen eenheidsprijzen en de aanneming in regie (i.e.  de aanneming volgens werkelijke 
uitgaven). Met betrekking tot meerwerken wordt in deze bijdrage enkel ingegaan op de aanneming 
tegen een vaste prijs: enerzijds de aanneming tegen volstrekt vaste prijs en de aanneming tegen  
betrekkelijk vaste prijs anderzijds.

Aanneming tegen een volstrekt vaste prijs  
Betreffende zulke overeenkomsten wordt de prijs van de opdracht voorafgaandelijk aan de werkzaam-
heden vastgelegd. De prijs is uitgedrukt in een onveranderlijk bedrag voor de uitvoering van het gehele 
werk naar zijn werkelijke omvang. Het bovenstaande is zowel voor de bouwheer als voor de aannemer 
voordelig. Immers, indien de werken minder dan de vooraf vastgelegde prijs hebben gekost, komt 
het verschil aan de aannemer ten goede. In het andere geval, wanneer bv. de bouwwerkzaamheden 
duurder uitvallen dan voorzien door de aannemer, bevindt de bouwheer zich (vaak) in een voordelige 
situatie.  Artikel 1793 van het Burgerlijk Wetboek beschermt immers de bouwheer wanneer de eind-
factuur van zijn aannemer toch niet overeenstemt met de afgesproken prijs wegens gepresteerde 
meerwerken. Meerwerken zijn veranderingen of vergrotingen aan het voorwerp van de aanneming 
die buiten het overeengekomen werk vallen. Het inroepen van dit artikel is evenwel onderworpen aan 
strikte, cumulatieve toepassingsvoorwaarden, zijnde:
 − de opdracht dient het oprichten van een gebouw te behelzen
 − tegen vaste prijs, volgens een met de eigenaar van de grond vastgelegd en overeengekomen plan
 − geen vermeerdering van de prijs tenzij voor veranderingen waarvoor schriftelijke toestemming
  is verleend en
 − waarvoor de prijs is overeengekomen met de bouwheer;
Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dienen – althans in burgerlijke zaken - wijzigingen in 
de aannemingsovereenkomst, waaronder meerwerken vallen, bewezen te worden via een geschrift 
conform het gemene recht. Het bewijsrisico ligt op de aannemer. Echter dient men tijdens het bouw-
avontuur in het achterhoofd te houden dat onvoorziene meerwerken niet vallen onder het toepas-
singsgebied van bovenstaand artikel. Het betreffen vaak feiten en gegevens die de aannemer niet kon 
kennen als vakman, noch kon vermoeden of achterhalen. Het betreffen situaties van overmacht die de 
uitvoering van de werken verstoren en een prijsaanpassing vereisen. De bouwheer kan zich in zulke 
omstandigheden niet beroepen op artikel 1793 BW. 

Betrekkelijk vaste prijs
Een bouwcontract tegen betrekkelijk vaste prijs betreft “een aanneming tegen vaste prijs voor het 
volledige werk, waarbij de bouwheer zich het recht heeft voorbehouden veranderingen in het werk, 
zoals dat is vastgelegd, aan te brengen zonder nieuwe overeenkomst te moeten aangaan en waarbij 

meerwerken worden verrekend volgens de eenheidsprijzen” De bouw-
heer zal derhalve gemakkelijker kunnen voorzien in wijzigingen in het 
bouwproces, hetgeen niet mogelijk is bij aannemingsovereenkomsten 
tegen vaste prijs. 

Bezint, vooraleer u aan het opstellen/ondertekenen van een aanne-
mingsovereenkomst tegen vaste prijs begint! Een geïnformeerde aan-
nemer/bouwheer is er immers twee waard…
  

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

PALEN-,   BERLINER- & SOILMIX WANDEN
MICROPALEN – GRONDANKERS, 
PAALFUNDERING – ONDERSCHOEIINGSWERKEN

www.rmvandenboer.be  -  van.den.boer@skynet.be

E. Anseelestraat 11 - Ind. Balendijk 5026 - 3920 Lommel
tel. 011 55 25 80  -  Fax 011 55 26 40
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Facts & Figures: KRC Jeugdcomplex

Get the picture Moderne kweekvijver voor 
jeugdig voetbaltalent

Complex. Dat is het gloednieuwe jeugdcomplex van KRC Genk allerminst. 
Het blinkt daarentegen uit in logica, functionaliteit en leuke esthetische 
toetsen. Architecte Ingrid Nelissen had haar huiswerk dan ook goed ge-
maakt vooraleer ze aan de tekentafel kroop. Het resultaat is de ‘Jos  
Vaessen Talent Academy’, waar niets aan het toeval wordt overgelaten om 
de volgende generaties van topvoetballers te kweken.

De toekomst van KRC Genk hangt voor een groot stuk af van de 220 getalenteerde jongeren die bij-
na dagelijks komen trainen en wedstrijden spelen op de velden rond de jeugdacademie. Het belang 
van ‘eigen kweek’ staat voorop bij de fusieclub, getuige de doorbraak van vele jongeren als Thibault 
Courtois, Kevin De Bruyne, Jelle Vossen of Yannick Ferrera-Carrasco.  De investering van 3,3 miljoen 
euro in het nieuwe jeugdcomplex is dan ook perfect te verantwoorden. Met zo’n accommodatie is 
alles aanwezig om de toptalenten klaar te stomen voor het grote werk. Logisch dus dat het bouw-
project uiterst professioneel is aangepakt. Builders Facts sprak hierover met KRC-jeugdcoördinator 
Roland Breugelmans en architecte Ingrid Nelissen.
Het had geen haar gescheeld of het jeugdcomplex van KRC Genk had zich nu bevonden in het histo-
rische stationsgebouw aan de rand van de parking voor de Cristal Arena. Roland Breugelmans, één 
van de grote bezielers van het nieuwe project, herinnert zich de voorgeschiedenis nog goed. “Toen 
we in 2002 onze eerste jeugdacademie bouwden, waren we al trendsetter in België,” zo begint hij 
het verhaal. “Een jaar of 8 later groeide de noodzaak aan uitbreiding, ook al omdat we slaap- en ver-
blijfsaccommodatie wilden hebben om spelers op te vangen. In eerste instantie werd gedacht aan 
het stationsgebouw, hier vlakbij. De plannen waren goed opgeschoten, maar op het laatste ogenblik 
ketste het af. Het bleek haast onmogelijk om te voldoen aan de huidige energetische normen in het 
historische pand. Plan B was de totale vernieuwing van het bestaande jeugdcomplex. Als we nu het 
resultaat zien, mogen we blij zijn dat het eerste verhaal niet is doorgegaan.”

Franse invloed
Vanuit de beheerraad werd niemand minder dan Jos Vaessen afgevaardigd om de nieuwe acade-
mie op poten te zetten. Meteen de garantie dat het vooruit zou gaan. “Toen is het nieuwe project 
inderdaad in een stroomversnelling gekomen,” weet Breugelmans. “Samen met architecte Ingrid 
Nelissen hebben we een studieronde door Europa gemaakt om diverse jeugdacademies te bekijken. 
We waren vooral nieuwsgierig naar de vermaarde Centres de Formation in Frankrijk. We hebben 

In de hoek van de cafetaria tref 
je een afsluitbare studeerhoek 
aan. “Ouders die hier met hun 
spelertje komen, hebben soms 
ook broertjes en zusjes bij,” weet 
Breugelmans. “Die zijn ook be-
langrijk.” 

“Zij moeten zich hier thuis voe-
len en kunnen daarom in een 
speciale ruimte lezen, huiswerk 
maken of zich aan de computer 
ontspannen. Dat geeft een heel 
ander gevoel dan als ze ‘moe-
ten wachten’ in de kantine.  
De stoelen in deze ruimte zijn 
overigens met de rug naar de 
cafetaria gericht, zodat de ge-
bruikers niet afgeleid worden.” 

foto 1 : Alle vloeren die in het groen 
zijn aangelegd, mogen met voet-
balschoenen betreden worden.

foto 2 :  De verhoogde vloer in de 
kantine doet ook dienst als podium 
bij kleine evenementen.

1. 2.
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In een aparte ontspanningsruimte kunnen 
de spelers woensdagnamiddag 
de vrije uurtjes doden.

partners

 Bouwheer: 
 KRC Genk
Binnenhuis Architect: 
 Ingrid Nelissen; Bilzen
Hoofdaannemer: 
 Hermans & co; Lanaken
Studiebureau: 
 JC Engineering; Alken
Buitenschrijnwerk: 
 Van den Boer; Lommel
Afbraak cafeteria: 
 Decoster D.; Houthalen-Helchteren
Dakwerken: 
 Tectum; Genk
Staalconstructie: 
 Jacky Aegten; Bree
Staalconstructies, stalen trappen: 
 MKM Works; Kinrooi
Valse plafonds: 
 Valedro; Tongeren
Bouwmaterialen:
  Verheyen; Maasmechelen
Binnenbepleistering: 
 BZ; Opglabbeek
Meubilair: 
 Belisia; Bilzen en Fedrigo; Genk
Airco: 
 Robair; Zutendaal
Grond- en rioleringswerken: 
 Herwey; Lanaken
Sanitaire cabines: 
 Inter-systems; Genk
Dekvloeren: 
 ADK vloerafbouw; Rekem
Blowerdoortest: 
 Enbo; Genk
Elektriciteit: 
 Maris Technics; Heusden-Zolder
Schoonmaak gebouw: 
 ISS Building Services; Vilvoorde
Zwembad: 
 Antheunis Zwembaden; Westmalle
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er inderdaad veel goede ideeën opgedaan, maar tegelijk ook veel geleerd van hoe het niet moet.”

Ingrid Nelissen sloeg alle informatie op, en luisterde tegelijk naar de wensen van klant KRC Genk. 
“De belangrijkste uitgangspunten waren dat het complex ‘KRC Genk’ moest uitstralen, en dat het 
voor de jeugd interessant moest zijn,” zegt de architecte. “Dat gegeven heb ik dan gekoppeld aan 
de stijl van ons bureau. Zo zijn we gekomen tot een concept met veel glas, sfeerverlichting, mo-
derne accessoires en een aantal blikvangers die jongeren leuk vinden. Het feit dat men ons achteraf 
zei dat we goed geluisterd hadden, was het mooiste compliment.”
Roland Breugelmans vult aan: “Bijkomende moeilijkheid van dit project was de beperktheid qua 
structuur en oppervlakte van het gebouw. En toch moesten alle functies er in zitten.” Ingrid beaamt: 
“We hebben dan ook uitvoerig gesproken met alle toekomstige gebruikers om hun wensen en 
noden te kennen. De medische staf, het kantine- en onderhoudspersoneel, de studiebegeleiders, 
de trainers,… ze hebben allemaal hun dromen kunnen vertellen en zo hun inbreng kunnen doen. 
Daardoor lopen ze hier nu allemaal rond met een goed gevoel. En dan is het voor ons geslaagd.”

Groen in plaats van blauw
Een voorbeeld van de doordachte esthetiek in het gebouw, is het beperkte gebruik van de kleur 
blauw. “Het blauw van KRC Genk is niet meteen evident om een hippe uitstraling te geven,” vertelt 
Ingrid Nelissen. “Vandaar dat we enerzijds gekozen hebben voor grasgroen, dat een mooie onder-
steuning geeft. Anderzijds hebben we veel voor wit geopteerd omdat de outfits van de spelers blauw 
zijn. Zo krijg je toch een subtiel blauw-wit effect zonder met het blauw te overdrijven.” Het witte, 
strakke meubilair wijst tevens op de discipline die gevraagd wordt van de jeugdspelers. “Respect 
voor mensen en voor hun spullen is één van onze kernwaarden,” aldus de jeugdcoördinator. “We 
eisen dat onze jongeren zich beleefd, verzorgd en verstandig gedragen. We spelen bijvoorbeeld niet 
met schoenen in opvallende kleurtjes. Mensen moeten begroet worden met een stevige handdruk. 
Het in ere houden van hun mooie complex hoort ook bij onze eisen.” Niet dat er broos materiaal is 
gebruikt. “Nee, het lijkt misschien soms zo, maar in feite is alles superstevig en onderhoudsvriende-
lijk,” weet Ingrid Nelissen. “De toog is bijvoorbeeld helemaal uit korian. Niet goedkoop, maar heel 
degelijk, mooi en afwasbaar. Ook de muren zien er misschien wit en kwetsbaar uit, maar er is vinyl 
tegen gezet als extra bescherming.” Erg bewuste keuzes dus. “Duurzaamheid was een belangrijk 
gegeven.” 

Opvallend zijn de grote glaspartijen, die meerdere functies hebben. “In de eerste plaats omdat hier 
alles draait om het voetbal dat op de velden wordt gespeeld,” zegt Roland Breugelmans. “Vanuit 
het gebouw moet je zoveel mogelijk kunnen zien wat er zich buiten afspeelt. Vandaar ook de grote 
terrassen aan het cafetaria.” Ingrid vult aan: “Op deze manier heb je een mooi zicht op verleden, 
heden en toekomst. Het verleden is de mijnterril, het heden is voor de jonge spelers hun academie, 
en hun toekomst is de grote Cristal Arena aan de overzijde.” 

foto 1 : De dokters en kinesisten
hebben hier hun eigen praktijkruimtes.

foto 2 : Het complex kreeg de naam van 
ere-voorzitter Jos Vaessen, de bezieler 
van het project.

foto 3 : Voor de krachttraining en 
revalidatie is er professioneel materiaal 
aangekocht.

1.

3.

2.

Wat vind je concreet allemaal terug in het nieuwe complex? Naast de totaal vernieuw-
de cafetaria, zien we op het gelijkvloers een ontvangstruimte voor de afgevaardigden 
van de bezoekers en de scheidsrechters. In de gang zijn leuke nissen voorzien, waar 
de spelers hun sporttas kunnen deponeren. Verderop vinden we vergaderzalen voor 
de sportieve staf en een infobalie die verbonden is met de kantoren van de admini-
stratieve medewerkers. Ook Roland Breugelmans heeft hier zijn bureau met verga-
dertafel. Aan de overzijde van de gang is er een mooie ontspanningsruimte met graf-
fiti-tekeningen van Jelle Vossen en Thibault Courtois. Een kickertafel en biljart moet 
op woensdagnamiddag afleiding bieden. Daarnaast: nog meer lokalen voor tactische 
besprekingen en een klas voor studiebegeleiding. Op deze verdieping mogen er geen 
voetbalschoenen worden gedragen. Op de benedenverdieping, waar de kleedkamers 
zich bevinden, uiteraard wel. Hier ligt een groene linovloer. Een lange muur, ook afge-
werkt met sterke vloerbekleding, wordt gesierd met actiefoto’s van jonge KRC-talen-
ten die intussen naam en faam hebben gemaak. Vlak daarnaast situeert zich ook een 
indrukwekkende fitnessruimte (onder meer met een kaatsmuur en een mini-tribune), 
dokterskabinetten en een revalidatiebad. 
Er is allemaal lang en zorgvuldig over nagedacht. Je voelt gewoon dat de ‘flow’ van 
mensen die er moeten vertoeven, een evidente, functionele logica volgt. Ons oordeel: 
opzet meer dan geslaagd! Aan de accommodatie zal het zeker niet gelegen hebben 
als deze jongeren binnen enige tijd toch niet zouden doorstoten naar het eerste elftal.

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

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

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

adv. BF1-2.indd   1 18/06/13   11:18



Builders Facts -  25 24  - Builders Facts

partners

Schilderwerken: 
 Kreapaint; Beringen en L.I.S; 
 Houthalen-Helchteren
Raamdecoratie: 
 Groenedael; Bilzen
Interieurafwerking: 
 YP Eurofix; As , Geert Hex; Hoeselt 
 en Driedee; Zonhoven
Tegelwerken: 
 Segers Rudi; Genk
Buitenschrijnwerk: 
 Glas Express; Hoeselt
Gyproc: 
 MKS All Round; Bilzen
Meubilair: 
 Indera; Dilsen-Stokkem
Horeca meubilair: 
 Roex Karel; Dilsen-Stokkem
Indoor signalisatie: 
 Signsolutions; Hasselt
Vloeren:
  4D Tegelimport; Maasmechelen
Kunstgrasvelden: 
 Sportinfrabouw; Essen

Op het buitenterras van de kantine heb je een 
mooi zicht over het speelveld. 
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Blik onder de helm: Een terugblik

Who is EssenciaDit was 2013 op de 
werf…

1. Er werden in totaal iets meer dan 39.000 
 nieuwe woningen opgeleverd.

2. In het voorjaar van 2013 kreunde de bouw 
 onder een strenge en langdurige winter
 Er waren 12 dagen meer vorstverlet dan het
 jaar voordien.

3. Gemeentelijke aanbestedingen namen in de
 eerste helft van het jaar met 39% af ten 
 opzichte van 2012.

4. 35,2 miljoen m³ nieuwe industriële gebouwen
 zijn gebouwd in 2013.

5. De tendens naar hoogbouw zet zich opnieuw
 voort. Momenteel telt een appartements-
 gebouw gemiddeld 9,5 woningen.

6. De gewogen hypothecaire rente noteerde in
 juni 2013 historisch laag op 3,34%. 
 Gemiddeld genomen stond de rente 7% lager
 dan in 2012.

7. BouwOpiniePeiling, die de groepsmening van
 de markt weergeeft, verwacht een daling van
 1,3% voor de totale Belgische bouwsector. 

8. 1772 bouwbedrijven gingen in de eerste 
 10 maanden van 2013 failliet.

9. Een bouwbedrijf wordt onderneming van 
 het jaar. Proficiat Group Willemen.

10. Een vrijstaande woning is voor minder en 
 minder mensen weggelegd. Slechts 1 op 4
 van alle vergunde woningen behoort tot 
 deze categorie.

