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Na het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er voor het
eerst sinds lang positieve signalen uit de ondernemingen. De bedrijfsleiders die de rest van 2014 rooskleurig
tegemoet zien, zijn in de meerderheid ten opzichte van
de pessimisten. Alleen in de bouw zijn er nog wat meer
tegenstrijdige signalen. Aangezien de conjunctuur in dit
marktsegment altijd als laatste de invloeden merkt, mogen
we echter hopen op beterschap. Mogelijk vallen er dus in
de komende maanden positieve beslissingen over investeringen die tot dusver in de koelkast hebben gezeten. En
zo zal na de zachte winter ook de economische barometer
voor de bouwsector op goed weer blijven staan!

Diana Pirard & Heidi Wijgaerts,
dmotion communication.
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Tussen pot en pint
“Het is twaalf uur”

Dirk Martens ziet weinig activiteit op vlak van
wegenbouw
Het merendeel van de gemeenten zit krap bij kas in Vlaanderen. Dat is geen
goed nieuws en al zeker niet voor wegenbouwers als de Martens Group
uit Genk. “Het gaat niet goed met de sector. Vijf voor twaalf is al gepasseerd.” Toch blijven hij en zijn medezaakvoerster zus Joke niet bij de pakken zitten. “Wij zijn ons noodgedwongen meer aan het specialiseren en het
differentiëren,” zegt de sympathieke gedelegeerd bestuurder aan de toog
van Het Hooghuis in Hasselt dat momenteel grondige verbouwingswerken
ondergaat.
“Het gaat niet goed met de sector,” valt Dirk Martens meteen met de deur in huis. “Onze grootste opdrachtgevers zijn de gemeenten, maar besparingen dringen zich op. Momenteel staan er
weinig of geen investeringen gepland. Minister Crevits goochelt wel met budgetten, maar dat is op
gewestelijk niveau. Vanuit de provincie of gemeente komt er nauwelijks nieuws over werken die
aanbesteed moeten worden.” Het orderboekje is nog wel gevuld, maar niet meer voor heel lang.
“Dat 2014 een minder goed jaar ging worden, wisten we. Alleen hoopten we dat in de tweede helft
van het jaar de zon weer wat zou gaan schijnen. Ik vrees echter dat we moeten wachten tot 2015,
2016. Wij voelen de gevolgen van de crisis altijd later omdat de beslissingen voor ons al jaren op
voorhand genomen zijn. Vergeet ook niet dat de crisis ons al treft sinds 2008. Zelfs een verkiezingsjaar kan de sector niet helpen. Tien, vijftien jaar geleden piekte ons werk dan wel, maar dat is nu niet
meer het geval. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was dat ook al niet meer.”

Get the look
Wat is Martens Group?
Martens Group bestaat al drie
generaties lang. Na een jarenlang
verblijf in Zonhoven heeft de onderneming sinds 2004 zijn stek
in Genk langs de Mercuriuslaan.
“Martens Group bestaat uit drie
vennootschappen: Martens wegenbouw, Martens beton-recycling
en Martens transport. Onze hoofdactiviteit is wegenbouw wat we
hoofdzakelijk in Limburg doen.
Samen met mijn zus Joke sta ik
aan het hoofd van een bedrijf dat
momenteel 45 mensen in dienst
heeft.”
Info: www.martensgroup.be.

Specialisatie
De crisis houdt al een tijdje aan waardoor Dirk Martens en zijn collega’s zich er al enigszins op voorbereid hebben. “Dit opvangen is niet gemakkelijk. Nu kijken we hoe we ons kunnen specialiseren
in bepaalde zaken. Alleen gebeurt dat niet zomaar in een half jaar tijd. Bovendien moet de hele

6
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sector meer en meer overstappen op specialisatie. Vroeger konden we in rustigere tijden
nog altijd uitwijken naar de industriële markt.
Nu is daar eveneens weinig beweging in. Het
is zelfs zo dat de aannemers die industriële
parkings aanleggen nu meer en meer op het
pad van de wegenbouw komen. Daarbij is de
buitenlandse concurrentie, voornamelijk uit
Nederland, moordend. Het zijn zelfstandigen
die voor lage lonen hier komen werken. Soms
zelfs aan twintig euro per uur. Of ze de boel
verzieken? Zo mag je dat wel zeggen. Die
mensen zoeken natuurlijk ook naar werk. In
Nederland is de crisis ook al even bezig. Je
kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze proberen het hoofd boven water te houden. Als het
in Nederland niet lukt, komen ze naar hier.
Omgekeerd is het voor ons moeilijker om de
stap naar daar te zetten. Ginds werken ze met
beperkte aanbestedingen. Als buitenlander
kom je er moeilijker aan de bak. We spreken
wel van een verenigd Europa, maar er is nog
veel werk aan de winkel. Jaar na jaar laten