“Wij wensen u veel voorspoed én plezier met 
ieder project dat u in 2014 onderneemt”.

 info@essencia.be | www.essencia.be

Essencia Marketing is een 
marketingadviesbureau voor de 
bouwsector en de industrie dat 
zich gespecialiseerd heeft in 
3 domeinen: marktinformatie, 
marktonderzoek en marke- 
tingadvies. 

Essencia is een jonge onder-
neming die ervaren mensen 
groepeert met een passie voor 
marketing én een passie voor de 
bouwsector. 

De ruimheid van marketing en 
de diversiteit van de toepassing 
hiervan binnen de bouwsector 
zorgen voor een kleurrijke erva-
ring. Essencia staat voor kennis, 
diversiteit en resultaatgericht-
heid. 

Dit vormt de basis voor de 
professionele ondersteuning van 
het marketingbeleid van klanten.

verf - vloer - behang
gordijnen - binnenzonwering

ASVD Darcis n.v. 
Stationsstraat 34/12  3570 Alken • tel. +32 (0)11 31 68 20 • fax + 32 (0)11 59 19 48  • info@asvd-darcis.be • www.asvd-darcis.be

Binnen & Buitenschilderwerken • Monumentale gebouwen • Wand- & vloerbekleding
Gordijnen, overgordijnen & raamdecoratie • Particuliere schilder- & behangwerken • Projectschilderwerken

adv.darcis_bouw.indd   1 24/12/13   12:23

Ramen & deuren

RAMEN  I  DEUREN  I  ALUMINIUM  I  PVC  I  HOUT

Steenweg 390
3570 Alken
t. 011 31 34 96
f. 011 31 44 06
info@langenaken-partners.be
www.langenaken.be

Langenaken 205x130mm.indd   1 30/12/13   10:24
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Facts & Figures:  Life Plan

Get the lookModern contrasteert met oud in 
nieuw kantorencomplex Hasselt 
“Verwarmen via nieuwe stralingstechniek”

De Kuringersteenweg in Hasselt is aan een stevige architecturale  
remonte bezig. Nadat de prachtige Villa Saporis er twee jaar geleden 
een metamorfose onderging, is het nu de beurt aan Villa Piron. De voor-
malige tandartswoning doet binnenkort dienst als nieuwe thuisbasis  
voor pensioen- en vermogensplanner Life Plan. Niet alleen onderging  
de villa een stevige opfrissingsbeurt, in de tuin verrijst momenteel een  
kantorencomplex. 

De Limburgse stek van Life Plan op de Coda Campus, de vroegere Research Campus, barstte al een  
tijdje uit zijn voegen. In de zoektocht naar een nieuwe thuisbasis viel het oog op de statige villa Piron, net  
binnen de grote ring van Hasselt. Die ligging had zo zijn invloed op het bouwproces, vertelt architect  
Renaud Hamal. “Wij hadden de opdracht gekregen om er een nieuw kantorencomplex te ontwerpen. 
Het grootste deel voor hunzelf en bij uitbreiding voor eventueel andere bijkomende kantoren. Zo vlot alles  
verliep met de bouwheer, zo moeizaam ging het met het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse 
Gewest. Het geheel is volledig onderkelderd om te parkeren. Een must in Hasselt. Dat was niet zo gemak-
kelijk om alle auto’s die verlangd werden er kwijt te geraken. Wegen en Verkeer had er zijn zeg over, want 
het ligt aan een gewestweg. Zij wilden per se zoveel meter per parkeerplaats hebben. In de ontwerpfase 
was dat wel een knelpunt.”
De werf kende nog een tweede knelpunt. “Twee jaar geleden is zijn de bouwwerken gestart en zeker een 
jaar daarvoor zijn we met het project reeds begonnen,” stelt Hamal. “Er waren veel problemen met de 
grond. Minstens zes maanden heeft het geduurd om dat te kunnen oplossen met alle vertraging tot gevolg. 
Een onaangename verrassing, want er was een verklaring neergelegd dat de grond schoon bij verkoop 
afgeleverd was. Helaas bleek dit al snel anders toen we zijn beginnen graven. Dat maakte alles er niet een-
voudiger op. Zeker als je tegen de aannemer moet vertellen dat hij plots een half jaar later moet beginnen.”

“In het geheel is ook een 

groene plek voorzien. We 

hebben met een binnentuin 

gewerkt. Interessant voor 

alle gebruikers,” aldus 

Lie Ulenaers. 

“Het groene element is van 

overal zichtbaar. De kantoren 

en de refter kijken uit op de 

groene daktuin boven de 

garage. De aanplanting is 

voor binnenkort voorzien.”

Zink
Ondanks het hobbelige parcours prijkt er binnenkort een complex dat een mix is van een karaktervolle 
villa die langs buiten gerenoveerd en aan de binnenkant compleet verbouwd is.  Daarachter vind je een 
strakke moderne achterbouw. “Voor het dak is de keuze op zink gevallen. Dat geeft een moderne aanzet 
bij de strakke gevels. Een plat dak mocht niet. Daarnaast is de baksteen ook buiten het normale,” aldus  
architect Hamal. “Het is een zwarte steen van Desaegher,” vult interieurarchitecte Lie Ulenaers aan. 
“We hebben gekozen om hem te verlijmen om het zo strak mogelijk te houden. Een zwarte steen uitge-
zocht met aluminium ramen.” Het geheel vormt een mooi contrasterend duo van modern en oud. “Dat 
is een beetje een stijlbreuk. In het oude hebben we de Franse steen rond de beige ramen behouden. 
Achteraan is dan weer alles zwart. Ik vind het best geslaagd,” klinkt Lie Ulenaers niet zonder enige trots.

Technieken
Op technisch vlak is het gebouw allesbehalve alledaags. “Er is gebruik gemaakt van een Climatrix-sys-
teem. Dat is een specifiek principe van koelen en verwarmen. Het gebeurt op een onzichtbare manier. 
De bouwheer was het systeem gaan bekijken op een andere werf en was er meteen voor gewonnen. 
Er is zowel vloer- als plafondverwarming en op sommige plaatsen zelfs via de wand. Erachter ligt een 
capatatiesysteem met vele buizen waardoor het door warmtepompen opgewarmde water loopt. Het is 
een van de eerste dergelijke in Limburg geïnstalleerde systemen. In de zomer is het dan weer perfect 
mogelijk om koelte uit het grondwater te trekken waardoor je alles kan afkoelen.” 
“Esthetisch scoort het ook,” somt Lie Ulenaers nog een voordeel op. “Er zijn immers geen lelijke airco-
bakken meer te zien. Bovendien verloopt de verwarming heel geleidelijk, het duwt niet waardoor je niet 
ziek wordt. Doordat het plafond bordenvol techniek zat, was het wel een uitdaging om de verlichting er 
ingevuld te krijgen. Toch is het gelukt om deze overal een stijlvolle invulling te geven mede dankzij de 
noodzakelijke goede samenwerking tussen gipskartonafwerkers en elektriciens. De moeilijkheidsgraad 
was gezien de schaalgrootte best wel hoog,” besluit Ulenaers.

® tekst: Geert Houben

partners

Bouwheer: 
 Herkerbos; Hasselt

Architect: 
Renaud Hamal; Opglabbeek

Interieur architect: 
Lie Ulenaers; Bree
Hoofdaannemer: 

Bogaerts Johan; Heusden-Zolder
Elektriciteit: 

ELsystems; Zonhoven
Buitenschijnwerk: 

Vanlangenaken en partners; Alken
Schilderwerken: 

Asvd Darcis; Alken
Liftinstallatie: 

All lift Engeneering; Tongeren
Dakwerken: 

Dakwerken Luykx; Stevoort
HVAC: 

HBB; Beringen
Isolatievloer PUR: 

Isola; Tongeren
Bouwmaterialen: 

Wijckmans; Ham
Zonneluifels: 

Pascal Vangompel; Mol
Daktuin uitvoerder: 

Van Vlierden Groenbedrijf; Neerpelt
Metaalconstructies: 

J&J Welding Solutions; Kermt
Stabiliteitsstudie:

 V2S; Genk
Binnenschrijnwerk: 

Weygers Interieurbouw; Hasselt
Tapijtvloerbedekkingen: 

Grutman Floor Concept; Hasselt
Telefonie en toegangscontrole: 

JoJo Electronics; Opglabbeek
Glazen wanden en deuren: 

Tecnospace; Antwerpen
Metaalconstructies: 

Parimetal; Genk
Keuring riolering: 

Bureau Notermans; Borgloon
Blauwe steen: 

Marbor; Hoepertingen
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• Electro technische 
 installaties in industriële, 
 openbare en tertiaire 
 gebouwen

• HS installatie

• Erkend bordenbouwer   
 Schneider

• Glasvezel- en data-
 bekabeling

• Brand-, inbraak- en 
 camerabeveiliging

PublireportageNice to know

Bouw vraagt rondetafel om oneerlijke 
buitenlandse concurrentie te stoppen

De bouwsector in ons land blijft kreunen onder de buitenlandse concur-
rentie. Niet minder dan 8 op de 10 aannemers verloor dit jaar een opdracht 
aan een buitenlands bedrijf dat goedkoper was. Dat blijkt uit een recente 
enquête van de Confederatie Bouw bij haar leden. Robert de Mûelenaere, 
gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Onze bedrijven wor-
den uit de markt geprijsd en onze werkgelegenheid komt steeds meer in 
gevaar. Wij pleiten voor actie op verschillende fronten om deze situatie aan 
te pakken.”

Meer dan 460 bouwbedrijven beantwoordden de enquête. 78% van de respondenten gaven te 
kennen dat zij in 2013 opdrachten verloren door de buitenlandse concurrentie. 17% heeft als gevolg 
personeel moeten ontslaan. 80% van de aannemers gaat er ook van uit dat het fenomeen in de 
komende jaren alleen maar toeneemt.

De aannemers geven aan dat ze niet met dezelfde wapens strijden. Meer dan 90% van respon-
denten zegt dat het om oneerlijke concurrentie gaat, 88% vindt dat de buitenlandse bedrijven het 
Belgische minimumloon niet respecteren en 82%  geeft aan dat gedetacheerde werknemers steeds 
meer met een statuut van zelfstandigen worden ingezet. Gevraagd naar de oorzaak van het concur-
rentieverschil zegt de overgrote meerderheid (95%) dat de loonkost de boosdoener is en meer in 
het bijzonder de sociale lasten. 69% haalt ook het verschil in flexibiliteit aan.
Het Europese principe van vrijheid van dienstverlening veroorzaakt dus ernstige concurrentieproble-
men op de Belgische bouwmarkt die bovendien al meer dan een jaar met een economische recessie 
wordt geconfronteerd. Zowel de activiteit als de werkgelegenheid zitten sinds eind 2011 in dalende 
lijn. Er gingen in een jaar tijd meer dan 2.000 bouwbedrijven failliet. De Confederatie Bouw roept 
dus op tot actie op verschillende fronten om het concurrentievermogen van onze ondernemingen 
op te krikken.

In dat verband zijn de recente maatregelen van de regering rond sociale dumping en competitiviteit 
ruim onvoldoende. Het is van groot belang dat er een structurele vermindering van de loonlast komt 
voor onze bedrijven en een grotere flexibiliteit zodat zij hun concurrentievermogen kunnen opkrik-
ken. De controle op detacheringsfraude en het werken met schijnzelfstandigen moet gerichter ge-
beuren. De Confederatie pleit ook voor een zichtbaar identificatiemiddel (bouwbadge) op de werven.
Verder moeten particuliere opdrachtgevers én overheden worden aangezet om enkel te werken 
met een aannemer die in orde is. Men moet ervoor zorgen dat de buitenlandse bedrijven de be-
staande wetgeving respecteren, maar men kan ook nieuwe wetgeving maken. Zo kan bijvoorbeeld 
de aanvaarding van een abnormaal lage prijs als strafbaar feit worden opgenomen in de wet op de 
handelspraktijken.

Robert de Mûelenaere: “Het is dringend tijd voor actie. Wij vragen dat de federale regering een 
rondetafel opstart over de bouw waarin alle actoren aanwezig zijn. We moeten er immers alles aan 
doen om de overlevingskansen van onze Belgische bouwbedrijven te vrijwaren. Het gaat om onze 
sector, onze jobs en onze welvaart.”

info:
liesje.vandyck@confederatiebouw.be

T 011 30 10 33 • F 011 22 29 38
Prins Bisschopssingel 34a • 3500 Hasselt 
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Facts & Figures:  KPC Genk

get the lookDe integratie in de natuur is echt uniek”

Kinderen en jongeren met psychische problemen kunnen sinds 21 oktober 
worden opgevangen en behandeld op de gloednieuwe campus van het Kin-
derpsychiatrisch Centrum (KPC) in Genk. Het ontwerp van Osar Architecten 
verzinkt letterlijk in de natuurlijke glooiingen van het terrein, en doet mis-
schien nog het meest denken aan een Teletubbielandschap. Bedoeling was 
om een zo vertrouwd mogelijke omgeving te creëren voor zowel patiënten 
als bezoekers. De THV Heijmans-Democo stond in voor de uitvoering van de 
ruwbouwwerken. 

Sinds 2002 was het KPC gevestigd in de gebouwen van het ZOL. “De vzw KPC is in dat jaar opgericht 
door vier ziekenhuizen, maar kreeg onderdak in het ZOL,” legt Guido Van Hamme, directeur van het 
KPC uit. “Daar bekleedden we twee verdiepingen van een vleugel. Maar hoewel we een aantal ingre-
pen hadden gedaan om het ziekenhuisgevoel te doen vergeten, zaten we toch wat vast in die typische 
ziekenhuisgangstructuur. Wat dat betreft hebben we helemaal ons ding kunnen doen bij de nieuwe 
campus, op een apart terrein, waar nog weinig doet denken aan een ziekenhuis. Sinds 2002 is onze 
werking enorm gegroeid. Onze vraag aan de architecten van Osar was dan ook: hoe kunnen jullie die 
werking op een heldere manier vertalen in een ontwerp? Hoe kunnen de omgeving en het gebouw 
onze zorg ondersteunen en met andere woorden ten dienste staan van de goede zorgen die we elke 
dag trachten aan te bieden? Zo zijn de architecten gekomen tot een stervormig gebouw, dat verzonken 
ligt in het landschap. Het ontwerp biedt zowel transparantie als geborgenheid.” 

“Via een wandelpad ga je binnen in de centrale kern van het gebouw die op de eerste verdieping ligt”, 
vult projectleider bij Heijmans Bouw, Stefaan Douchy aan. “Op deze verdieping, vind je de inkombalie, 
en ook de administratieve diensten, de refter en enkele flexplekken. Dagpatiënten komen naar deze 
verdieping op consultatie. Een verdieping lager, op het gelijkvloers, zijn de drie leefgroepen gevestigd 
voor patiënten die worden opgenomen. Deze verdieping is zo’n anderhalve meter ingebed in de grond. 
Hier vind je ook de sportzaal.” 

Tuin op maat
Het residentiële luik van het centrum doet voornamelijk aan crisisopvang, wat betekent dat patiënten 
er maximaal zes tot acht weken verblijven. “Daarom ook hebben we gestreefd naar een ontwerp dat 
enerzijds uitnodigt om binnen te komen, maar ook stimuleert om terug zelfstandig weg te gaan,” gaat 
Guido Van Hamme verder. “We willen onze patiëntjes vooral geen opgesloten gevoel geven, maar 
wel geborgenheid. Vandaar het idee van die verzonken binnentuinen.” “Per leefgroep heb je een bin-

Opvallend doorheen het hele ge-
bouw zijn niet alleen de grootte 
van de raampartijen, maar hier 
en daar ook de details die erin 
verwerkt werden. “Als je werkt 
met een VIPA-financiering, moet 
je ook een kunstwerk integreren 
in het gebouw,” aldus Guido Van 
Hamme. “Wij schakelden kun-
stenares Ann Veronica Janssens 
in. Zij experimenteert al meer dan 
30 jaar met onder andere licht. In 
diverse raampartijen verwerkte 
zij lenzen tussen de glasbladen, 
prisma’s, teksten, kleuren enz.”

“Het grote voordeel van de  
VIPA-subsidies is dat wij deze na-
genoeg volledig hebben kunnen 
toewijzen aan de zorg,” meldt 
Guido Van Hamme. “Diensten 
als de catering, boekhouding,  
beveiliging enz. huren we im-
mers van het ZOL. En dat is toch 
wel uniek. Zo konden we bijvoor-
beeld een sporthal integreren, 
iets waar anders misschien geen 
budget meer voor zou zijn. Of 
neem bijvoorbeeld de centrale 
verzamelplaats, waar ouders, pa-
tiënten en medewerkers tijdens 
de bezoekuren even kunnen 
bijpraten. Je kan er een partijtje 
poolen, er staat een voetbaltafel. 
Een bijzondere plaats, er hangt 
altijd een warme sfeer.”
 

foto 1 :  Via een wandelpad ga je 
binnen in de centrale kern van het 
gebouw die op de eerste verdie-
ping ligt. Op deze verdieping, vind 
je de inkombalie.

foto 2: Een verdieping lager, op 
het gelijkvloers, zijn de drie leef-
groepen gevestigd voor patiënten 
die worden opgenomen. Deze 
verdieping is zo’n anderhalve meter 
ingebed in de grond.

1. 2.
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partners

Bouwheer: 
 Kinderpsychiatrisch Centrum Genk
Architect: 
 Osar Architects; Antwerpen
Hoofdaannemer: 
 TVH. Heijmans/Democo; Bilzen/Hasselt
Grondwerk: 
 De Coster D.; Houthalen-Helchteren
Branddichtingen: 
 REI; Hasselt
Prefab architectonisch beton: 
 Architon; Dessel
Betonleveringen: 
 Interbeton; Genk
Daktuinen, groendaken, grindstroken, 
beplantingen: 
 Van Vlierden Groenbedrijf; Neerpelt
Dakdichting platte daken: 
 Polydak; Lommel
Levenslijn: 
 Heli; Wetteren
Zinken dakranden: 
 Dethier Michel; Tienen
Isolatie + crepie plafonds oversteken: 
 G&V Gevelbepleistering; Testelt
Gyprocwanden en -plafonds: 
 Heijmans RE; Bilzen
Muurtegels: 
 Segers Tegelvloeren; Dilsen-Stokkem
Binnenschrijnwerk, ramen, deuren en 
baliemeubel: 
 Moors; Bilzen
Schilderwerk: 
 ASLV; As
Stalen borstwering en trap: 
 Laenen; Heusden-Zolder 
Electrische installatie:  
 ETI Verbiest; Genk
HVAC: 
 Van den Briele; Hasselt
Lift: 
 Cosmolift; Gent
Lichtkoepels: 
 Boven D’Aerden; As
Buitenaanleg, putboringen, riolering: 
 Geussens; Dilsen-Stokkem
Speeltoestellen: 
 Spereco; Kinrooi



Builders Facts -  37 36  - Builders Facts

nentuin die is afgestemd op de leeftijd van de patiënten,” legt Carl Gonnissen, technisch directeur van 
Democo Hasselt uit. “De tieners beschikken bijvoorbeeld over een basketbalpleintje, de kleine kinde-
ren dan weer over een zandbak en glijbaan. Terwijl de eerste verdieping vooral transparantie biedt, vind 
je bij de leefgroepen inderdaad vooral die geborgenheid terug. De grote raampartijen zorgen voor een 
immens ruimtegevoel.” 

“Die integratie in de natuur is echt uniek”, vindt ook Kris Knaepen, hoofd uitvoering bij Heijmans 
Bouw. “De grond van de omgeving gaat over op de daken van het centrum. De keermuren van het 
gebouw sluiten aan op de keermuren van de tuinen. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van de na-
spanningstechniek, een techniek die doorgaans vooral voor bruggen wordt gebruikt. Verder gebeurde 
de opvulling van de gevels volgens het idee van passiefwonen. Het buitenzicht van de gevels werd 
voorzien van verticale planchettes. Door hoofdzakelijk te werken met beton en hout, krijg je sowieso 
een ontwerp dat sober en rustgevend oogt.”

Verwarming en koeling
Voor de verwarming en koeling wordt gewerkt met warmtekrachtkoppeling. “Op het terrein werden 
twee dieptebronnen, van telkens zo’n 70 meter diep geboord, op zo’n 100 meter afstand van mekaar,” 
aldus Carl Gonnissen. “Deze leveren warm water in een open systeem. Een open grondwatersysteem 
als dit gebruikt grondwater dat via een beperkt aantal buizen wordt onttrokken en geïnfiltreerd. Het 
grondwater wordt via een warmtewisselaar geleid om daarna weer in de bodem te worden geïnfil-
treerd.” In de zomer wordt water uit de koude bron gebruikt om voor verkoeling te zorgen. In de winter 
wordt het warme water opgepompt om de gebouwen te verwarmen. 

Geen echte thuis
De binneninrichting werd vooral sober en strak gehouden, en ook hier zorgt het veelvuldig gebruik 
van hout voor een warme, rustgevende uitstraling. Tegelijkertijd werd er ook gekozen voor witte PU-
gietvloeren. “Hoewel het de bedoeling is om een zekere huiselijkheid te creëren door bijvoorbeeld in 
iedere leefgroep een gezamenlijke keuken en zithoek te voorzien, wil men er toch ook aan herinneren 
dat het geen echte thuis is,” legt Carl Gonnissen uit. “Het is geen evidente balans,” geeft Guido Van 
Hamme toe. “Enerzijds wil je een huiselijk gevoel creëren om een zekere geborgenheid te bieden, 
anderzijds wil je niet voor verwarring zorgen. De stap naar huis mag ook niet te groot worden. Een te 
grote huiselijkheid zou misschien een te scherp contrast met de thuissituatie kunnen vormen.” 

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

foto 1: Terwijl de eerste verdieping 
vooral transparantie biedt, vind je bij 
de leefgroepen vooral geborgenheid 
terug. De grote raampartijen zorgen 
voor een immens ruimtegevoel.

foto 2: De binneninrichting werd 
vooral sober en strak gehouden, 
en het veelvuldig gebruik van hout 
zorgt voor een warme, rustgevende 
uitstraling.

foto 3: Hoewel het de bedoeling 
is om een zekere huiselijkheid te 
creëren, wil men er toch ook aan 
herinneren dat het dat niet is, door 
bijvoorbeeld het gebruik van witte 
PU-gietvloeren.

1.

2.

3.

2.

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 
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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. 

Berlijn 2013   

Een terugblik van een
leuke architectuurvolle reis

REI INTERNATIONAL - Bedrijfszetel - Hendrik van Veldkesingel 150/70 Hasselt - BE 0830 082 151 - Tel. 0475 49 79 29 - Fax 011 20 16 19

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

• BRANDWERENDE AFDICHTINGEN
     • KABELS
     • KABELGOTEN
     • METALEN BUIZEN
     • KUNSTSTOFBUIZEN

REI INTERNATIONAL
Hendrik van Veldekesingel 150/70

3500 Hasselt
Tel. 0475 49 79 29    Fax 011 20 16 19

info@rei-international.be

dmotion_banner2.indd   1 28/03/13   14:41

rei_banner.pdf   1   22/04/13   10:38

Brandwerende afdichtingen : 
Kabels - Kabelgoten - Kunststofbuizen
Metalen leidingen met brandbare isolatie
Brandwerend afdichten rondom brandkleppen

ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID

rei_fjk.indd   1 24/12/13   09:15

GROND - & AFBRAAKWERKEN – INDUSTRIELE SLOOPWERKEN
ASBEST VERWIJDERING – RENOVATIESLOOP
CONTAINERDIENST – REC YCLING

decoster_adv2.indd   1 30/09/13   20:30
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Guust Flater op de bouwwerf
“Regenwater stroomde via de voorgevel naar 
binnen”

Niet-sluitende deuren, wagens die in de vijver reden, barstende ruiten,  
rioleringsbuizen gevuld met puin … Het zijn maar enkele gevolgen van de 
bouwblunders die enkele aannemers veroorzaakten op een werf in Kurin-
gen-Hasselt. Toch gingen Patrick Van de Sande en zoon Tom de uitdaging 
aan en kochten het gebouw van een marketingbureau dat over de kop ging. 
Ze  maakten er alsnog een mooi complex van dat nu verder gaat onder de 
naam Audac Experience Center. “Ik kan een boek schrijven over wat er bij 
de bouw allemaal fout gelopen is.”

Patrick en Tom wisten als buren waar ze aan begonnen en kochten het gebouw eind januari 2013 
uit een faillissement toen het pand nog niet volledig voltooid was. “Wij wilden het koste wat kost 
hebben ondanks alle gebreken. Het was noodzakelijk om onze uitbreidingsplannen te kunnen re-
aliseren. Je krijgt immers niet elke dag de kans om het pand van je buren te kopen. Als het niet 
naast ons gelegen had dan was ik er zeker van af gebleven,” verduidelijkt Patrick. Zelf hadden ze al 
aan de lijve ondervonden dat niet alles volgens de regels van de kunst er aangelegd was. Bij felle 
regenval stroomde het overtollige water bij gebrek aan afwatering naar hun terreinen, maar dat was 
nog niets vergeleken met wat ze er allemaal aantroffen. “Gelukkig hadden we ons op voorhand 
goed bevraagd en tijdens kijkdagen gecontroleerd wat er allemaal verkeerd kon zijn. Ik raad iedereen 
daarom ook aan om voor de aankoop voldoende tijd in een grondige controle te steken. Het is echt 
niet zo moeilijk.”

Rondom
De ellende begon al rondom het gebouw. “Een keer zijn we met de heftruck op de beklinkerde parking 
volledig ingezakt. Alles hebben we opgebroken. Zo’n 1.600 m² klinkers in totaal. De oorzaak was al snel 
duidelijk: een te zwakke fundering. Grondwerken Baldewijns heeft daarna alles afgegraven en gesta-
biliseerd volgens de regels van de kunst,” somt Patrick op. Omdat de grond toch al verwijderd was, 
lieten Patrick en Tom ook maar meteen het rioleringssysteem inspecteren. Geen slechte zet. “We 
hebben met Camrio van Frank Steegmans een gespecialiseerde firma laten komen. Met camera’s 
heeft hij het volledige buizenstelsel onderzocht. Ze bleken met pur aan elkaar gespoten te zijn. Daar-
naast lagen er groten brokken bouwpuin in. Verschillende buizen zijn vervangen. Op wegen rondom 
het gebouw hebben we overal boordstenen geplaatst en drainage aangebracht.”

Get the look

Tips tegen bouwellende 
Ondank de bouwellende verloren 
Patrick en Tom de moed niet. Je 
zou nochtans voor minder. “Het 
gebouw was door uitbreidings-
plannen een must voor ons. Ik 
wil iedereen adviseren die een 
bestaand gebouw wil aankopen 
om zich eerst grondig te informe-
ren en het gebouw grondig op 
fouten te screenen voor een aan-
koop. Als je er wat tijd in wil ste-
ken, is het echt niet zo moeilijk 
en kan je jezelf veel ellende be-
sparen. Kies daarnaast voor een 
goede architect, maak een goede 
planning met de bijhorende bud-
gettering en doe hier zeker ook 
nog de nodige nacontrole op. De 
goede werfopvolging, je budget-
tering in het oog houden en het 
kiezen van aannemers die hun 
verantwoordelijkheid niet uit de 
weg gaan, zal resulteren in een 
succesvolle onderneming.”weet 
Patrick Van de Sande.

Facts & Figures: PVS

2.

foto 1 : De gevel bestaat uit alu-
minium platen met daarin taktisch 
geplaatste kijksleuven.

foto 2 : Door de verkeerd geplaatste 
buitenisolatie liep er telkens
regenwater naar binnen.
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De inkomhal is omgevormd
tot een parel!

partners

Bouwheer: 
 PVS; Hasselt
Hoofdaannemer: 
 Axor; Bocholt
Glas: 
 Glas Ceyssens; Heusden-Zolder
Buitenaanleg: 
 De Bestrater; Beverlo
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Wagen in vijver
De oorspronkelijke bouwheer raakte na verloop van tijd in financiële problemen en ging uiteindelijk 
failliet. “Voor het gebouw had hij een betonnen siergevel voorzien. Die moest het imago van het 
bedrijf uitstralen. Daarin zat 45 m³ beton, goed voor een gewicht van meer dan 100 ton dat deels op 
de voorgevel zou duwen. Dat plan heeft hij laten varen. Het alternatief was een vijver van nauwelijks 
enkele meters breed. Alleen had hij net als elders rond het gebouw nergens uitstekende zichtbare 
boordstenen gezet. Bijgevolg belandde er regelmatig een wagen in de vijver. Vooral als het gevroren 
had, kon je het niet goed onderscheiden. Het leek dan een gladde betegelde plaat. De vijver is nu 
weg en heeft plaats gemaakt voor granieten platen,” beschrijft Tom. 

Stijlvolle gevel
Langs de nieuw ontworpen gevel kan je moeilijk naast kijken. Het is een echte eyecatcher geworden 
voor het Audac Experience Center. Deels uit esthetische overwegingen en deels uit noodzaak. “De 
voorkant ligt op de zuidwestkant. Gedurende de volledige namiddag staat de zon erop waardoor het 
binnen enorm opwarmde. We moesten iets doen, want met airco alleen krijg je het niet opgelost. 
De gevel dient nu als zonnewering. Uit berekeningen blijkt dat er vergeleken met vroeger nog maar 
23,7 % licht doorkomt.” In de sierlijke wand zijn strategische kijksleuven aangebracht. “Zo zien we 
perfect wat er rondom het gebouw gebeurt. Er is ook gekozen om vooraan geen parking aan te leg-
gen, kwestie van de voorzetgevel niet te beschadigen.”

Afwatering
Niet alleen rondom het gebouw waren er problemen met wateroverlast. “Als het regende stond 
de technische kamer tien minuten later onder water. Alle buizen op de grond waren nat. Al vrij snel 
wisten we waar het probleem zat: aan de voorgevel. De originele aannemer adviseerde ons om de 
voorgevel af te breken. Volgens hem was het een fout van de architect. Gelukkig was het eenvou-
diger dan dat en hebben we het zelf kunnen rechtzetten. De isolatie aan de buitenkant was te hoog 
geplaatst waardoor de dichtingsbaan als het ware omhoog stond. Het water liep niet weg, maar 
rechtstreeks in het gebouw. De typische salpeterzuuruitslag op nagenoeg alle tegelvoegen en natte 
voeten in de technische kamer waren het gevolg. Door de voorkant open te graven, hebben we alles 
kunnen corrigeren.”

Barstende ramen
De voorgevel had nog meer verrassingen in petto. Enkele ramen begonnen er te barsten. Net als op 
nog andere plaatsen rondom het pand. “Eén voor één ging het glas kapot. Voor we het goed door-
hadden, waren er al drie grote ruiten stuk. Wij hebben Glas Ceyssens, onze vaste aannemer, erbij 
gehaald die overigens niet verantwoordelijk was voor de bestaande ramen of de plaatsing ervan. 

foto 1 : Met behulp van minerale wol 
is de akoestiek van het gebouw flink 
verbeterd.

foto 2 : “Kies voor een aannemer die 
zijn verantwoordelijkheid niet uit de 
weg gaat,” adviseert Patrick Van de 
Sande.

foto 3 : Een gezellige huiskamerom-
geving doet nu dienst als plek om 
naar de producten van het bedrijf te 
luisteren.

foto 4 : “De grootste fout die de 
bouwheer gedaan heeft, was om 
alle besluiten die genomen waren te 
veranderen en zelf zijn eigen ding te 
doen,” aldus Patrick Van de Sande.

1.

2.

4.

3.

Met hun hulp hebben we de ramen er één voor één uitgehaald. Ze waren blijkbaar 
allemaal ‘opgecaleerd’ met houten uitvulblokjes in plaats van rubberen. Daarop rustte 
dan het glas van zo’n 500 kilo. Vanaf het moment dat het hout in contact kwam met 
het water begon dit uit te zetten met de bekende gevolgen vandien. We hebben ze 
allemaal vervangen,” deelt Tom mee. 

Foutenfestival
In het gebouw ging het foutenfestival vlot verder. “De deuren sloten niet. We hebben 
ze in een eerste fase allemaal moeten opspannen en met colsonbandjes vastgemaakt. 
Daarnaast waren er heel veel koudebruggen aan de ramen. Door de muren open te 
breken en alles te isoleren plus af te kitten, konden we het oplossen. De akoestiek 
was ondermaats. Niet onbelangrijk voor een bedrijf als het onze dat in geluidsinstal-
laties doet. In één lokaal was er een nagalmtijd van liefst 1,3 seconde. Een massa  
minerale wol achter het gipskarton en geluidsdempende sierpanelen boden een oplos-
sing. Nu voelt het hier veel aangenamer en warmer aan. Ik kan een boek schrijven over 
wat er allemaal verkeerd gelopen is. Volgens de bouwvoorschriften moesten er brand-
compartimentering zijn tussen het magazijn, de kantoren en de conciërgewoning. Die 
was er ook, maar stopte onbegrijpelijk aan het valse plafond! Ik zeg het, uren kan ik 
vertellen. De grootste fout die er gebeurd is bij de constructie van het oorspronkelijk 
gebouw, is dat de bouwheer alle besluiten die genomen waren veranderde en zelf zijn 
ding ging doen. Hij zag het totaalpakket helemaal niet,” besluit Patrick.

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

2.

1.

de misdaad is georganiseerd
en U?

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

Inbraakalarm  |  Camerabewaking  |  Brandbeveiliging
Toegangscontrole  |  Sloten  |  Brandkasten  |  Telefonie  |  Total Security
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Blik onder de helm: Keymolen Coaching

Who is Diane KeymolenBEDRIJFSOVERDRACHT
Elke ondernemer wordt er vroeg of laat mee 
geconfronteerd.

Tijdens het volgende decennium neemt het aantal bedrijven dat in aanmer-
king komt voor opvolging of overname, sterk toe. Ook bedrijfsleiders ont-
snappen immers niet aan de vergrijzing van de bevolking. Overdracht van 
een onderneming is een complex proces. Begin er tijdig aan en vooral: u 
staat er niet allen voor. 

Financiële, juridische, fiscale en menselijke aspecten, ze vergen allemaal uw aandacht bij de voorbe-
reiding van het overdrachtproces. Wat kunt u doen om deze overdracht voor te bereiden? Wie kan u 
daarbij adviseren? 

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 
kmo-portefeuille pijler opleidingen 

Erkend dienstverlener 
kmo-portefeuille pijler 
coaching bedrijfsoverdracht

Dienstenpakket van 
Keymolen Coaching:
- individuele coachtrajecten
- communicatietraining verbale 
  communicatie
- coachopleiding coachend 
  leiderschap
- prospectie- en salestrainingen
- teambuilding en changemanage-
  ment

ONDERNEMEN IS EEN ZAAK VAN MENSEN
Wat is uw droomscenario? 
Uw bedrijf is vaak uw levenswerk en soms zelfs 
het levenswerk van meerdere generaties. Mis-
schien is het uw innigste wens dat één van uw 
kinderen of medewerkers de onderneming voort-
zet. Maar wat als uw onderneming meer kansen 
op continuïteit heeft in een ander scenario? Bij 
het overwegen van de verschillende scenario’s is 
aangewezen dat u niet enkel rekening houdt met 
uw droomscenario. Noteer ook de overdracht op-
ties die u niet geschikt vindt en ‘waarom’ u niet 
voor die optie kiest. Zo vermijdt u onnodig tijdver-
lies in een verder stadium van het proces. 