we ons opnieuw vertellen dat ze er in Brussel
mee bezig zijn. Alleen laten de resultaten op
zich wachten,” zucht Martens.
Regels aanbesteding
Het Europese Parlement heeft recent in een
richtlijn beslist dat bij openbare aanbestedingen niet langer de laagste prijs zaligmakend
mag zijn, maar ook andere aspecten zoals
kwaliteit en milieu. In de gevolgen hiervan op
korte termijn lijkt Martens vooralsnog niet te
geloven. “Ik heb dat via de pers vernomen.
Voorlopig weet ik niet of dat enige impact op
ons werk gaat hebben. De overheid zit krap
bij kas en nu gaat deze toch niet zomaar een
opdracht aan een iets duurdere aannemer
toewijzen. Ik vrees dat het iets van lange
adem gaat zijn. Ik ben er wel zeker van dat het
gaat komen. België zal vroeg of laat moeten
volgen omdat Europa het oplegt, maar ik verwacht geen snelle reactie. Nochtans is het
niet langer vijf voor twaalf. Het is al twaalf
uur eigenlijk. Geruchten uit de sector willen

immers dat er veel bedrijven maar juist met
de lippen boven het water uitkomen. Een
goednieuwsshow kan ik u ook hier niet vertellen.”

Met dank aan Brasserie Het Hooghuis
voor de fijne ontvangst.
Het Hooghuis - Lombaardstraat 6
3500 Hasselt - 011 22 91 97
info@hooghuis-hasselt.be

Hooghuis_hasselt.indd 1
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Tijdelijke werkloosheid
Door de luwte op de markt zet Martens nog
meer dan anders in op nieuwe technieken.
“Martens Group is een firma die zijn mensen veel laat bijscholen. Vorig jaar hebben we
nog een award gekregen voor het Limburgse
bouwbedrijf dat bij de FBO de meeste opleidingen gevolgd heeft. De bijscholingen gebeuren uit noodzaak. Ook al omdat Martens
alleen met Belgisch personeel werkt en omdat we willen presteren met personeel met
een goede vakbekwaamheid. In onze sector
is het niet evident om met bijvoorbeeld Polen
en Portugezen aan de slag te gaan. De taal
wordt een probleem als je andere mensen
ermee gaat betrekken. In de wegenbouw
doen we elke dag wat anders. Wij kunnen
zoals aannemers in de traditionele bouw niet
zeggen om bijvoorbeeld een maand op een
plaats te gaan metselen en dezelfde handeling te doen. Momenteel zijn wij ons een
beetje aan het reorganiseren. We werken
toekomstgericht zodat iedereen zoveel mogelijk aan de slag kan blijven. Wel vragen
we dat iedereen mee aan de kar trekt. Vanaf
het moment dat iemand er op gaat zitten,
moeten we onze mening over die persoon
herzien. Het is nog altijd mogelijk om tijdelijke
werkloosheid in te roepen, want dat zou in de
toekomst wel eens meer nodig kunnen zijn
als het werkvolume niet snel vergroot. We
stellen ons wel de vraag of deze maatregel
nog veel soelaas zal bieden als de situatie van
te weinig werk niet snel verandert. Maanden
aan een stuk tijdelijke werkloosheid inroepen,
kan je niet blijven volhouden. Gelukkig zijn we
met een paar dingen bezig, maar daar kan ik
nog niet veel over zeggen. Binnen een paar
maanden moet er meer duidelijkheid zijn.”

enkele bijkomende studies gebeuren.
Vreemd, want iedereen zit maar te roepen over groene stroom, maar als je dan
iets wil realiseren is het weer van dat.
De intentie is om de opgewekte stroom zelf
te gebruiken, want de breek- en betoncentrale vragen wel wat energie.” Martens heeft
daarnaast nog enkele initiatieven genomen.
“Naar transport toe is de eerste vrachtwagen
euro6 geleverd. Het is de milieuvriendelijkste
motor op de markt, maar wel goed voor een
meerprijs van 9.000 euro. Overigens hebben
we maar twee procent afval. De rest recycleren wij allemaal en wij zullen op dat niveau
blijven doordraaien Ook is er een werkgroep
opgericht en die rond groen beton werkt. Hoe
kunnen we met gerecycleerde beton een
weer hoogwaardig beton aanmaken? Daar
proberen we een antwoord op te vinden.”
Ambitie
Eindigen doen we met een blik in de toekomst. “De ambitie is om het bedrijf te blijven leiden zoals we dat in het verleden ook
gedaan hebben. Moeilijke tijden of niet. Groei
sluit ik niet uit. Zeker gezien de verschillende
dingen waar we nu mee bezig zijn. Veel kan ik
er weliswaar nog niet over zeggen. Wel wil ik
ook in de toekomst positief blijven.”
® tekst: Geert Houben - foto’s: Benoit De Freine

Groene energie
Martens Group is beroepshalve nauw betrokken bij de natuur. Zeker door de recyclingpoot. “Wij sorteren en recycleren bouwpuin
afkomstig van containerparken, opbraak werven, afbraak huizen…. maar niet alleen daarmee tonen wij ons respect voor het milieu.
Het bedrijf zet veel in op groene energie.
Samen met transportbedrijf en buur Essers
hebben we een vergunning aangevraagd om
vier windmolens te plaatsen waarvan er één
op onze site zou komen. De vergunning wordt
nu in beroep behandeld. Er moesten nog
8
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Facts & Figures: crematorium Hofheide
“Door het gebouw op het water te leggen,
bevind je je al buiten de bestaande wereld”

Get the look

In 2011 trok de onlangs overleden Jan Hoet, tijdens een interview met
Friedl Lesage, sterk van leer tegen crematoria én de architecten van
crematoria. Wanneer hij zou sterven, zou het niet de pijn zijn die hem zou
afschrikken, wél de lelijkheid van die crematoria. Te lelijk voor een mooi
afscheid, vond hij. Een visie die ook Jacques Roggen, directeur van het
Holsbeekse Crematorium Hofheide, en architect Klaas Goris van het
Gentse bureau Coussée & Goris architecten, delen. En deze beantwoordden met een heel bijzonder gebouw dat in niets doet denken aan de crematoria die de kunstpaus zo verfoeide.
De gemeenten van het arrondissement Leuven wilden al enige tijd een crematorium bouwen. In
2004 zette de stad Leuven zijn schouders onder het project en startte men een intergemeentelijke
samenwerking op. “We bezorgden onze noden aan de Vlaamse Bouwmeester, die een projectoproep
lanceerde en 160 inschrijvingen ontving”, legt directeur Jacques Roggen uit. “Tien kandidaten werden
weerhouden, die door ons bestuur werden herleid tot vijf. Onder deze vijf kandidaten werd een wedstrijd uitgeschreven waarbij Coussée en Goris architecten als winnaar uit de bus kwam. Zij hadden zich
het best ingewerkt in het programma; hun filosofie en visie stemde overeen met deze van het bestuur.
Hofheide moest een crematorium worden waar je op een waardige manier afscheid kan nemen van
je dierbare. Het moest een perfect alternatief kunnen worden voor personen die geen kerkelijke begrafenis wensen.”
“Door de zeer strenge Vlarem-normen zie je crematoria steeds vaker in industriezones opduiken”,
vertelt Klaas Goris. “Eigenlijk een waanzinnig idee, want een crematorium is zo veel meer dan een
functioneel iets. Ook daarom wilden we dit project zo graag doen. Het gebouw ligt immers in prachtig glooiend natuurgebied dat, niet onbelangrijk, ook een natuurgebied zal blijven. Samen met het
Spaans-Catalaanse bureau RCR Arquitectes, met wie we al vaker samenwerkten, hebben we voor dit
ontwerp zeer veel onderzoek verricht naar oudere culturen, zoals die van de Etrusken en de Egypte-

“Het zal je ook opgevallen zijn
dat er doorheen het hele gebouw
kleine gaatjes in het plafond zijn
aangebracht”, aldus Klaas Goris.
“Het gebouw is één grote betonconstructie, een beetje vragen om
akoestische problemen dus. Daarom namen we een Zwitserse gespecialiseerde firma onder de arm
die een oplossing bedacht voor de
klankproblematiek. Ook dit gebeurde naar het concept van romaanse
kerken, waar men vroeger een
soort van vazen in de muur stopte.
Door de dunne uitloop en het grote
volume erachter werd het geluid
als het ware opgeslorpt. Een dergelijk systeem hebben we hier toegepast. Naargelang de akoestiek
die we wilden, maakten we meer
of minder gaten in het plafond. In
de kleinere ruimtes, zoals de familiekamers, was dit niet mogelijk,
omdat de muren er te dicht bij
mekaar staan. Daarom hebben we
daar akoestische klokken aan het
plafond bevestigd.”

foto 1 : Opvallend op de
benedenverdieping is de lange,
monumentale gang, met negen
reliëfs van kunstenaar Philippe
van Isacker aan de wand.

2.
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foto 2 : De opstelling in de kleine
ruimte is intiemer. De banken
staan hier in u-vorm rond de kist.
Een constructie in het plafond
boven de kist zorgt voor natuurlijke,
indirecte lichtinval, zodat er vaak
zelfs geen kunstlicht nodig is
tijdens de viering.