KLAAR VOOR BEDRIJFSOVERDRACHT
Wilt u een goede prijs krijgen voor uw onder-
neming? 
Realiseer u dat waardering en waardebepaling 
geen exacte wetenschap is. Maak daarom uw 
onderneming zo aantrekkelijk mogelijk voor po-
tentiële kopers door vandaag reeds aanpassingen 
door te voeren daar waar nodig. Bijvoorbeeld: op 
vlak van management, structuur, strategie, en 
zo meer. Deze aanpassingen verhogen de kan-
sen op een succesvolle verderzetting en worden 
weerspiegeld in de waarde van uw onderneming 
en in de prijs die u uiteindelijk ontvangt. 

COACHING ALS LEIDERSCHAPSSTIJL
Welke leiderschapsstijl heerst er in uw bedrijf? 
Leiderschapsstijlen kunnen soms diep in de 
bedrijfscultuur geworteld zijn en een obstakel 
vormen voor een opvolger. Of uw mensen straks 
voldoende constructief omgaan met de verande-
ringen, wordt bepaald door uw leiderschapsstijl 
van vandaag. Het steeds mondiger worden van 
uw mensen en de groeiende behoefte aan per-
soonlijkheidsontwikkeling, geven aan dat een 
oplossingsgerichte aanpak niet meer voldoende 

is voor de volgende generatie ondernemers. Het 
is noodzakelijk dat bestuurders én management-
team, over de essentiële vaardigheden beschik-
ken zoals open communicatie, actief luisteren en 
vooral ‘constructief’ denken. Scherp uw coach-
competenties aan omdat dit het doorgeven van 
de fakkel makkelijker maakt.

COMMUNICATIE STAAT CENTRAAL
Wat, aan wie en wanneer communiceren? 
Afhankelijk van de doelgroep kunnen zowel de 
boodschap als de timing en het communicatie-
kanaal verschillen. Timing is uw sleutel in com-
municatie. Deze vaardigheid is tevens een niet 
te missen competentie in een coachende leider-
schapsstijl. Cruciaal voor het welslagen van de 
bedrijfsoverdracht, is een open communicatie. 
Bij bedrijfsoverdrachten worden mensen ‘ge-
dwongen’ om te veranderen. Bijvoorbeeld omdat 
de opvolger het vaak anders wil doen. Als uw 
medewerkers het  belang van de verandering 
begrijpen, zullen zij makkelijker meegaan. Blijf in 
gesprek omdat betrokkenheid zorgt voor inzet en 
bereidheid tot verandering.

COACHING ALS BEGELEIDINGSVORM
Wat is dan de rol van een personal coach?
De meeste vragen die kandidaat overdragers 
bezighouden, hebben betrekking op fiscaliteit, fi-
nanciën en juridische aspecten. Maar achter deze 
vragen liggen altijd vragen van menselijke aard. 
Het is de rol van de  professionele coach om u de 
‘juiste vragen’ te stellen. Vanuit een coachende 
houding gaat uw coach uw denken stretchen. 
Het zijn uw mentale processen zoals aannames, 
vooronderstellingen, uitgangspunten en overtui-
gingen, die de richting van uw handelen bepalen. 

Het is niet de taak van de coach om pasklare op-
lossingen op tafel leggen maar wel om samen 

met u in kaart te brengen wat voor u belangrijk is. Nu, bij het proces van overdracht, én 
in uw nieuwe toekomstige situatie. 

DE JUISTE KEUZE
Wat nu eerst?
Stress en motivatie zijn twee kanten van eenzelfde medaille en zijn niet functie, leeftijd, 
of ervaring gebonden. Het zijn mentale kwesties. Het is fout om te denken dat personal 
coaching enkel voor bepaalde types is en dat u pas een coach moet inschakelen als er 
een probleem is. Als ervaren ondernemer weet u dat voorbereiden uw hoogste garantie 
is voor een geslaagd resultaat. 
Informeer u en ga in gesprek over de vragen die u bezighouden. Ga niet voorbij aan de 
menselijke kant van het verhaal, begrijp het verschil tussen personal coaching en alle 
andere vormen van informatieverstrekking, advies en begeleiding. Bekijk uw traject per-
sonal coaching als de rode draad doorheen het proces van bedrijfsoverdracht. 

STEUNMAATREGELEN 
Dit artikel is bedoeld om u te informeren over het belang van het mentaal welzijn in het 
algemeen en in het bijzonder bij processen van verandering, zoals bij bedrijfsoverdrach-
ten. 
Ik ben dan ook heel blij dat men vanuit het Agentschap Ondernemen sinds kort de pijler 
‘coaching bedrijfsoverdracht’ heeft toegevoegd aan de subsidiemaatregel die wij ken-
nen als de kmo-portefeuille. U dient enkel beroep te doen op een erkend dienstverlener 
om te genieten van deze waardevolle financiële ondersteuning. Vanuit mijn ervaringen 
binnen mijn praktijk, sluit ik mij aan bij het advies van de overheid. Begin er aan vanaf de 
leeftijd van 50 jaar. 

Diane Keymolen,  Keymolen Coaching
www.keymolencoaching.be  I  gsm 0479 877 021
info@dianekeymolen.be I  diane@keymolencoaching.be

Download vandaag reeds de  
folder op de site van het ‘Agent-
schap Ondernemen’ voor aanvul-
lende informatie. 
De ondersteuning van de over-
heid samen met de begeleiding 
door erkende specialisten, maken 
ongetwijfeld van uw overdracht 
een succesverhaal!
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Facts & Figures: Nieuwe discotheek Versuz3 verrijst in 
recordtempo

Get the look “Bouwvakkers vonden het hier sexy om te 
werken”

Al enkele weken is de nagelnieuwe discotheek Versuz3 de ‘talk of the town’ 
in Hasselt, in Limburg, maar ook ver daarbuiten. De bouw van de nieuwe 
danstempel op de site van de Grenslandhallen was minstens even spec-
taculair als de shows die er momenteel worden opgevoerd. Amper enkele 
uren voor de opening hadden we nog een gesprek met een doodkalme 
manager Yves Smolders en architect Erik Andries van ABV+ Architecten. 
Het relaas van een waar huzarenstukje…

“Ik heb destijds mee de opstart gedaan van de oude Versuz aan de Kanaalkom,” begint Yves het 
verhaal. “Maar daar ben ik uiteindelijk vertrokken. “Al na enkele weken begon het te kriebelen om 
iets nieuws te gaan doen. Als je eenmaal de microbe van de horeca te pakken hebt, laat die je niet 
snel los. Ik ben dan naar partners gaan zoeken, en heb een lijvig dossier samengesteld om mee te 
dingen naar de concessie van de nieuwe Versuz. Met het gekende resultaat…”
Op 18 december 2012 leverde de stad Hasselt een eerste vergunning af. Intussen was Yves al met 
zijn plannen naar ABV+ Architecten gestapt. “Waarom? Omdat zij al vaker voor mijn vennoot Jan 
van Esbroeck van het Sportpaleis hadden gewerkt, en we zeker wisten dat zij de deadlines zouden 
halen. Om dezelfde reden zijn we trouwens in zee gegaan met Mathieu Gijbels als hoofdaannemer. 
Vakmensen die meedenken en doen wat ze beloven. Dat hadden we nodig.”

Erik Andries van ABV+ moest niet met een blanco blad beginnen aan het project. “Yves is hier  
aangekomen met een heel duidelijke visie. Hij had de nieuwe discotheek al helemaal in zijn hoofd. 
Het was redelijk indrukwekkend om te zien welke details hij al uitgedokterd had. Het is met die 
ideeën dat we aan de slag zijn gegaan. We hadden al enige ervaring met grote evenementen- 
hallen zoals de Ethias Arena en het Congrestheater. De specifieke eisen rond de techniek van licht 
en geluid vormden hier echter een belangrijke uitdaging. Maar het allermoeilijkste was uiteraard de 
planning. Eind augustus was de vergunning er, en begin december moest het klaar zijn.” Welgeteld 
3 maanden en 3 weken hebben ze erover gedaan.”

Op gevoel

“Draaitrap als
grote blikvanger”
De gigantische trap in glad poly-
ester is dé grote blikvanger voor 
wie de discotheek binnenkomt. 
“Hier is 2 weken lang, dag en 
nacht aan gewerkt,” weet Yves. 
“In totaal zijn er ongeveer 4.000 
uren werk in gekropen. De hoofd-
aannemer van deze trap was BM 
Projects, die bijvoorbeeld voor 
Tomorrowland heel veel creaties 
maken. Nu, in de winter, was het 
iets kalmer voor hen, vandaar dat 
ze onze trap erbij konden nemen. 
De rest van de afwerking is ge-
beurd door diverse aannemers en 
kunstenaars, die elk hun speciali-
satie met polyester hebben toe-
gevoegd. Een prestigieus project, 
maar het geeft dan ook meteen 
een waauw-effect aan de bezoe-
kers. We wilden hier een soort 
hotel-gevoel mee creëren, en dat 
is duidelijk gelukt.”

foto 1 : Tom Vandeput (voorzit-
ter Grenslandhallen), Hilde Claes 
(burgemeester Hasselt) en Herman 
Reynders (Provinciegouverneur) 
mochten het lintje officieel 
doorknippen.

foto 2 : De patio dient als 
rokersruimte, maar kan ook 
worden omgetoverd tot een 
zwembad of schaatsbaan.

1. 2.
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Er is in totaal ongeveer 
4.000 uren gewerkt aan deze 
unieke trap.

partners

Bouwheer: 
 Club Entertainment Yves Smolders,  
 Jan Van Esbroeck en Herbert Houben                                                                                                                                           
Architect: 
 ABV+ Architecten; Antwerpen
Interieur Architecten: 
 Puur Sang, Eindhoven, NL
 Pinkeye; Antwerpen
Hoofdaannemer: 
 Mathieu Gijbels; Opglabbeek
Afbraakwerken: 
 Croes grondwerken; Geetbets
Binnenschrijnwerk (togen): 
 Fedrigo Interieur - Schevenels; Genk  
 en Project Interieur; Heusden-Zolder 
Gyprocwerken: 
 Jos Seurinx; Bilzen
HVAC: 
 ABN ; Munsterbilzen
Sanitair: 
 Rayen projects; Paal Beringen
Tegelwerken: 
 La Grange; Overpelt
Pleisterwerken: 
 De Beuckelaer; Zoersel
Buitenaanleg: 
 Cillen Grondwerken; Bree
Balustraden en trappen: 
 Metal projects; Overpelt
PVC Vloeren: 
 Bouwlux; Antwerpen
Champagnebar, Stellabar, DJ booth:  
 Total Concept; Ranst
Polyester bekleding ovale trap: 
 BM projects; Willebroek
Elektriciteit: 
 New ECS technics; Wilrijk
Buitenschrijnwerk: 
 Gijmacon; Opglabbeek
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De ervaring van Yves werd dus door het Antwerpse bureau architecturaal vertaald. “Ik heb wel een 
technische achtergrond, wat het iets makkelijker maakte,” vertelt Yves. “Daarnaast heb ik zo’n 250 
discotheken in binnen- en buitenland bezocht. Ik heb er veel goede dingen gezien, maar ook heel veel 
voorbeelden van hoe het niet moet. Verder heb ik vroeger al de verbouwingen gedaan van de Dock-
side, de Zillion en de Real. Een goede leerschool voor de ‘feeling’ die je opbouwt. Voor de inrichting 
van de nieuwe Versuz heb ik echter niet alleen op ervaring kunnen terugvallen, maar ook een stuk op 
gevoel. Je kunt niet studeren om zo’n interieur samen te stellen. Er moet rekening worden gehouden 
met een dansende menigte, met hoe de mensen zich naar de diverse ruimtes begeven, enzovoort.”

ABV+ moest alle dromen van Yves zien in te passen in het budgettaire kader. “Soms was het wat 
schipperen tussen ‘need to have’ en ‘nice to have’,” lacht Erik. “In overleg met Yves hebben we eerst 
gekeken wat essentieel is. Veiligheid en verlichting bijvoorbeeld. Daarna konden een aantal ‘foliekes’ 
worden aangepast, geschrapt of uitgesteld. Ik denk bijvoorbeeld aan de DJ-booth, die momenteel nog 
niet van boven naar onder kan bewegen. Dat realiseren kost 25.000 euro en zal dus in een latere fase 
gebeuren.”

Zowel Yves als Erik zeggen dat ze tijdens het project nog heel veel hebben bijgeleerd. “Het blijft een 
unieke ervaring om zo’n prestigieus project van op de eerste rij te mogen meemaken,” vindt Yves. 
“Dat het uiteindelijk is gelukt, hebben we vooral te danken aan de bereidwillige medewerking van 
de hoofd- en onderaannemers en de leveranciers. Onvoorstelbaar hoeveel werk zij op korte tijd heb-
ben verzet. En steeds in een erg gemoedelijke sfeer. De collegialiteit was enorm. Op piekmomenten  
waren er 220 mensen gelijktijdig actief op de werf. Ook dat ging allemaal perfect.” Erik pikt in: “Het is 
inderdaad erg opmerkelijk hoe de aannemers zich dubbel hebben geplooid voor dit project. Bij de bouw 
van een discotheek gaat het precies dubbel zo snel als bij een bejaardentehuis. De mensen die hier 
aan meegewerkt hebben, zijn fier dat ze bij een historisch project zijn betrokken.” Dat heeft Yves ook 
gemerkt: “Werken aan de Versuz is blijkbaar heel sexy. Daar zijn we heel blij mee.”

Geluid op 6 punten
Eén van de hamvragen voor de start, was de mening van de omwonenden over het geluidsniveau van 
de Versuz. De eerste tests waren alvast bijzonder positief. “We hebben op dat vlak niets aan het toeval 
overgelaten,” aldus Erik en Yves. “Lawaaihinder heeft te maken met lekken, waarlangs het geluid kan 
ontsnappen. Het komt er dus op aan die lekken op te sporen en actie te ondernemen. Maar makkelijk 
is dat niet, want je weet niet goed welke richting geluid uitgaat. Om geen risico’s te nemen, werd de 
hele constructie ontdubbeld, en hebben we eigenlijk een box in een box gebouwd. Zo zijn er 2 betonla-
gen, die alle frequenties opvangen. Bijkomend spelen we de muziek op 6 punten in plaats van 2. Daar-
door kan de installatie minder hard worden gezet, wat automatisch tot minder klachten zal leiden.”

Het resultaat mag gezien worden. Echte feestvierders kunnen nooit op 1 avond alle hoeken en kan-
ten van het complex gezien hebben. Overal ontdek je nieuwe sferen, die telkens een niche-publiek 
bereiken. Anderzijds passen de diverse zalen ook netjes bij elkaar tot een moderne mega-discotheek. 

4.

foto 1 : Op de diverse balkons heb je 
als VIP een mooi zicht op de dansende 
massa.

foto 2 : De champagnebar op de boven-
verdieping is aangekleed met stijlvolle 
attributen.…

foto 3 :  Bij het binnenkomen passeer je 
de winkel van Bobo.

foto 4 : Ook op het gelijkvloers hebben 
de togen elk een eigen inkleding. 

1.

2.

2.

3.

Of onze gesprekspartner Yves na al de hectische weken de bouwbedrijvigheid niet gaat 
missen? “Nee, hoor, hoegenaamd niet. In februari moet de Partybunker klaar zijn, en 
nog 2 maanden later ook ons nieuwe restaurant. Er is dus nog heel wat werk aan de 
winkel!” 
En dan is hij weg: op zoek naar nieuwe manieren om zijn discotheekgasten een onver-
getelijke avond te bezorgen! 

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

De Versuz3 bouwen in 3 maanden en 3 weken, 
een tovertruc?

Eind augustus de eerste kolom plaatsen, en openen op 12 
december: is die snelheid wel realistisch?
Het is een vraag die wij geregeld krijgen en waarbij de vraag-
steller vaak ongelovig in onze richting kijkt. Onder bepaalde voor-
waarden is die supersonische bouwsnelheid mogelijk, maar nog 
sneller werken wordt moeilijk als je ten minste binnen de legale 
en kwaliteitsgrenzen wil blijven.

Hoe is het ons bij de Versuz3 dan wel gelukt?
Ten eerste moeten klant, architect en aannemer elkaar volledig 
vertrouwen. Hiervoor heb je sterke partners nodig die doen wat 
ze moeten doen. En zich strak houden aan afspraken.
Ten tweede hebben wij als aannemer het project tijdens de of-
fertefase reeds aangepakt alsof we het ook zouden bouwen. We 
zijn toen meteen aan de voorbereiding begonnen en hebben alle 
beschikbare kennis in ons bedrijf ingezet. Zodra de vergunning 
definitief rond was waren we ook klaar om te starten. Met in-
stemming van de klant hadden we de materialen reeds besteld 
en konden we letterlijk de dag nadat de goedkeuring er kwam op 
de werf starten.
En als derde punt wil ik de sfeer aanhalen: wanneer bouwpart-
ners elkaar vertrouwen en waarderen en samen met plezier aan 
een project werken, creëer je een sfeer waarin iedereen bereid is 
net dat ietsje meer te doen. De “extra mile lopen” in ons bouw-
team was geen enkel probleem.
 
Geert Flipkens, Nv Mathieu Gijbels

•••

3 totaal verschillende Bars, design by Pinkeye.