1.
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partners

Bouwheer:
Crematorium Hofheide; Holsbeek
Architect:
COUSSÉE & GORIS architecten; Gent
Ruwbouw en dakbekleding:
NV STRABAG Belgium SA;
Antwerpen
Bekisting:
Cometal; Opglabbeek
Rookluiken:
REI; Hasselt
Stalen schrijnwerk en dakramen:
Turnhoutse Metaalwerken nv;
Turnhout
Stalen gevelafwerking
en toebehoren:
Verhofsté nv; Zele
Sanitaire installatie:
Geuvers bvba; Heverlee
HVAC installatie:
StrongbowHVAC;
Houthalen-Helchteren
Elektrische installatie:
Surkijn bvba; Halen
Technische crematoriuminstallatie:
Matthews International;
Udine (Italië)
Lift-installatie:
SPIE BelgiumAnca-Tech; Hasselt
Afwerking:
BERNARDIN; Luik
Meubilair en inrichting:
Verhofsté nv; Zele
Omgevingsaanleg, nissen voor urnen:
Groep Vanhoeyveld; Boortmeerbeek
Beton:
Betomix; Boortmeerbeek

Het gebouw bevindt zich in
het midden van een groot watervlak.

12
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genomen. Aan de buitenzijde van het gebouw loopt er een overdekte rondgang rond
heel het gebouw. De op het gebouw aangebrachte lamellen in cortenstaal zorgen daarbij
voor bijzondere lichtspelingen op de buitenmuren.”

naren, en werkten we een monolithisch, sober ontwerp uit dat zich als een sarcofaag uitstrekt over
het landschap. Het gebouw, dat voornamelijk werd uitgevoerd in beton en cortenstaal, bevindt zich als
een autonoom volume in het midden van een groot watervlak, dat het heengaan symboliseert. Door
het gebouw in het water te leggen, op een eiland als het ware, bevind je je al een beetje buiten de
bestaande wereld. Het gebouw omarmt je, maar zodra je er binnengaat ben je ook afgescheiden van
de buitenwereld en werkt het als een soort van fysieke loutering.”

Supermarkt
“De ovens staan wel op de begane grond, maar alle overige technieken en technische
ruimtes werden ondergronds, in het ruim van het schip zeg maar, aangebracht”, vervolgt Jacques Roggen. “Niet alleen de centrale verwarming, noodgenerator en waterput, maar ook onze filteringsinstallatie. We wilden vermijden dat het crematorium gelinkt werd aan een verbrandingsoven. Van waar je ook kijkt, je ziet de tien meter lange
schouw niet. Deze verdieping heeft ook een eigen ingang voor cateringdiensten en
begrafenisondernemers. Ook hier speelt dat streven naar sereniteit mee. We willen het
lossen van de kisten aan het zicht van de bezoekers onttrekken. Je ziet het zelfs terugkomen in de aanleg van de parkeerplaats voor bezoekers: met veel aandacht voor groen.
Je mag zeker niet het idee krijgen dat je naar de supermarkt gaat.”

1.

“De inspiratie voor het ontwerp vonden we dan wel in oudere, niet-lokale culturen, maar voor het
beton en cortenstaal hebben we ons net wél gebaseerd op dat lokale aspect”, gaat Klaas Goris verder.
“De kleur van het beton, dat met ijzeroxide is gepigmenteerd, verwijst naar de bruine ijzerzandsteen
die typisch is voor deze streek, net als de roestkleur van het cortenstaal, en staat zo symbool voor de
terugkeer naar de aarde. Omdat we geen verticale of horizontale naden wilden, werd het beton ter
plaatste gestort. Een van de grootste uitdagingen van het project, aangezien ook de nutsleidingen en
andere voorzieningen erin moesten worden verwerkt.”
Schip
“Je komt het gebouw binnen via de noordelijke, donkere zijde”, vertelt Jacques Roggen tijdens de
rondleiding. “De indeling van het gebouw is opgevat als deze van een schip. De begane grond kan je
vergelijken met een dek, met alle voor het publiek toegankelijke ruimtes. Hier vind je bijvoorbeeld de
aula’s, familiekamers, ruimtes waar de rouwmaaltijden plaatsvinden en een brasserie. Ook de ovenruimte werd hier geïnstalleerd. Steeds meer en meer families willen het invoeren van de kist immers
bijwonen. Net als de rest van het gebouw is deze laatste ruimte erg sober en sereen gehouden. Het
is veel meer dan een louter technische ruimte. Opvallend op deze verdieping is ook de lange, monumentale gang, met negen reliëfs van kunstenaar Philippe van Isacker aan de wand. De uitsparingen
van de negen wassen structuren van het kunstwerk zijn mee ingewerkt bij het gieten van de wanden.
Achteraf is het kunstwerk voltooid.”
“De twee aula’s op deze verdieping, een kleine en een grote, kregen elk een eigen sfeer mee”, gaat
Jacques Roggen verder. “Deze in de grootste ruimte komt misschien nog het meest overeen met de
sfeer die een kerk oproept, maar de opstelling in de kleine ruimte is intiemer. De banken staan hier in
u-vorm rond de kist. Een constructie in het plafond boven de kist zorgt voor natuurlijke, indirecte lichtinval, zodat er vaak zelfs geen kunstlicht nodig is tijdens de viering. Die indirecte lichtinval is trouwens
een terugkerend element in het hele gebouw, naar het voorbeeld van Romaanse kerken.”

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

1.

Cometal ‘BIMET BEKISTING’
modulaire stalen bekisting voor architectonisch en
zichtbeton.

2.

“Enkel in de brasserie vind je één groot raam”, vult Klaas Goris aan. “Door te werken met heel veel
koepels en een tussendak zoekt het licht zich indirect een weg naar beneden. Het creëert een bepaalde sfeer in de aula’s en bijzondere luchtspiegelingen. Je verlaat de aula’s via een gemeenschappelijke
gang die uitkomt op de zuidkant. Achter de immense poort in cortenstaal wacht je een weids uitzicht
over de vijver en perenboomgaard. Je keert als het ware terug naar het leven, nadat je afscheid hebt

Met het standaard Cometal profiel is de BIMET bekisting aansluitbaar op al onze overige systeembekistingen.

3.4.
2.

foto 1 : Het gebouw, dat voornamelijk
werd uitgevoerd in beton en cortenstaal,
werd opgevat als een autonoom volume,
dat het heengaan symboliseert.
foto 2 : Aan de buitenzijde van het gebouw loopt er een overdekte rondgang
rond heel het gebouw.
foto 3 : Steeds meer en meer families
willen het invoeren van de kist bijwonen.
Daarom is deze plaats veel meer dan
een louter technische ruimte geworden.

4.
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De BIMET bekisting is speciaal geconcipieerd om op een rendabele en flexibele wijze te voldoen aan de huidige extreem hoge
eisen voor het uitvoeren van betonnen constructies.
Het toepassingsgebied van deze nieuwe modulaire systeembekisting is uitermate geschikt voor appartementsbouw. Dankzij
de paneelhoogte van 2m75 wordt het gebruik van kleine opzetstukken vermeden. De fijne paneelnaden garanderen behangklare wanden. Ook in de burgerlijke bouwkunde wordt steeds meer
belang gehecht aan het esthetische aspect; deze formule die een
modulaire, flexibele, sterke en stijve bekisting architectonisch beton aflevert is in de sector onuitgegeven. Door het toepassen
van een 5 mm dikke staalplaat als contactoppervlak wordt de
aftekening van de structuur van de systeembekisting in het betonoppervlak tot een minimum beperkt. Een strakke vormgeving
zonder plaatselijke oneffenheden of afwijkingen is het resultaat
van een correcte inzet van de BIMET bekisting.

In de ontwerpfase van deze BIMET bekisting was één van de
uitgangspunten het voldoen aan de strenge NEN 6722 met
betrekking tot de oppervlakte-beoordeling van betonwerk. De
meest veeleisende oppervlakte-beoordelingsklasse wordt zelfs
met betondrukken van 80 kN/m² gemakkelijk gehaald. Het
gebruik van spanstaven met een kerndiameter van 20 mm en
een gebruikslast van 140 kN laat ons toe om de bekisting in te
zetten voor het betonneren van constructies onder betondrukken
tot 100 kN/m².
Zodoende stelt de BIMET systeembekisting de aannemers in
staat om, onder gecontroleerde omstandigheden, hun grenzen
te verleggen. Zelfverdichtend en zelfnivellerend beton kan tot op
grote hoogte toegepast worden.
www.cometal.be
•••