Pinkeye werd gevraagd het ontwerp te maken voor 3 bars 
binnen Versuz3, waarvan er al 2 uitgevoerd werden nl. de  
Coca-Cola en Bacardi bar centraal in de main hall en de  
Stella Artois bar verder in deze zelfde ruimte.

De Coca-Cola en Bacardi bar wordt gekenmerkt door zijn mar-
kante luchter boven de bar die werd opgebouwd als een kroon 
uit goudkleurige buizen en gestuurde bolverlichting. De bar zelf 
is een zwart en goud gefacetteerd volume dat zich uitstrekt van 
in de lobby tot in de main hall, voorzien van zowel hoge als lage 
barkrukken. De inspiratie voor vormgeving en materialisatie komt 
uit ijsstructuren voor de Coca-Cola ‘refreshing factor’ enerzijds en 
de meer klassieke grandeur voor de Bacardi ‘heritage’ anderzijds. 
Beiden zorgen voor een opvallend contrast in deze bar die met 
zijn bijna 10m lengte voor een groot deel het uitzicht van de be-
nedenverdieping beheerst.

Een paar meter verder in de main hall staat de Stella Artois bar die 
opvalt door zijn XL lampenkappen en gefacetteerde spiegelende 
backbar. De enorme witte lampen op de bar hebben de vorm 
van het Stella glas met een goudkleurige kap die cirkelvormige 
gouden lichtvlekken uitstraalt op het voor de rest zwarte barvolu-
me. De backbar bestaat uit een patroon van geslepen zeshoeki-
ge spiegels waaruit vakken zijn uitgespaard waarin Stella flesjes 
rondom uitgelicht worden. Ook het plafond is hier spiegelend 
waardoor de backbar visueel verhoogd wordt en het spiegelpa-
troon nog meer uitgesproken wordt. Onder het spiegelplafond 
hangt een cluster van zeshoekige structuren met ingewerkte 
LED verlichting. Het uitgangspunt voor dit ontwerp was een mo-
derne interpretatie van enkele klassieke brasserie en restaurant 
interieurelementen, zoals muur-en plafondcassettes en houten 
draaiwerk.
Verder ontwierp Pinkeye ook de statafels in de main hall in een 
stijl die de 2 bars verenigt.

PINKEYE crossover designstudio
Hessenplein 2, B-2000 Antwerpen
www.pinkeye.be
•••

1.
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partners

Paalfunderingen: 
 Degroot; Destelbergen
Kitwerken betonpanelen: 
 L.S. Elastische Voegwerken; Zelem
Montagewerken: 
 Wilko; Opglabbeek
Prefab betonnen trappen: 
 Betesco; Waregem
Veiligheidsnetten: 
 Steentjes; Valkenswaard NL
Betonboringen en PE-leidingen:  
 DPE diamantboringen-piping; Bilzen
Metalen schrijnwerk, beglaasde 
balustrades: 
 Metal Projects; Overpelt
Houten binnendeuren: 
 Kerkhofs-Ceyssens; 
 Meeuwen-Gruitrode
Metalen sandwichpanelen: 
 Kingspan Belgium; Grobbendonk
Prefab betonpanelen: 
 Schelfhout; Kinrooi
Metselwerken, betonvloeren:  
 Keulen H.; Lanaken
Dakdichting: 
 Polydak; Lommel
Scheidingswanden en 
buitenplafond:    
 Valedro; Tongeren
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Fedrigo interieur is gespecialiseerd in het 
maken en plaatsen van maatmeubilair.

Voor de privé, kantoor en winkel inrichting.
Meubels in zowel laminaat, houtfineer 
als lakwerk.

Alle fabricatie en lakwerk gebeuren in 
eigen atelier.

www.fedrigo.be

INTERIEUR CONCEPTEN  Nieuwpoortlaan 7   |   3600 Genk
Tel:  +32 (0) 89 51 41 96
Fax: +32 (0) 89 51 96 98
info@fedrigo-interieur.be

fedrigo.indd   1 27/12/13   10:30

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

Nice to know

Vlaanderen zet volgende stap naar digitale 
Atlas van de Ondergrond – Bouwunie verheugd

Om graafschade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen, heeft 
de Vlaamse overheid in overleg met de betrokken actoren, waaronder ook 
Bouwunie, actie ondernomen om het ontsluiten en uitwisselen van kabel- 
en leidinginformatie te verbeteren. De stakeholders ondertekenden eind 
juni een nieuw samenwerkingsakkoord KLIP (Kabel en Leiding Informatie 
Portaal), een volgende, belangrijke stap om te komen tot een digitale atlas 
van de ondergrond. En de Vlaamse Regering keurde vandaag het decreet 
goed dat hieraan een wettelijke onderbouw moet geven. 

Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen, veroorzaakt door grondwerken en de hiermee 
mogelijk gepaard gaande gevolgschade en veiligheids- en gezondheidsrisico’s, ligt de bouwbedrijven 
nauw aan het hart. Bouwunie is al jaren vragende partij om te komen tot een correcte atlas van de 
ondergrond, een digitale databank met de juiste ligging van alle nutsleidingen die op een eenvoudi-
ge en snelle manier kan geraadpleegd worden. Bouwunie is dan ook verheugd dat Vlaanderen hier 
volop werk van maakt.
 
Sinds 2009 moet iedereen die in Vlaanderen (machinale) grond- of graafwerken wil uitvoeren, vooraf 
een planaanvraag doen via KLIP, het Vlaamse kabel en leidinginformatieportaal. Het KLIP maakt het 
mogelijk om via één enkele elektronische aanvraag de plannen op te vragen bij alle beheerders die 
op de plaats van de werken kabels of leidingen hebben liggen. Veel vlotter en eenvoudiger dan het 
individueel aanschrijven van alle kabel- en leidingbeheerders (via fax, aangetekende brief,…) zoals 
dat vroeger gebeurde.
 
Verdere stappen zijn evenwel nodig. Het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaande-
ren) werkt naarstig verder aan de digitalisering van de kabel- en leidinginformatie en dit in nauwe 
samenwerking met de kabel- en leidingbeheerders én de planaanvragers, waaronder Bouwunie als 
vertegenwoordiger van de bouwbedrijven. Het is de bedoeling te komen tot één digitale kaart waar-
op met één muisklik alle aanwezige nutsinfrastructuur zichtbaar is. Gedaan dan met het naast elkaar 
leggen van de verschillende plannen van de diverse kabel- en leidingbeheerders en de zoektocht 
naar wie waar welke leiding heeft liggen. Gedaan met kaarten in diverse formaten en afmetingen. 
De technische uitwerking hiervan en het juridische kader zijn in de maak. In de loop van 2015 zouden 
de eerste resultaten zichtbaar moeten zijn. De streefdatum voor de invoering van KLIP Digitale Fase 
is 1 januari 2016.

Voor meer informatie:

 Hilde Masschelein, 
gedelegeerd bestuurder

tel. 02 588 11 00 of 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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“Nood aan correcte gegevens”

De Stad Tongeren heeft zopas alle 
dienstvoertuigen uitgerust met het track- 
en tracesysteem van ITmobile. In totaal 
gaat het om 49 stuks: auto’s, bussen en 
vrachtwagens. “Hierdoor is het mogelijk 
om op elk moment de positie en status 
van elk voertuig op te vragen via een 

     website,” beschrijft Wim Bosmans van 
de technisch dienst het systeem.  “Bovendien kunnen de 
voertuigen pas gestart worden nadat de chauffeur zich met 
een identifi catiesleutel bij het systeem aangemeld heeft. 
We weten altijd wie met welk voertuig rijdt. Het wagenpark 
gebruiken we enkel en alleen tijdens de diensturen. Er zit 
geen privé-knop aan die het zou mogelijk maken om bepaalde 
ritten te verbergen.”
Het systeem heeft intussen al zijn vruchten afgeworpen in 
Tongeren. “Om onze dienstverlening te verbeteren en inzicht 
te krijgen in onze werkmethodes hadden we in de eerste 
plaats nood aan correcte gegevens. Wie doet wat? Waar? Hoe 
lang? Op basis daarvan hebben we bijvoorbeeld de ritten van 
onze schoolbussen en hun schema aangepast. We analyseren 
onder meer de vaste ronde rondes van ons wagenpark. Denk 
dan aan het ophalen van het vuil aan de openbare vuilbakken. 
Nog een toepassingsgebied is de inzet van systeem bij onze 
strooidienst. Zo zien we snel welke straten al gestrooid zijn 

en waar onze strooiers zich bevinden.
Op veiligheidsvlak is er eveneens een pluspunt. Door de 
startonderbreking van het systeem is het wagenpark beter 
beveiligd.”

Privacy
Track en trace is als het ware big brother in de wagen. Het 
maken van goede afspraken is bijgevolg noodzakelijk. “De 
invoering van het systeem is gebeurd na overleg met de 
vakbonden en het opstellen van een reglement. Hierin staat 
duidelijk omschreven waarvoor het mag gebruikt worden en 
wie er toegang tot heeft. Dit kaderde in de wet op de privacy. 
Ook is het zo dat we de track en trace al eens gebruikt hebben 
bij het vermoeden van een onregelmatigheid.” 

Timing
De Stad Tongeren had een overheidsoverdracht uitgeschreven 
in de zoektocht naar een geschikte partner. “In totaal waren 
er vijf inschrijving waarbij ITmobile als beste uit de bus kwam. 
Het ging om een totaalbedrag van om en bij de 35.000 euro. 
De installatie verliep vlot en volgens afspraak. Sinds het 
‘live’ gaan zijn er amper problemen geweest en het systeem 
werkt perfect zoals omschreven in de offerte. Met eventuele 
storingen kunnen we terecht op een website waarop ze de 
vooropgestelde timing altijd probleemloos halen.”

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

Stad Tongeren installeerde 49 track- 
en tracesystemen in wagenpark

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

It_mobile.indd   1 27/12/13   14:44

NV Goijens Recycling en Beton | 3960 Bree | Tel. 089 46 14 75 | info@goijens.be | www.goijens.beNV Goijens Recycling en Beton | 3960 Bree | Tel. 089 46 14 75 | info@goijens.be | www.goijens.be

Verhuur van betonpompen
34 en 43 meter.

Afhaling en levering mogelijk

· Diverse soorten breekpuin, zand en grind, COPRO en CE gekeurd
· Storten van bouw- en slooppuin 
· Diverse soorten stortklaar beton, al dan niet BENOR gekeurd
· Gestabiliseerd zand, chape
· Magere beton
· Betonblokken
· Wegenisbeton
· Isolatiebeton 
· Steenslagfundering

Afhaling en levering mogelijk

· Diverse soorten breekpuin, zand en grind, COPRO en CE gekeurd
· Storten van bouw- en slooppuin 
· Diverse soorten stortklaar beton, al dan niet BENOR gekeurd
· Gestabiliseerd zand, chape
· Magere beton
· Betonblokken
· Wegenisbeton
· Isolatiebeton 
· Steenslagfundering

KTS PROJECTS HELPT JULLIE
OM JE ENERGIEFACTUUR TE VERLAGEN ...

KTS PROJECTS BVBA
Mounstraat 4
3470 Kortenaken

Tel.: 011 74 80 56
Gsm: 0468 12 75 02
Gsm: 0497 85 24 12
info@ktsprojects.be
www.ktsprojects.be

Ook voor plaatsing sanitair badkamers van A tot Z

13870230_KTS.indd   1 28-06-13   12:01
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Facts & Figures: Sentower Park

Get the look Verwaarloosde speeltuin wordt 
toonaangevend paardensportcentrum

De bekendheid die Central Park wereldwijd bij het grote publiek geniet, 
wordt bij de selecte kring van paardenliefhebbers minstens geëvenaard door  
Sentower Park. Het gloednieuwe hippische centrum in Opglabbeek is im-
mers goed op weg om het Mekka van de internationale paardensport te 
worden. Met zo’n ambities is niets aan het toeval overgelaten. Zo gooide 
hoofdaannemer Ivo Gijbels zijn persoonlijke ervaring in de paardenwereld in 
de schaal om het project zo klantvriendelijk mogelijk te maken. 

“We hebben lang gezocht om in de regio rond Peer en Hechtel-Eksel een uniek project voor de paar-
densport te realiseren,” zegt initiatiefnemer en bezieler Erik Schildermans. “In een straal van 150 kilo-
meter vind je zowat de helft van alle internationale toppaarden. Hun ruiters hadden nood aan accom-
modatie van niveau. Voor het concept dat we in gedachten hadden, zochten we naar een zone van zo’n 
10 hectare die ingekleurd stond als recreatiegebied, met of zonder bestaande infrastructuur. Nadat een 
aantal mogelijkheden waren afgesprongen, vonden we in Opglabbeek direct de nodige steun om ons 
project te realiseren. In september 2010 werd bij het gemeentebestuur een lijvig dossier ingediend om 
de gronden van het voormalige recreatiedomein ‘t Laer te verwerven.”

Opmerkelijk is dat enkele maanden later alle vergunningsinstanties rond de tafel werden geroepen 
zodat er snel kon geschakeld worden. “Agentschap Natuur en Bos, Provincie Limburg, Agentschap 
Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij, Brandweer Genk, Gemeente Opglabbeek,… ze 
vertelden allemaal wat de mogelijkheden waren en zegden hun medewerking toe om zo snel als mo-
gelijk alle formaliteiten te vervullen,” aldus nog Schildermans. “Je voelde toen al dat het project breed 
werd gedragen en er een positieve sfeer rond hing. Dat maakte de drive om eraan te beginnen nog 
groter.” Het ontheffingsdossier van het milieu-effectenrapport (project-MER), inclusief een mobiliteits-
studie, licht- en geluidsstudie, duurde 9 maanden. Er diende tevens een lijvig archeologisch onderzoek 
te gebeuren. Uiteindelijk viel er op 20 april 2012 een bouwvergunning in de bus bij Schildermans. “Op 
6 augustus zijn we dan met de bouwwerken gestart, om een jaar en 2,5 maanden later het eerste 
evenement te kunnen organiseren.”

Concreet bestaat Sentower Park vandaag uit een multifunctionele hal met 4 indoorpistes, een restau-
rant, grote VIP-ruimte, loges, kantoren en een ruitershop. Daarnaast zijn er 2 buitenpistes, paddocks, 
paardenstallen, een brasserie en in een latere fase ook nog een hotel. Het complex dient in de eerste 

Bovenaan de tribunes van de 
grote hal, is een galerij gemaakt, 
die zowel binnen als buiten als 
een soort terras kan beschouwd 
worden om de wedstrijden in 
perfecte omstandigheden te 
kunnen volgen. De dakspanten 
geven aan hoe deze grote, lange 
ruimte kan gecompartimenteerd 
worden tot aparte units. 
“Het is de bedoeling om hier 
loges van te maken bij de grote 
evenementen,” legt Erik Schil-
dermans uit. “Sponsors en VIP’s 
kunnen hier dan beschikken over 
een eigen zone, die ze zelf kun-
nen inrichten. 
De dienstverlening, zoals de ca-
tering, kan dan op maat besteld 
worden. Van hier uit heb je een 
prachtig zicht op de centrale hal, 
en langs de andere zijde ook op 
de buitenpiste. 
De meestbegeerde plekjes voor 
de echte liefhebbers!”

foto 1 :het buitenterras biedt een 
prachtig zicht op de buitenpistes.

foto 2 : Een deel van de tribunes 
is zo gebouwd dat er recepties 
voor VIP’s kunnen georganiseerd 
worden.

1.
2.1.
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De materialen van het dak zijn geluidsdempend, 
zodat de paarden niet afgeleid worden bij 
hevige regenval of hagel.

partners

Bouwheer: 
 Erik Schildermans; Opglabbeek
Architect: 
 a2o-architecten; Hasselt
Opvolging: 
 Nova Zembla; Hechtel-Eksel
Studiebureau: 
 Stubeco; Overpelt
Tekenen prefab beton: 
 Veerle Schrijvers; Zutendaal
Hoofdaannemer: 
 Ivo Gijbels; Hechtel-Eksel
Grondwerken en Infra: 
 De Coster H.; Peer
Stortklare beton: 
 Goijens beton en recycling; Bree
HVAC-Sanitair: 
 KTS projects; Kortenaken
Balustrades: 
 Laswerken Nys; Zonhoven
Buitenschrijnwerk en beglazing: 
 Duo Gevels; Asten NL
Geluidsinstallatie: 
 PVS; Hasselt
Plaatsing geluidsinstallatie 
en berekening: 
 S2Pro; Genk
Leverancier zand en andere 
materialen: 
 BMS; Maasmechelen
Elektriciteit en verlichting: 
 MLTechnics; Overpelt
Binnenschrijnwerk: 
 Vernibouw-Campens; Hoogstraten
Trappen: 
 Prefaco; Houthalen-Helchteren
Zittribunes: 
 Sistim; Tynaarlo NL
Stallen, Boxen: 
 Metaalwerken Lemmens; Beringen

Keukens: 
 Gdesign; Lommel
Dakwerken: 
 Hendrikx dak en gevel; 
 Someren NL
Metselwerken: 
 Janssen bouw en interieur;   
 Opglabbeek
Storten betonvloeren: 
 Ronny Gielen; Dilsen-Stokkem
Vacurain regenwaterafvoer: 
 Theo Bosmans; Kinrooi
Prefabbeton: 
 Prefaco; Lommel
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plaats voor paardenliefhebbers, zowel professionele als amateurs. Fietsers en wandelaars kunnen 
er midden in de natuur komen ontspannen. Daarnaast is ook het grote publiek welkom op de talrijke 
events, die ook door derden kunnen georganiseerd worden en dus niet altijd in het teken van de paar-
densport moeten staan. 