foto 4 : De sfeer in de grootste aula
komt misschien nog het meest overeen
met de sfeer die een kerk oproept.
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Brandwerende afdichtingen :
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Blik onder de helm: Bouw - en bedrijfsrecht
Bouwen aan een geïntegreerd verzekeringsplan
Bouwheer, architect, studiebureau en aannemer werken samen op dezelfde bouwplaats. En toch
sluiten ze elk hun eigen verzekering af. Eli Hemelaer, deputy director, en Bart Bernaerts, commercial director bij verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits, pleiten voor een geïntegreerde aanpak. “Die benadering zorgt ervoor dat de verzekeringen van alle betrokken partijen
bij een bouwproject op elkaar worden afgestemd. Zo krijg je een waterdichte dekking en ook
belangrijke premiekortingen die vandaag veelal niet benut worden.”
De bouwsector is een kleine wereld. De aannemer krijgt het bestek door de bouwheer opgelegd. Deze
geeft ook aan wie de architect en het studiebureau is voor het project. Op hun beurt geven de architect
en het studiebureau in hun afrekeningen en contracten duidelijk aan wie de bouwheer en de aannemer
is van het bouwproject waarvoor zij de studieopdracht krijgen.
“Bij een geïntegreerde aanpak van de verzekeringen kunnen al die partijen tegelijk bediend worden”,
stelt Bart Bernaerts van Vanbreda Fryns Verzekeringen. “De makelaar heeft een beter zicht op de
concrete vragen van de diverse partijen in het bouwproject; hij kan de dekkingen beter op elkaar afstemmen en bijgevolg aanzienlijke premiekortingen toekennen. Alle partijen worden hier beter van.
Dat moet een automatische reflex worden in onze dienstverlening naar de bouwsector.”
Kunnen de architecten en studiebureaus voor die service dan niet gewoon aankloppen bij hun verzekeraar? “Het aanbod in verband met beroepsaansprakelijkheid was lange tijd beperkt tot een drietal
verzekeraars”, weet Eli Hemelaer. “Veel architecten en studiebureaus zijn daardoor niet optimaal verzekerd. Vandaag kan Vanbreda als onafhankelijke makelaar de polisvoorwaarden van zes verschillende
verzekeraars vergelijken. Zo creëren we positieve concurrentie, wat in het voordeel speelt van de
architect en/of het studiebureau. Bovendien beschikt Vanbreda over een internationaal netwerk waardoor we ook buitenlandse projecten via de ‘good local standards’ kunnen verzekeren. Geen enkele
andere makelaar heeft deze specialisatie.”
Transparant overzicht
En wat met de andere betrokken partijen bij een bouwproject? “Elke onderneming of instelling is
vroeg of laat een potentiële bouwheer. Niet-professionele bouwheren, zoals ziekenhuizen of productiebedrijven, zijn vragende partij om verzekeringsadvies te krijgen bij hun bouwactiviteiten. Professionele
bouwheren (vastgoedbedrijven en aannemers) zijn het gewoon om een Alle- Bouwplaats-Risico-verzekering (ABR) en eventueel een decenale dekking af te sluiten, en toch weten ook zij vaak niet hoe de
partijen op hun bouwplaatsen verzekerd zijn. Onze totaalaanpak garandeert een transparant overzicht.
Zo kan de bouwheer zelf vaststellen hoe de bedrijven op zijn werf verzekerd zijn”, stelt Bart Bernaerts.
Extra voordelen
Vaak zijn de betrokken partijen onderling zich niet bewust van de voordelen van zo’n geïntegreerde
aanpak. “Neem nu de dekking Faulty Design. Die is doorgaans in de ABR-verzekering van de bouwheer of aannemer vervat. Hierdoor zijn de architect en het studiebureau deels mee verzekerd. Met als
rechtstreeks gevolg een aanzienlijke korting op de beroepsaansprakelijkheid van de architect”, stelt
Bernaerts. “Omgekeerd is het zo dat verzekeraars een bijkomende premievermindering geven op de
ABR als ze ook de beroepsaansprakelijkheid van de architect of het studiebureau kunnen verzekeren.”
Als de bouwheer een decenale polis neemt, heeft dit een directe impact op de beroepsaansprakelijkheidsdekking van de architect en het studiebureau. Dat is goed voor een bijkomende premievermindering. Zowel bouwheren, architecten als studiebureaus weten dit meestal niet.
Eli Hemelaer is er van overtuigd dat veel bouwpartijen geïnteresseerd zijn in deze aanpak. “Van alle
cliënten die bouwplannen hebben, kunnen wij perfect achterhalen wie de betrokken partijen zijn in het
bouwproject. Het is een bijkomende service naar onze cliënten toe als we nakijken hoe de betrokken
partijen verzekerd zijn. Het zal hen heel wat geld
besparen en bovendien zullen ze ook beter gedekt
zijn voor al hun bouwrisico’s.”
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Gerard Mercatorstraat 24 I B-3920 Lommel I info@derdaele.be

tel. +32(0)11 805 500

www.derdaele.be

Vanbreda Fryns Verzekeringen
NV in Hasselt is een dochteronderneming van Vanbreda Risk &
Benefits, naar eigen zeggen de
grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar van België, en de
meest toonaangevende verzekeringsmakelaar en -consultant in
de Benelux.
Al meer dan 75 jaar levert Vanbreda oplossingen op maat aan
grote bedrijven, KMO’s en zelfstandigen. In 2013 was het bedrijf goed voor een omzet van
69,6 miljoen euro. Er werken
ongeveer 500 personen bij
Vanbreda Risk & Benefits,
die gespecialiseerd zijn in verzekeringen, Risk Management en
Employee Benefits. Een grondige kennis van de activiteiten
en risico’s van hun cliënten en
doorgedreven technische knowhow zijn de hoekstenen van hun
succes. Bart Bernaerts is projectleider van het team accountmanagers dat zich toelegt op de verzekeringen van de bouwsector.
Via het internationale partnership
EOS RISQ biedt Vanbreda Risk
& Benefits wereldwijd dezelfde
service aan.
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Kantoor Limburg
Hasselt
Vanbreda Fryns
Verzekeringen
Genkersteenweg 429
3500 Hasselt
Tel. + 32 11 26 51 70
Fax + 32 11 22 67 99
info@vanbredafryns.be
www.vanbreda-riskandbenefits.be
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Facts & Figures: ML Technics
Op de groei gebouwd

Get the picture

Hoewel het installatiebedrijf ML Technics nog niet lang geleden een nieuw
pand betrok in het Overpeltse Nolimpark, barstte het bedrijf daar al snel uit
zijn voegen. Daarom ging de firma samen met Derdaele+ op zoek naar een
nieuwe locatie die beter beantwoordt aan de toekomstige groeistrategie.
Die nieuwe locatie werd niet alleen heel snel, maar ook nog eens vlakbij gevonden. Kevin Pinxten, medezaakvoerder van ML Technics, en Philip
Goedtkindt, commercieel verantwoordelijke van Derdaele+, vertellen meer
over hun samenwerking.
M.L. Technics is in meer dan 20 jaar uitgegroeid tot een gerenommeerd installatiebedrijf voor particulieren en bedrijven. Zo stond het vorig jaar onder andere in voor de volledige elektriciteit, verlichting, beveiliging en muziekinstallaties van het gerenommeerde hippische centrum Sentower Park, in
Opglabbeek. De firma is tevens ook erkend voor de plaatsing van alarmsystemen en zonnepanelen.
“Wel grappig, want aanvankelijk vreesde ik dat we het vorige gebouw nooit zouden kunnen vullen”, vertelt Kevin Pinxten van M.L Technics. “Maar door onze groei, zeker in het segment van de
hernieuwbare energie, werd het al snel veel te krap. “Omdat we voor het vorige gebouw ook met
Derdaele+ in zee gegaan zijn en zeer tevreden terugblikten op die samenwerking, leek het ons evident om de firma ook nu weer in te schakelen. Opnieuw geen slecht idee, want zodra we een grond
te pakken hadden, was het hele project na vier maanden rond.”
Showroom
“Als we van klanten vernemen dat ze op zoek zijn naar een nieuwe locatie, gaan we even bij hen
langs om hun noden en behoeften te overlopen en die te vertalen naar een oplossing”, legt Philip
Goedtkindt van Derdaele+ uit. “We waren zeker ook op zoek naar de nodige ruimte voor een showroom voor onder andere onze warmtepompen,” aldus Kevin Pinxten. “Dat was onmogelijk op de
vorige site. Maar klanten willen toch graag iets met eigen ogen kunnen zien, iets tastbaars. Verder
was ook een groot dak belangrijk, voor het installeren van zonnepanelen. We willen immers een
goed voorbeeld geven aan onze klanten.”
“In dit geval lag de oplossing amper 500 meter verder”, gaat Philip verder. “Via het zusterbedrijf
van Derdaele+, Van Den Boer, konden we aan de slag op dit stuk, dat toen nog bos was. Het hele
project was inderdaad in een mum van tijd rond, maar we genoten dan ook een groot vertrouwen
van de klant. Door alles in één dossier te bundelen, kan je heel kort op de bal spelen. Als klant kan