Ruiter-aannemer
Niet iedereen in de bouwsector durfde een project van zo’n omvang aan. Ivo Gijbels wel, vooral door 
zijn ervaring met andere opdrachten van een vergelijkbare complexiteit. Al heeft de hoofdaannemer 
deze keer alles uit de kast moeten halen om de deadlines te halen. “Vergeet niet dat we in die periode 
ook een heel strenge winter hebben gehad, met 11 weken sneeuw en ijzel, en nog eens 4 weken 
met hevige regen,” zegt Ivo Gijbels. “Er waren dus veel verletdagen, waardoor de planning perma-
nent moest bijgestuurd worden. Met direct een internationaal evenement met 7.000 bezoekers op de 
kalender, wisten we lang op voorhand wanneer het klaar moest zijn. Onze mensen hebben hiervoor 
een tandje bijgestoken. Het was ook voor hen een eer om te werken aan een project met heel wat 
internationale uitstraling.” De combinatie van beton en staal, allemaal maatwerk trouwens, maakte de 
opdracht niet eenvoudiger. Gijbels deed het voorbereidend werk in eigen atelier, en ook daar was het 
alle hens aan dek. “Inderdaad, dit is geen gewone industriehal,” lacht Sylvain van Horebeek, bedrijfs-
leider bij Ivo Gijbels. “Werkelijk alles is maatwerk, van de ramen tot de daken. Bovendien moest er 
in functie van de sport met diverse facetten rekening gehouden worden. Daarbij konden Ivo en ik als 
recreatieve ruiters de link leggen met de bouwtechnische aspecten. De materialen voor de bodem, de 
akoestiek in de hal, de lichtinval of de beregening,… het zijn allemaal details die in de paardensport be-
langrijk zijn.” Erik Schildermans bevestigt: “Voor topruiters maken zo’n dingen het verschil. Ze zijn voor 
de professionals bepalend in de keuze om naar Sentower Park te komen. We konden dus niets aan het 
toeval overlaten. Op dat vlak ben ik als een horlogemaker, die erg veeleisend is en op alle details let.”

Bouwconsultant Rob Claes van Sentower Park was de link tussen de mensen van Ivo Gijbels en de 
wensen van de bouwheer. “Ik had al eerder een werf voor Erik Schildermans begeleid, toen ook met 
aannemer Ivo Gijbels,” zegt hij. “Ik was dus vrij gerust in het goede verloop. We waren het niet altijd 
eens met de architecten en aannemers, maar konden toch elke keer tot een goed compromis komen. 
Ook voor mij waren de snelheid van het project en de grote hoeveelheid maatwerk, de belangrijkste 
uitdagingen. Meestal waren hier gelijktijdig 50 tot 100 mensen aan het werk. Dat allemaal in goede 
banen leiden was niet altijd evident, geloof mij… Achteraf bekeken mogen we allemaal heel fier zijn 
om meegewerkt te hebben aan dit unieke project.”

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

5.

foto 1 : Bij het binnenkomen van het 
hoofdgebouw zie je meteen de ruitershop 
liggen.

foto 2 : De terrassen van de galerij kunnen 
omgebouwd worden tot loges.

foto 3 : Sentower Park beschikt over een 
50-tal paardenboxen met alle faciliteiten.

foto 4 : De horecafaciliteiten zijn permanent 
toegankelijk, ook voor fietsers en wande-
laars.

foto 5 : De constructie in staal en beton is 
afgewerkt met hoogwaardige materialen. 

1.

2.

3.

4.

Laswerken NYS  |  Kriekelstraat 42 3520 Zonhoven  |  Tel 011 81 91 71  |  Fax 011/81 91 72  |  info@laswerkennys.be

bezoek nu onze website
trappen
leuningen
keukens
designmeubelen
publiciteit
laswerken
geautomatiseerd laswerk

www.laswerkennys.bewww.laswerkennys.be
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Sentower kiest voor Belgisch audio merk AUDAC

Sentower Park is meer dan een modern hippisch centrum. Het 
biedt zowel de professionele als de amateurruiter, de toerist, de 
zakenman en iedere andere bezoeker naast een groot aanbod 
aan producten en services, de mogelijkheid om aan een brede 
waaier van activiteiten en evenementen deel te nemen, in een 
mooi en natuurlijk kader.

“Voor deze technische uitdaging werd gekozen voor een AUDAC 
audio installatie die het hoofd biedt aan dergelijke toepassingen.” 
zegt Ronny Stas van de firma S2 PRO BVBA.  De installatie is zo 
ontworpen dat zowel spraak, als muziek goed verstaanbaar is op 
al de tribunes, gangen, foyers, restaurants, etc. In totaal spreken 
we al snel over 20 verschillende zones.

De grote uitdaging zat in het feit dat al deze zones met elkaar 
gekoppeld moesten worden. 

Initieel waren er afzonderlijke installaties gevraagd maar  
gaandeweg is het gehele Sentower Park op audiogebied samen-
gesmolten. Om dit te kunnen verwezenlijken is er als hart van 
de installatie gekozen voor de M2 Multi-Media Audio Mixer van 
AUDAC. In totaal zijn er voor deze installatie 4 units gebruikt die 
verdeeld staan over 3 data racks doorheen het domein.  Het voor-
deel van deze digitale audio mixers is dat deze via een glasvezel 
netwerk met elkaar gelinkt worden.  Hierdoor is het mogelijk om 
al de audio ingangen vanaf eender welk punt weer te geven in 
eender welke zone en te bedienen.

In totaal heeft S2 PRO dan ook 14 lokale AUDAC wandpanelen 
gebruikt. Via deze wandpanelen is het mogelijk om een lokale 
bron aan te sluiten. Bijvoorbeeld een microfoon of cd speler, en 
tevens het volume aan te passen. Ook kan men via dit paneel 
eender welke input selecteren die op de AUDAC M2 is inge-
plugd.

Door de akoestische uitdaging van deze hallen heeft S2 PRO 
beroep gedaan op een ease studie, uitgevoerd door de firma 
PVS NV die de spraakverstaanbaarheid bepaalde in deze ruimtes 
voor ze zelfs fysiek gebouwd waren.  Hierdoor is de keuze geval-
len voor de PX112MKII luidsprekers van AUDAC voor de grote 
hallen.

Contact info@audac.eu or 
visit www.audac.eu/press for more information.
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Exclusiviteit in hout-aluminium gevels

Florijn 10B
5751 PC Deurne
Tel. 0031 (0)493310546
info@duogevels.nl www.duogevels.nl

adv. duo_gevels.indd   1 11/12/13   14:38

www.audac.eu

HEARING
IS

BELIEVING

Op zoek naar de audio-uitwerking voor uw project?
Contacteer info@audac.eu voor uw verdeelpunt.

KPD Bouwsoftware, 
Een terugblik 
op een succesvolle 
klantendag ...

Op vrijdag 5 december jl. organiseerde KPD 
een klantendag in het Golden Tulip Brussels 
Airport. Ruim 200 klanten waren aanwezig. 
De ochtend begon voor de geïnteresseer-
den met een Microsoft sessie over licen-
ties, Windows Azure (cloud-oplossing), ...
Na de uitgebreide broodjeslunch beet CEO 
ir. Marc Goossens de spits af. Hij lichte de  
nieuwe bedrijfsstrategie toe, de sterke 
groei van KPD, ... en gaf meer uitleg over de  
nieuwe versie van BouwOffice. 
Vervolgens vonden er diverse demo’s 

plaats: Oracle BI, BouwOffice ADF, KPD’s mobile Apps, WIC als een document manage-
ment system, ...
Omstreeks 17u30 werd de avond feestelijk afgesloten met een indrukwekkend walking -/ 
networking dinner. Alle deelnemers keerden daarna veilig naar huis met een goodie bag, 
waaraan zelfs Sinterklaas een bijdrage leverde... 

Voor meer informatie:
KPD.services NV   -  Stadsbeemd 1013, 3545 Halen  - (T)+32(0)13 460 460 
www.kpd.be

Een terugblik
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Mijn stad / Mijn dorp –  Lummen

Get the lookBereikbaarheid als grote troef
Burgemeester Luc Wouters wil 
middenstand op hoger niveau brengen

Wie Lummen zegt, denkt onlosmakelijk aan het Klaverblad. De perfecte 
bereikbaarheid is bijgevolg een van de grootste troeven van de West- 
Limburgse gemeente. Pendelaars vestigen zich er maar al te graag. Niet 
alleen door de verkeerswisselaar, maar ook voor de verschillende plekjes 
natuurpracht waaronder het Schulensmeer en het gebied rond de Duizend-
jarige eik. In de komende jaren wil de gemeente onder meer focussen op 
de middenstand. “Die weer op peil krijgen, is een uitdaging,” zegt CD&V-
burgemeester Luc Wouters.

Het gemeentehuis uit 1899 op het Gemeenteplein is omringd door twee bouwwerven. Achteraan 
komt een nieuw administratief centrum van drie verdiepingen. Het bestaande gebouw ondergaat 
deels een metamorfose en zal later plaats bieden aan de ondersteunende diensten. “De uitbreiding 
is volop bezig. In het nieuw administratief centrum vinden de diensten van het gemeentehuis en 
het OCMW onderdak. De bouw is enerzijds uit noodzaak voor een kleine gemeente omdat dit veel 
synergieën mogelijk maakt. Op die manier kunnen we onder meer de raadszaal delen net als ver-
gaderlokalen. Ook was de noodzaak aan een nieuw OCMW-gebouw heel groot, want in het huidige 
moeten we op enkele plekken emmers zetten als het regent. Anderzijds maken we het onze bewo-
ners gemakkelijker. Ze moeten niet langer van het ene naar het andere gebouw hollen om hun docu-
menten te halen. Eind 2014 hopen we het geheel in gebruik te nemen. Er is een investering van 3,4 
miljoen euro mee gemoeid. Een groot bedrag voor Lummen,” legt de sympathieke burgervader uit.

Het wauw-gevoel van het 
Schulensmeer

Met het Schulensmeer (1,5 
km² groot) en bij uitbreiding na-
tuur-gebied Schulensbroek deelt 
Lummen een prachtig stukje 
Limburgse natuur met Herk-
de-Stad. “Het is een van mijn  
favoriete plekken in Lummen. 
Op één staat natuurlijk mijn 
thuis,” lacht Wouters. “Samen 
met Herk-de-Stad bouwen we 
er sinds 2000 een recreatief ver-
haal uit. Met het boothuis vind 
je er onder meer een toeristisch 
en natuureducatief centrum en 
een cafetaria terug zodat sportie-
veling er kunnen bijleren en tot 
rust komen. Voor vele mensen 
is het gebied onbekend en bijge-
volg onbemind. Zonde, want het 
wauw-gevoel overvalt iedereen 
die er kennis mee maakt.  En die 
wil ook blijven terugkomen.

Luc Wouters voor de werf 
achter het gemeentehuis: “De 
gemeentelijke diensten en het 
OCMW vinden hier onderdak.”

foto’s rechts:  Lummen richt zich op 
de zachte recreant. Wandelaars en 
fietsers kunnen er onder meer aan 
het Schulensmeer en het gebied 
rond de duizendjarige eik terecht.
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De nabijheid van 
het Klaverblad brengt
de bouwgrondprijzen 
onder druk.
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Verschillende privé-investeerders
Aan de linkerzijde van het gemeentehuis 
investeert een privé-onderneming in extra 
woongelegenheid in het centrum. “Onze 
goede bereikbaarheid trekt ook heel wat in-
vesteerders aan. Het project naast ons bevat 
28 woongelegenheden en één commerciële 
ruimte en staat nog volop in de steigers. Eind 
volgend jaar moet het voltooid zijn. Het vormt 
een mooi geheel waarbij een groene binnen-
ruimte met pleinfunctie ontstaat die het ge-
bouw deelt met de gemeentelijke diensten. 
Er is een mooi ruimtelijk kader gecreëerd wat 
nodig is om meer volk naar het centrum te 
krijgen en kernversterkend te werken. Elke 
inwoner erbij zorgt voor ondersteuning van 
de plaatselijke middenstand. Iedereen moet 
immers naar de bakker of de slager. De mid-
denstand terug op peil krijgen, is een uitda-
ging de komende jaren. Er zouden een paar 
trekkers moeten komen. Op die manier kun-
nen we ook doorgroeien naar een gemeente 
met 15.000 inwoners waar er dat nu 14.600 
zijn.” Ook elders in Lummen zijn er nog privé-
investeerders aan de slag. “In de Zonnestraat 
zijn werkzaamheden bezig aan een project 
met 16 appartementen. In Meldert plannen 
we eveneens een project. Op dit moment is 
het project nog volop in ontwikkeling, dus ik 
kom hier graag later op terug. Wel wil ik nog 

wijzen op het woonzorgcentrum met 62 bed-
den en 27 serviceflats dat volgend jaar langs 
de Ringlaan zal verschijnen. Het is niet alleen 
belangrijk om ons te wapenen tegen de ver-
grijzing, maar dergelijke projecten helpen het 
centrum afbakenen. Ze zorgen voor meer uit-
straling,” aldus de burgemeester. 

Druk op bouwgronden
Een van de enorme troeven van Lummen is 
dus het eerder vernoemde Klaverblad. De 
werken aan de verkeerswisselaar zitten nu 
in hun laatste fase met de plaatsing van de 
geluidsschermen. “We zijn zeer gelukkig met 
de investering die het Vlaamse Gewest hier 
gedaan heeft,” verzekert Wouters. “Niet al-
leen wij, maar met uitbreiding ook Limburg. 
De doorstroming verloopt vlotter en veiliger. 
Het is een prachtig geheel geworden. Je 
ziet het perfect vanuit de lucht liggen. Wan-
neer ik na een buitenlandse opdracht met het 
vliegtuig over Lummen passeer, kan ik het 
niet laten om af en toe een foto te maken 
van onze nieuwe verkeersturbine,” lacht de 
internationale scheidsrechter. Alleen heeft 
de bereikbaarheid ook een keerzijde van de 
medaille. “We merken dat er druk is op de 
bouwgronden. Er is veel aantrek van buitenaf. 
Verschillende tweeverdieners zakken naar 
hier af. De ene werkt vaak in Limburg en de 

1.

1.

andere richting Brussel of Antwerpen. Wanneer jongeren geboren en getogen in Lummen hun 
vleugels uitslaan, willen we hen stimuleren om in hun eigen gemeente te blijven wonen. Daar-
om hebben we als gemeentebestuur een puntensysteem opgestart bij de verkoop van bouw-
gronden in eigen beheer. Op die manier proberen we de bouwplannen van Lummense jongeren 
een optimale start te geven. Dit was het geval voor de gemeentelijke verkaveling in Molem. 
Daar ben ik zeer trots op. Het is een meer dan vier ha groot terrein waar we zeven jaar geleden 
met de onderhandelingen voor de aankoop gestart zijn. Het was van verschillende eigenaars 
plus van het OCMW, de kerkfabriek … Uiteindelijk hebben we er plaats voor 43 woongelegen-
heden kunnen creëren, waarvan er 20 aan het gemeentebestuur toe behoorden. Als ik er nu 
passeer, op de weg van Lummen naar Genenbos, dan doet het me heel veel plezier om er de 
woningen uit de grond te zien schieten. Wat is er mooier om te zien dan dat jonge Lummenaren 
in hun eigen gemeente de kans krijgen om hun droom te realiseren?”

Groen
De gemeente met een oppervlakte van 53 km² heeft ondanks de doorkruising van het Albert-
kanaal en de autostrades nog redelijk wat groen te bieden. “Op vlak van toerisme richten wij  
ons vooral op de zachte recreant die hier kan wandelen en fietsen. Lummen is heel mooi opge-
bouwd. De Vallei van de Zwarte beek die van Beringen komt en de Demervallei uit Hasselt 
komen hier samen in het valleigebied met het Schulensmeer. De glooiende hellingen staan 
garant voor een prachtig landschap waardoor er hier verschillende wandel- en fietstochten geor-
ganiseerd worden. Daarnaast beschikken we met het Schulensbroek en de omgeving rond de 
Duizendjarige eik over twee prachtige natuurgebieden. De eik is overigens weer heel mooi ge-
worden. Boomchirurgen hebben schitterend werk geleverd. De boom is weer gezond en wel. 
Kortom, klaar om nog heel wat jaren door te gaan,” besluit de burgermeester.

® tekst: Geert Houben - 

foto’s: Kurt Vandeweerdt

2.

foto 1 : “Op de gemeentelijke 
verkaveling Molem ben ik enorm 
trots,” aldus de burgemeester.

foto 2 : Via een puntensysteem konden 
jonge inwoners er gronden kopen aan 
interessante prijzen.

foto 3 : Met bouwprojecten in het 
centrum hoopt de gemeente de 
middenstand extra zuurstof te geven.

3.
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Cooking Fun

Siematic“Bang van de grote, scherpe messen!”

De keukens van Siematic in Hasselt vormden andermaal het decor voor 
een pittige kooksessie. Chef-kok Felix Alen (Hof te Rhode in Diest) had voor 
de gelegenheid zijn sous-chef Koen meegebracht om de bouwprofessio-
nals enkele verfijnde kneepjes van het vak bij te brengen. Waren genodigd 
voor de maaltijd van de heer Alen: 

Werner Geraerts (Fedrigo Interieur), Ruben Hermans (Urban Dots Studio), Jean-Jacques Thenaers 
(RT Vastgoed), Hans Vandevoort (HV Invest), Celine Weyden (Rob Air), Marc Meekers (Siematic), 
Gregory Nijs (Klaarchitectuur), Catherine Gressens (KPD Services), Christophe Bielen (Zeta Advoca-
ten), Lucien De Graaf (Siematic), Heidi Wijgaerts en Diana Pirard (Builders Facts).

Felix roert meteen enkele keukentermen en wetenswaardigheden door zijn inleiding waarin de ge-
rechten worden voorgesteld die dit gelegenheidsteam in elkaar dienen te boksen. We leren bijvoor-
beeld dat ‘doreren’ het inwrijven met ei is, wat tartufata is (Italiaanse champignonsaus met truffel), 
hoe je iets moet ‘deglaceren’ en wat het verschil is tussen een fond en een fumet. We maken 
kennis met het spectaculaire bakpoeder mycryo, eigenlijk pure cacaoboter in poedervorm, die vooral 
bedoeld is om voedsel te bakken dat vocht afgeeft, zoals coquilles, champignons of bladgroenten. 
Al bij de voorstelling van het voorgerecht breekt bij Gregory Nijs het angstzweet uit. “Euhm… en 
dat moet ik gaan maken?! Man, man…” Ruben Hermans is al even onzeker: “Makkie,” lacht hij met 
een knipoog naar zijn gelegenheidspartner. Ze overlopen nog even de receptuur, verdelen onderling 
de taken en stropen de mouwen op. Ruben lijkt wel de werfcoördinator, die zelf het vuile werk niet 
schuwt. Hij braadt de karkassen van de duifjes in de pan. “Duif is dood,” lacht hij, terwijl hij proeft of 
de beste stukjes goed gebakken zijn. Zijn compagnon Gregory wordt belast met het bladerdeeg om 
de koekjes van te maken. Cornflakes er op strooien, goed pletten, en klaar is kees! Daarna wacht 
hem de vuurdoop voor het scheiden van eiwit en eigeel. Het moet gezegd: alle begin is moeilijk…. 
Maar eens dat onder de knie, plooit hij terug op vertrouwde gewoontes: het vasthouden van een 
lekker glas wijn! Catherine Gressens assisteert het team met een snijden van de groenten. De vrou-
welijke touch zorgt duidelijk voor verfijning tussen al dat mannelijk geweld. “Toch had ik beter mijn 
eigen messen meegebracht,” zegt ze.

“Bang van messen”
Bij de uitleg over het hoofdgerecht, zien we Hans Vandevoort al even laconiek aan zijn oor krab-
ben. “Dit komt hopelijk in orde,” zo schat hij zijn eigen kooktalent in. Hij start zijn taken dan ook in 
alle bescheidenheid met… het jassen van de patatten… We horen hem nadien regelmatig ‘hulplijn 

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 Herken-
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. : mevrouw Meekers 
(Siematic Keukenontwerpers), Hans 
Vandevoort (HV Invest), Celine Wey-
den (Rob Air), Catherine Gressens 
(KPD Services), Diana Pirard (Builders 
Facts), Sous-Chef Koen, Chef Felix 
Alen, Ruben Hermans (Urban Dots 
Studio) , Jean-Jacques Thenaers (RT 
Vastgoed), Marc Meekers (Siematic), 
Werner Geraerts (Fedrigo Interieur), 
Heidi Wijgaerts (Builders Facts) en 
Gregory Nijs (Klaarchitectuur).

Christophe Bielen (Zeta Advocaten), derde van links
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Cooking Fun

Koen’ inroepen om de brandjes te blussen. Jean-Jacques Thenaers laat de moeilijkheidsgraad niet 
aan zijn hart komen en begint enthousiast de pompoen in dikke frieten te snijden. De saus aandikken 
met een flinke geut wijn, dat lukt uitstekend! Het moet wel gezegd dat hij meer op zijn smartphone 
gluurt dan in de potten. Misschien even een filmpje van Jeroen Meus gedownload, Jean-Jacques? 
Marc Meekers bakt ze intussen bruin, de filets van everzwijn. Met dank aan het wondermiddel 
mycryo. “Zijt ge goed verzekerd met dat scherpe mes?,” vragen de omstaanders hem plagend. 
Een verbandkoffer komt er deze editie gelukkig niet aan te pas. Ook in de andere keukens wordt er 
duchtig met de messen gezwaaid. Felix Alen demonstreert zijn handigheid. Niet op een snijplank, 
maar los op het keukentablet van Siematic. “Alleen maar omdat ik weet dat deze keukens er tegen 
kunnen,” zegt hij.

Net achter het muurtje wordt tegelijkertijd door het dessertenteam de bavarois klaargestoomd. 
Daarbij een bizar ingrediënt: dragon. Chef Felix komt even piepen om te vertellen dat alleen de 
Franse dragon te eten is, in tegenstelling tot de Russische. Werner luistert aandachtig en weegt 
ondertussen het appelmoes af. De gelatine gaat in de week. Opvallend: Celine is niet te houden! Ze 
bestudeert het recept met dodelijke precisie. Haar missie is duidelijk: dit gerecht komt met Kerst op 
de tafel ten huize Rob Air…  “Passie, daar draait het om,” weet Celine. “Zoals we dat op de werf 
doen, zo hoort het ook in de keuken!” Een complimentje voor ploegmakker Werner kan er dan ook 
van af. “Al vind ik wel dat hij wat meer Calvados bij de appeltjes had mogen gieten,” giechelt ze, 
terwijl er naamkaartjes worden uitgewisseld. Wedden dat Fedrigo Interieur en Rob Air weldra op 
dezelfde werven zijn terug te vinden?

Parkingwachter
En dan, net als alle taken verdeeld zijn, komt ook Christophe Bielen binnen. Hij wordt er meteen van 
verdacht op de parking te hebben gewacht tot het zware werk achter de rug is. Daarmee is de toon 
gezet. In een poging om hem toch  aan de slag te helpen, antwoordt hij gevat: “Neen, ik heb echt 
bang van die grote, scherpe messen!” Daarop wordt hem een klein aardappelmesje in de handen 
geduwd. Een goede strategie, want met de hete pepers weet Christophe wel raad. “Ik ben eigen-
lijk lid van een kookclub, maar dat moet je hier niet luidop verkondigen,” vertrouwt hij ons toe. Je 
geheim is veilig, Christophe! Toch haalt hij nog zijn schade in. Het bakken van de pompoenfrieten 
neemt hij voor zijn rekening. Catherine doet hetzelfde met de everzwijnfilets. 
En wat met Heidi en Diana van Builders Facts, hoor ik u denken? Ja, zij waren er ook! Hun taken 
waren vooral beperkt tot de algemene supervisie van de werkzaamheden… Opvallen deden ze 
nochtans wel, al was het met de diamanten van Abercrombie & Fitch op het hoofd! 
Felix kijkt nog even op zijn uurwerk, en roept iedereen aan tafel. Samen met Koen trekt hij nog wat 
scheve situaties recht. Een lepeltje mosterd en stroop gaan nog in de saus. Proeven, duim omhoog, 
en serveren maar! 

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

1.

2.

Het menu:
Voorgerecht: 
Milles feuille met tartufata, wilde duif met Breydelham, bospaddestoelen en savooikool.

Hoofdgerecht:
Gegrilde everzwijnhaas met linzen-pompoen en een sausje van Gentse graanmosterd.

Dessert: 
Appelblokjes met dragon en limoen, mousse van appel met Calvados en yoghurtijs met 
bessen en een zanddeegkoekje met gepofte rijst.

The End! 

3.
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U heeft een 
boodschap…
wij zorgen dat 

ze aankomt

huisstijl, logo, 
brochure, advertentie, 

nieuwsbrief, …

Voor een positieve 
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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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Nice to know: De Construction Academy

Aan het woord is dhr. Bas Van de Kreeke, voorzitter van VLAWEBO Limburg, 
de vereniging van wegenbouwers die resorteert onder de Vlaamse 
Confedratie Bouw.

“Wie denkt er aan bouw als ik 3D printing zeg, wie denkt er aan bouw als ik energiepositief of CO2- 
neutraal zeg, denkt u aan bouw als ik zorg zeg, logistiek, wie denkt er aan bouw als ik innovatie zeg… 
En toch. 
De Limburgse bouwondernemers staan te popelen om hun kennis te delen en in te zetten. 
In te zetten voor een betere leefwereld voor u en voor degenen die na ons komen. 
Er liggen grote uitdagingen. Uitdagingen die met technologie en innovatieve oplossingen aangegaan 
kunnen worden. 
De traditionele Limburgse aannemer, die werk uitvoert dat anderen voor hem bedacht en beschreven 
hebben, is een ondernemer geworden, die denkt in termen van proces- en productinnovatie en conti-
nue verbetering. 
Huizen worden onbetaalbaar, mobiliteit een groot probleem, de opwarming van de aarde lijkt niet te 
stoppen. De bouw kan zorgen voor oplossingen. 
Limburgse bouwondernemers hebben het commitment uitgesproken om samen te gaan werken, met 
elkaar, met overheden en kennisinstellingen. 
Er is vanuit SALK veel aandacht voor deze samenwerking, oa door samen opleidingen te organiseren 
in een nieuw op te richten Construction Academy. “

Jongeren stimuleren om te kiezen voor technologie is één van de doelstellingen. Bedrijven 
stimuleren te innoveren een andere. 

“Bij innoveren wordt automatisch aan technologie gedacht, maar de bouwbedrijven zullen ook sociale 
innovatie moeten inzetten om goede medewerkers aan te trekken en te behouden. 
We zullen lean-methodes moeten inzetten om onze processen te verbeteren en de klant echt centraal 
te zetten. 
We moeten de bouw industrialiseren. 
Prefabricage en standaardisatie zal de faalkosten verminderen en de bouwkost drastisch verlagen. 
En ja, zelfs voor een traditionele business als de bouw, bestaan er kansen om te exporteren. 
Limburgse producten en bouwbedrijven vinden hun weg al op de buitenlandse markten. 
Maar het mag meer, veel meer. “
Ik heb goed nieuws. Limburgse aannemers en leveranciers hebben de middelen en kennis om ener-
gieneutrale woningen te bouwen en te renoveren. Dit creëert extra bouwbudget zonder extra over-
heidsgeld. De energierekening wordt omgezet naar aflossingscapaciteit. 

 
 

Wij kunnen de bouwtijd halveren, 
wij kunnen systemen bedenken 
en uitvoeren waardoor regenwater 
direct in de ondergrond verdwijnt, 
wij maken van afval weer hoog-
waardige grondstoffen, wij kunnen 
wegen en slimme wegsignalisatie 
maken, zodat files verdwijnen, wij 
kunnen een belangrijke bijdrage le-
veren om Limburg CO2 neutraal te 
maken, …

Maar hiervoor is een mentaliteits-
wijziging nodig. Als u een gsm 
koopt, gaat u toch ook niet voor 
de aller goedkoopste. U gaat 
voor een toestel met een goede 
prijs-kwaliteitsverhouding, die vol-
doet aan uw wensen. U gaat voor 
gebruiksgemak, voor uiterlijk, voor 
degelijkheid, voor de totale kost 
gedurende de levensduur. Wel, 
waarom kan een openbaar werk 
dan enkel gegund worden aan de 
goedkoopste. 

Er is een mentaliteitswijziging  
nodig om onze kennis maximaal 
te benutten. Er zijn nieuwe aan-
bestedingsvormen nodig om dit te 
bereiken, want de huidige aanbe-
stedingsregels werken belemme-
rend. 

Gelukkig is dit besef er al bij de 
overheid. De eerste stappen wor-
den gezet, het mag meer zijn en 
sneller tot implementatie komen.

De bouwsector is in volle trans-
formatie en wij zullen en willen in 
Limburg voorloper zijn en excelle-
ren. Wij zijn er klaar voor!
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Facts & Figures: Tunnel met extra technisch kantje

Get the lookZwart verkeerspunt in Zonhoven weggewerkt

Met de aanleg van een dertig meter lange tunnel onder de Grote Baan in  
Zonhoven is in Limburg een van de zwartste verkeerspunten weggewerkt. 
Sinds oktober passeert het lokale verkeer er ter hoogte van de Engstegen-
seweg onder de drukke Noord-Zuidverbinding door. De aanleg verliep zonder 
een verkeersinfarct te veroorzaken, en was effenaf een huzarenstukje.

Met het verdwijnen van het gevaarlijke kruispunt met verkeerslichten op de baan Hasselt-Eindhoven 
zijn de deelgemeenten in Zonhoven weer met elkaar verbonden. Het lokale verkeer kan vlot van Hal-
veweg en Ter Donk naar het dorpscentrum. Op zijn beurt heeft het doorgaande verkeer een kruispunt 
minder en kan het vlotter passeren. Dit is te danken aan een tunnel- en brugconstructie in één. De 
Grote Baan is bijgevolg een beetje verhoogd. De lokale weg duikt dan weer naar beneden met een 
rijstrook in elke richting in de tunnel onder de drukke weg door. De fietsers die tussen de dorpskernen 
pendelen ondervinden geen hoogteverschillen. Het fietspad duikt niet mee met de autoweg de diepte 
in, maar blijft op het niveau van de Engstegenseweg. Een grote verbetering voor onder meer de vele 
scholieren die tot voor kort de gevaarlijke baan moesten oversteken om in het centrum te geraken. 
Zij fietsen voortaan veilig onder de weg door. In totaal is er één jaar aan het project gewerkt. “Daar-
mee zaten we volledig op schema,” verduidelijkt Kris Froidmont, ingenieur van studiebureau Grontmij. 
“Om dat te kunnen bereiken hebben we ook op verschillende feestdagen en zaterdagen gewerkt. We 
moesten wel, want de lange en strenge winter had het ons niet gemakkelijk gemaakt.”

Overspanning van 16 m
Gedurende al die tijd is het verkeer er vlot kunnen verlopen. “We hebben in twee fases gewerkt om 
de hinder zoveel mogelijk te beperken en daar zijn we goed in geslaagd. Op de Grote Baan was er na-
genoeg geen hinder, maar we waren wel genoodzaakt om de twee zijstraten af te sluiten,” beschrijft 
Froidmont.  Niet alleen de moeilijke verkeerssituatie was voor aannemer Aswebo en studiebureau 
Grontmij een obstakel om te omzeilen. “Aan het kruispunt lag een grote rioleringscollector vlak tegen 
de brug. 

De tunnel in cijfers
- Prijs: 6,4 miljoen euro
- Breedte: 16 m
- Lengte: 30 m
- Werkduur: 11 maanden
- Beton om tunnel te gieten: 
  5.000 m³ beton
- Zand om aan te vullen:    
  50.000 m³

foto 1 : De tunnel aan de 
Engstegensesteenweg verbindt de 
dorpen Ter Donk en Halveweg met 
Zonhoven-Centrum.

foto 2 : Om de constructie tijdig 
klaar te krijgen is er ook op 
verschillende zaterdagen en 
feestdagen gewerkt. Door de 
strenge winter hadden de werken 
immers vertraging opgelopen.

1. 2.
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Aan het project is een prijskaartje 
van 6,4 miljoen euro verbonden.

partners

Bouwheer: 
 Vlaams Gewest
 AWV; Hasselt
Studiebureau: 
 Grontmij;
 Hasselt
Aannemer: 
 Aswebo;
 Drongen
Geluidsscherm: 
 Mice;
 Awans
Beplanting: 
 Groencreatie
 Vermeer; Geel
Leuningen: 
 Van Eyck; 
 Leuven
Grondwerk: 
 Hens;
 Wuustwezel
Markeringen: 
 De Grootte;
 Deinze
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Het was geen evidentie om dit heel snel op te lossen, maar het is gelukt. Ook de overspanning in be-
ton van 16 meter lang met een dikte van één meter zorgde voor de nodige uitdagingen. De wapening 
lag er heel dicht op en naast elkaar. Daardoor hebben we bijvoorbeeld  beton met een fijnere korrel 
moeten gebruiken om alles mooi op zijn plaats te krijgen. Het vergde de nodige moeite en techniek om 
dit voor elkaar te krijgen. Tot slot was het grondwater nog een derde obstakel. We moesten vermijden 
dat het grondwater in de tunnel kon komen. Daardoor hebben we met kuipen gewerkt. Het enorme 
gewicht ervan vermeed dat de constructie ging drijven in het grondwater. Het hele project was een 
parcours met hindernissen waar we weliswaar goed op voorbereid waren.”

Geluidsschermen
Wie de drukke verkeersader vanuit Hasselt richting noorden van de provincie neemt, kan niet langs de 
tunnel- brugconstructie kijken. Gele en transparante geluidsschermen sieren langs beide kanten het 
bouwwerk. “Het wegdek op de Grote Baan is verhoogd. De auto’s passeren nu als het ware op de 
eerste verdieping van de woonhuizen. Om de dichtst bijzijnde woningen geluidshinder te besparen, 
zijn de wanden geplaatst. Het is niet dat de geluidshinder nu helemaal verdwenen is, maar toch al heel 
veel. Het lawaai tot nul terugbrengen, kan nu eenmaal niet. De buitenkant wordt overigens nog beplant 
zodat de omwonenden tegen een groene wand aankijken,” besluit Froidmont.

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

foto 1 :  Het fietspad duikt niet 
mee met de autoweg de diepte in, 
maar blijft op het niveau van 
de Engstegenseweg.

foto 2 : De brug is uitgerust met 
geluidsschermen van vier meter 
hoog.

2.

1.

HENS NV

Grondwerken Afbraak Logistiek

Wegenwerken

Recyclage en
grondstoffen-
handel Waterbouw

Hens NV
Bredabaan 54
2990 Wuustwezel
Tel  +32 (0)3 669 95 55
Fax +32 (0)3 669 90 27
 info@hensnv.be
www.hensnv.be
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Nice to know

Op uw maat opgefrist

Bent u op zoek naar een professionele schilderploeg, dan bent u bij Bewel 
zeker aan het juiste adres!  Bewel beschikt namelijk over volwaardige teams, 
die de nodige technische achtergrond hebben en voor uw schilderwerken 
kunnen ingeschakeld worden.

Eén van onze grote voordelen is dat we met onze tijd meegaan. We denken altijd aan de mens en het 
milieu, daarom werken we ook bijna uitsluitend met watergedragen verven.

Tevens geven wij  een all-in service, van advies tot beëindiging  van de werken staan we voor de klant 
gereed. We houden rekening met uw wensen en komen afspraken en werkwijzen stipt na.

Wij verzorgen voor u, indien gewenst, diverse plamuurwerken en de uitvoering van kleine  
herstellingen, het opschuren en verven van deuren, het reinigen en verven van muren en plafonds met 
verschillende ondergronden, externe verfwerken (bv. betonblokken), breekwerken, …

Wij beschikken over een getuigschrift van erkenning van aannemers van schilderwerken voor klas-
se 1D13.  Dit stelt ons verder in staat om mee te dingen naar overheidsopdrachten of openbare  
aanbestedingen tot een bedrag van 135.000 euro.

Wij hebben een ruime expertise in schilderwerken, zowel binnen als buiten.

Onze medewerkers vormen een ideaal team.  Ze zijn gedreven, onderlegd en hebben een grote  
trots in hun werk.  Bovendien krijgen ze de juiste training om alle taken foutloos én vlot af te handelen.

Wilt u ook maximaal genieten van onze schilderploeg maar bent u nog niet volledig overtuigd?
Aarzel niet om ons te contacteren op 011/24 74 02 of mail uw aanvraag door naar 
schilderwerken@bewel.be.

WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR !

info

Bewel vzw 
Ginderoverstraat 143
3590 Diepenbeek
Tel: 011 24 74 00 
Fax: 011 32 22 06 
verkoop@bewel.be 
 
www.bewel.be

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

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

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

info@croesbvba.be • www.croesbvba.be

bvba

adv.BF_ croes.indd   1 9/10/12   12:04

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

Leemans Expertises Consulting Architectuur

Gespecialiseerd in de bouw- en 
infrastructuursector

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

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

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

Totaal renovatie    I    Ruwbouw & Afwerking   
 van a tot z

Sanitair & Verwarming

Verdeling & installatie van houtpellet kachels
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a2o architecten wint architectuur-
wedstrijd voor bouw 
Zorgacademie op site ZOL

De Zorgacademie is een nieuw kennis-
centrum dat gebouwd zal worden te-
genover de inkom van het ziekenhuis op 
de site ZOL in Genk. Het ontwerp van 
a2o architecten en Technum kwam als  
winnaar uit de bus. 
a2o ontwierp samen met Technum een 
open gebouw dat fungeert als een open 
kenniscentum voor 1400 studenten. Het 
gebouw huisvest naast leslokalen ook  
uiterst gespecialiseerde skills-labs en 
grote auditoria die ook door derden ge-
bruikt kunnen worden. 
Het hart van de zorgacademie bestaat uit 
de open leercentra en de studieruimtes 
die de verschillende verdiepingen met 
elkaar verbinden en ervoor zorgen dat er 
quasi geen gangen in het gebouw aan-
wezig zijn. 
Het gebouw zal uitgevoerd worden met 
betonkernactivering en tal van andere 
voorzieningen die een uiterst performant 
gebouw garanderen.
•••

Alverpark: groen residentieel park 
binnen Hasseltse Grote Ring

Wie Kumpen zegt, zegt bouwen. Vast-
goedontwikkeling is echter ook een wel-
varend segment van het bedrijf, getuige 
daarvan het nieuwe project Alverpark. In 
een groene omgeving moeten 103 woon-
eenheden de vraag naar huisvesting in 
het Hasseltse beantwoorden. Twee van 
de vijf complexen komen nu op de markt. 
Het ontwerp is van de hand van Ma°Mu 
architecten. Avantgarden stond in voor 
de landschapsarchitectuur. De vijf ge-
bouwen heten Aspius, Barbus, Carpio, 
Esomus en Devario. De namen refereren 
naar de aanpalende Alverbergstraat, waar-
van het eerste deel ‘alver’ ‘karperachtige 
vis’ betekent. In eerste instantie gaan de 
complexen Barbus en Carpio onder de ha-
mer. Het project combineert de nabijheid  
van een stadskern met de rust van een 
groen residentieel park, en dat binnen de 
grote Ring van Hasselt, tussen de Alver-
bergstraat en de Haarbemdenstraat. Een 
nieuwe eenrichtingsweg verbindt beide 
straten en krijgt de toepasselijke naam 
Sportstraat. Het project grenst immers 
enerzijds in het oosten aan verschillende 
sportfaciliteiten waaronder de Stedelijke 
sporthal Alverberg en sluit anderzijds aan 
op de Heilig Hartwijk. Het ontwerpteam 
opteerde voor een baksteen die garant 
staat voor een natuurlijke kleurschakering 
en patina, en in combinatie met andere 
materialen resulteert dat in een eigen-
tijdse stijl. De verspringende dakrand van 
de gebouwen zorgt voor een speelse in-
tegratie van het project in de omgeving. 
De bouwvolumes zijn zodanig ingeplant 
waardoor een open karakter ontstaat met 
groene doorzichten.
•••

Businesspark Prinsen in Tongeren 
midden 2014 klaar voor gebruik

Midden 2014 zal in Tongeren het nieuwe 
businesspark Prinsen klaar zijn voor ge-
bruik. Futurn, (her)ontwikkelaar van be-
drijfsvastgoed, gaf de opdracht voor het 
ontwerp aan Ma°Mu architecten. Mathieu 
Gijbels zorgt voor de uitvoering. De op-
dracht voor het bedrijventerrein omvatte 
het realiseren van een multifunctioneel 
bedrijvenpark voor bedrijven die actief 
zijn in de ruime omgeving rond Tongeren. 
Het aanbod van het park moet daarbij zo 
opgebouwd worden dat kleine tot middel-
grote ondernemingen er terecht kunnen. 
In het aanbod wordt rekening gehouden 
met business units startend van 200 m² 
tot op maat ontwikkelbare gebouwen. 
Na realisatie zal het project dan ook be-
staan uit een aantal clustergebouwen die 
rondom een interne bedieningsweg zijn 
gelegen. De gebouwen grenzend aan 
de Prinsenweg in Tongeren krijgen een 
hogere kroonlijst en fungeren als kopge-
bouw. De bebouwing is zo georganiseerd 
dat er een optimaal ruimtegevoel op het 
terrein aanwezig blijft. Een van de belang-
rijkste uitdagingen voor Ma°Mu was het 
realiseren van een optimale benutting 
van de grondoppervlakte voor onbekende 
eindgebruikers. Hiervoor werd een gevel-
raster ontworpen die de eindgebruiker 
volgens eigen initiatief kan invullen met 
open of gesloten delen. De gebouwen 
worden opgebouwd in een staalstructuur 
die wordt bekleed met sandwich panelen. 
De interne vloeren bestaan uit ter plaatste 
gestorte en gepolierde betonvloeren. Het 
dakvlak zal bestaan uit geprofileerde staal-
platen die waterdicht afgesloten worden 
met een pvc dakbedekking. De verhardin-
gen van de wegenis en de parkings zijn zo 
opgevat dat zij zoveel mogelijk hemelwa-
ter laten infiltreren. Het hemelwater dat 
via de daken wordt opgevangen wordt 
afgevoerd naar een infiltratiebekken op 
het terrein.
•••

Houten prefabelementen voor 
De Verdieping in Heusden-Zolder

Op het marktplein van Heusden-Zolder 
schieten de werken aan het ophaalma-
chinegebouw van de mijn goed op. De 
montage van de gevelelementen is recent 
gestart. Het vervallen mijngebouw dat 
meer dan 20 jaar leegstond wordt ‘gerecy-
cleerd’ in een nieuwe context. Materialen, 
gebouw en ruimte worden gerecupereerd 
en krijgen een nieuwe bestemming. Het 
wordt nu een multifunctioneel pand met 
ruimte voor een centrum voor volwas-
senenonderwijs, een geklasseerd bezoe-
kersgedeelte, het Atrium, en ruimtes voor 
commerciële en/of nijverheidsactiviteiten. 
Het ontwerp van het nieuwe gebouw 
is van de hand van de tijdelijke vereni-
ging AAQ, een samenwerking tussen 
o.a. Q-BUS architectenbureau en ARAT. 
Houben nv en partners Vanderstraeten 
en Monument Vandekerckhove staan in 
voor de uitvoering van de bouwwerken. 
De nieuwbouw bestaat uit een slimme 
gebouwstructuur uit beton, ingevuld met 
houtskeletwanden van fabrikant Machiels 
Building Solutions. 
In het nieuwbouwgedeelte wordt de pas-
siefhuisstandaard nagestreefd, waardoor 
het energieverbruik minimaal zal zijn. Het 
gebouw wordt luchtdicht en goed geïso-
leerd met glaswol, isolerende beglazing 
en dakisolatie. Ook het bestaande deel 
wordt bijkomend geïsoleerd langs de 
binnenzijde en krijgt isolerende voorzet-
ramen. De gevelbekleding in metaal krijgt 
patine en oxyde bescherming en is 100% 
recycleerbaar. Plaatselijk wordt gebruik 
gemaakt van accenten in vezelcementge-
velbekleding. 
De werken kunnen online worden gevolgd 
op de website www.deverdieping.be.
•••

PCP en Drieskens & Dubois 
ontwerpen Residentie Rembrandt 
in Genk

In het centrum van Genk, op de hoek van 
de Bochtlaan en de Europalaan, bouwt 
Som met architectenbureaus PCP en 
Drieskens & Dubois Project Residentie 
Rembrandt. De voormalige feestzaal was 
in de jaren 70 en 80 een heel bekende  
uitgaansplek. Even werd het pand gebruikt 
als wokrestaurant maar nu staat het al ja-
ren leeg. Som Project pakt de leegstand in 
Genk aan en start er in de zomer van 2013 
met de afbraak van het pand en de bouw 
van 41 luxe appartementen en diverse 
handelsruimtes. Bakker, slager en super-
markten liggen op wandelafstand van Re-
sidentie Rembrandt. Ook de verschillende 
scholen die Genk rijk is bevinden zich in 
de buurt, ofwel op wandelafstand, ofwel 
makkelijk bereikbaar met de bus die in de 
onmiddellijke nabijheid haltes heeft. De 
Molenvijvers liggen ook vlakbij. Residentie 
Rembrandt is zo gebouwd dat iedere be-
woner van maximale privacy kan genieten 
op zijn of haar terras. 
Het project bestaat uit 41 appartementen 
(verdeeld over 5 verdiepingen) met een 
gelijkvloers van 1300 m² aan handelsruim-
te. Er zijn appartementen met 1, 2 en 3 
slaapkamers, met bewoonbare oppervlak-
tes van 75 m² tot 138 m² en terrassen 
van 15 m² tot 100 m². Ondergronds zijn 
er parkeerplaatsen en bergingen. Ook met 
mindervaliden is rekening gehouden: er 
zijn mindervalide parkeerplaatsen en alle 
gemeenschappelijke ruimtes zijn toegan-
kelijk voor rolstoelgebruikers.
•••

Opwaardering Truiense 
stationsbuurt gaat van start 
met sloop Gazometersite

Tegen 2018 bouwt het Autonoom Ge-
meentebedrijf voor de ontwikkeling van 
Sint-Truiden (Agost) op de Gazometersite 
een jongerencampus, een school, een 
ondergrondse parking, een welzijnscam-
pus en appartementen. Op 18 november 
starten de sloopwerken. Dan worden de 
voormalige Belgacomgebouwen en de 
oude tramloods afgebroken. Het pro-
ject zal circa 30 miljoen euro kosten. Het 
ontwerp is van de hand van Architecten 
Achtergael. Het project past in een ruimer 
masterplan voor de herwaardering van de 
stationsbuurt, die er nu wat verloederd bij 
ligt. Na de sloopwerken wordt de vervuil-
de bodem gesaneerd. Zodra dat gebeurd 
is, kan de bouw en de ontwikkeling van de 
site beginnen. De herwaardering van de 
stationsomgeving wordt een van de groot-
ste stedelijke operaties van de komende 
jaren. Vandaag scheidt de stationsbuurt 
twee stadsdelen. In de nieuwe vorm ver-
bindt ze opnieuw het oude stadscentrum 
met de woonwijken. Het hele project 
moet wonen, werken, dienstverlening en 
mobiliteit beter op elkaar afstemmen 
•••

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

Builders News

T.T.Parts Houthalen

In november is in Houthalen gestart 
met een nieuwe partsorganisatie 
onder de naam T.T. Parts.

Alles wat een klant nodig heeft voor zijn 
trucks en trailers is er beschikbaar. TRP 
Truck en Trailer Parts is het huismerk 
van de nieuwe organisatie.  Inmiddels 
omvat het totale TRP programma meer 
dan 70.000 TRP Branded originele onder- 
delen. 
Deze onderdelen staan garant voor 
kwaliteit tegen een zeer scherpe markt-
prijs. Het TRP programma bestaat al 
sinds 1995 en heeft als groot voordeel  
dat de vervoerder voor alles op het ge-
bied van zijn wagenpark op één adres 
terecht kan.  Op alle geleverde onderde-
len wordt uiteraard uitgebreide  garantie 
gegeven. Kwaliteit en betrouwbaarheid 
zijn belangrijke kernwaarden.
T.T. Parts, een vestiging van de Truck 
Trading groep, zal zich met name rich-
ten op de zelf reparerende klanten, 
de merkonafhankelijke werkplaatsen 
en eigenaren van oudere voertuigen. 
Deze nieuwe organisatie is gevestigd in 
Houthalen waar tevens de uitgebreide 
partsshop aanwezig is en het centrale 
magazijn. T.T. Parts beschikt  ook over 
7 verkoopadviseurs die hoofdzakelijk ac-
tief zijn in de provincies Antwerpen, Lim-
burg, Vlaams-Brabant en Luxemburg. De 
ervaren en deskundige adviseurs zullen 
hun klanten regelmatig bezoeken en van 
advies voorzien over het juiste onderdeel 
tegen de juiste prijs. Onderdelen kun-
nen afgehaald worden bij T.T. Parts in 
Houthalen, maar kunnen ook dagelijks 
via een snelle leveringsservice aan alle 
klanten geleverd worden. Een hoge be-
schikbaarheid is hierbij gegarandeerd.

Adres: 
Centrum Zuid 2004, 3530 Houthalen 
Tel.: 011 52 04 10    
info:  chrisrutten@ttparts.be of 
nickhelsen@ttparts.be 

Hoogmartens Wegenbouw NV 
50 jaar jong

Hoogmartens Wegenbouw NV is een 
Limburgs familiebedrijf dat Belgisch 
marktleider is in het onderhouden en 
renoveren van wegen.  Onlangs werd 
het 50 jarig bestaan van het bedrijf luis-
terrijk gevierd.

In 1963 start Dhr Jaak Hoogmartens een 
firma in grondwerken.  De jonge firma 
wordt in 1964 door Esso gevraagd om 
bestrijkingen uit te voeren met hun bi-
tumen en het bedrijf specialiseert zich 
in bestrijkingen.  Omdat deze activiteit 
seizoensgebonden is, worden de acti-
viteiten verbreed naar algemeen onder-
houd van wegen hetgeen in 1978 re-
sulteert in de afdeling frezen.  In 1986 
wordt het bedrijf omgevormd tot een 
NV en profileert zich als een flexibel full 
servicebedrijf en probleemoplosser op 
gebied van verhardingen voor infrastruc-
tuurwerken voor particulieren, KMO’s, 
industrie en overheid.

De belangrijkste troeven van Hoog-
martens nv, met dhr. Stefan Hoog-
martens aan het roer, zijn de dienstver-
lening in technische oplossingen, het 
brede gamma aan de modernste, per-
formante machines, zijn grote flexibiliteit 
7/7 en 24/24, zijn betrouwbaarheid naar 
kwaliteit en timing, en uiterst belangrijk, 
zijn ervaren, gespecialiseerd en gemo-
tiveerd personeel.

Hoogmartens NV is een uitgesproken 
voorbeeld van de oerdegelijke Vlaamse 
ondernemingsgeest: gekenmerkt door 
weldoordachte, gezonde ambitie en durf.
•••

Stad Dilsen-Stokkem gunt project-
wedstrijd aan Landi | Schellens

Voor de site rond het voormalig ge-
meentehuis van Elen (Dilsen-Stokkem) 
werd recent een beperkte projectwed-
strijd uitgeschreven door het stads-
bestuur.

Het voormalig gemeentehuis van Elen 
wordt momenteel verbouwd en uitge-
breid tot een ontmoetingscentrum. Het 
gebouw is omgeven door een tuin, wel-
ke als park zal aangewend worden bij de 
functies van het buurtgebouw en haar 
omgeving.

De inschrijvers werd gevraagd een ar-
chitecturaal concept voor te stellen met 
realisatieverplichting. Betaalbaar wonen 
op een historische locatie, economi-
sche haalbaarheid en waardering voor de 
bestaande bebouwing werden mee in 
overweging genomen.

Na een selectieprocedure weerhield 
het stadsbestuur Dilsen-Stokkem  het 
voorstel van Landi Projectontwikkeling 
(Maasmechelen) met het ontwerp van 
Schellens Architecten (Hasselt).
Het open planconcept met woonge-
legenheden welke gerealiseerd worden 
als parkwoningen, alsook het maximaal 
behoud van het bestaande groen waren 
de motieven om dit voorstel te weer-
houden.

De werken worden gestart in het voor-
jaar 2014. 
•••

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

COLOFON
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bouwmagazine zonder muren

Het beste recept voor uw nieuwe keuken.

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

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)
The Pure Kitchen Line
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