1.
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Meer dan een doos
“Derdaele+ streeft er niet alleen
naar om snel en efficiënt tewerk
te gaan, maar wil ook veel meer
dan een industriële metalen doos
bieden”, legt Philip Goedtkindt
uit. “Door met verschillende volumes en diverse materialen te
werken, voorkom je dat je bedrijf
er gaat uitzien als dertien in een
dozijn. Mensen die heel sec bouwen krijgen daar later vaak spijt
van. Het mag wat persoonlijker,
zonder dat je daarom de kosten
moet verhogen. Eigenheid is belangrijk. In dit geval werden er
doorheen het hele gebouw accenten aan gebracht. Zo laten we
hier en daar aan het kantoor een
betonpaneel uitspringen. Aan de
voorzijde werd ook gewerkt met
een vrijstaande paal. Wat kleuren
betreft, zie je vooral zwart en
grijs terugkomen. Verder werd er
natuurlijk de no-dige aandacht geschonken aan het isolerend vermogen zonder dat er aan esthetiek moet worden ingeboet. Op
het dak werden bovendien zonnepanelen geïnstalleerd en het
bedrijf werkt ook met warmtepompen. In principe is het zo
goed als energieneutraal.”
“Zoals je ziet is het 3.300 m2
grote gebouw opgesplitst in drie
compartimenten”, gaat Kevin
Pinxten verder. “Je ziet dat het
gebouw één geheel vormt, maar
de drie compartimenten kregen
toch hun eigen touch, met elk
ook een eigen toegangsdeur
en glazen wand. En niet onbelangrijk: op dit moment zijn wij
gevestigd in één compartiment
en verhuren we de andere twee
aan andere bedrijven. Maar op
langere termijn is het dus zeker
mogelijk om uit te breiden en een
extra gedeelte van het gebouw
of zelfs het hele gebouw te gaan
gebruiken. In de toekomst willen we ons immers ook verder
specialiseren in ramen, deuren
en veranda’s, dus als dat goed
gaat, zullen we nog wel wat extra
ruimte kunnen gebruiken, gelukkig hoeven we dan niet meer op
zoek te gaan (lacht).”

2.

foto 1 : “De in de tuin geïnstalleerde zonnetrekkers zijn een echte
eyecatcher. Iedereen die hier voorbijrijdt, snapt meteen dat we iets
met hernieuwbare energie te maken
hebben.”
foto 2 : Het bedrijf is zo goed als
energieneutraal door de installatie van
vele zonnepanelen, warmtepompen
enz.
foto 3 : “We kunnen vanaf iedere
weg aan de voor- of achterkant van
ons bedrijf geraken; we zijn dus zeer
vlot bereikbaar.”

3.
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partners

Bouwheer:
ML Technics; Overpelt
Architect:
D&A Architectenbureau; Lommel
Hoofdaannemer:
Derdaele+; Lommel
Grondwerken/staalconstructie:
Derdaele+; Lommel
Elektriciteit/HVAC/zonnepanelen:
ML Technics; Overpelt
Gevelbekleding:
Joris Ide; Zwevezele
Buitenschrijnwerk:
R&M Van den Boer; Lommel
Sanitair en vloerverwarming:
Evens Rudi Sanitair; Hechtel-Eksel
Beton:
Interbeton; Lommel
Dakwerken:
Gebroeders Hendrickx; Overpelt
Alarm:
Intersafe Electronics; Hechtel-Eksel
RWA koepels:
Brakel Aero; Erpe-Mere
Trappen en balustrades:
S&K Metalprojects; Lommel
Kantoormeubilair:
Wohnwelt Pallen; Würselen
Verlichting:
Lednlux; Genk
Buitenaanleg:
Lummens Tuinbedrijf Reynders;
Lummen
Klinkerwerken:
Maklibo; Mol
Omheining:
TF Hekwerken; Lommel
Vloertegels:
Kwanten Overpelt
Pur vloerisolatie:
Isola Tongeren
Hoogstanningscabines:
Electro Goorts Halen

In het gebouw werd vooral gewerkt
met zwarte en grijze kleuren.
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je natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar een
architect, en dergelijke, maar dan verloopt
het proces toch een pak trager.”
“Onze nieuwe uitvalsbasis ligt nu aan een
rotonde, zeg maar in het centrum van het
Nolimpark, een enorme troef qua visibiliteit. En de in de tuin geïnstalleerde zonnetrekkers zijn ook een echte eyecatcher.
Iedereen die hier voorbijrijdt, snapt meteen
dat we iets met hernieuwbare energie te
maken hebben”, lacht Kevin Pinxten. “Verder kunnen we vanaf iedere weg aan de
voor- of achterkant van ons bedrijf geraken;
we zijn dus zeer vlot bereikbaar.
1.

Addertje boven én onder het gras
“De grootste uitdaging tijdens de bouwfase werd gevormd door twee leidingen”,
sluit Kevin Pinxten af. “Over een stuk van
het terrein loopt niet alleen een hoogspanningslijn waardoor we maar beperkt in de
hoogte konden werken met kranen, ook
onder grond liep er een leiding. De rode
draad doorheen heel het project (lacht).”

E. Anseelestraat 11 - Ind. Balendijk 5026 - 3920 Lommel
tel. 011 55 25 80 - Fax 011 55 26 40

www.rmvandenboer.be - van.den.boer@skynet.be
van de boer.indd 1

25/03/14 14:55

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

2.

3.
2.
foto 1+4 : Het gebouw bestaat uit drie
compartimenten. Ieder compartiment
kreeg zijn eigen touch mee.
foto 2 : Door met verschillende volumes
en diverse materialen te werken, voorkom
je dat je bedrijf er gaat uitzien als dertien
in een dozijn. Zo laten we hier en daar aan
het kantoor een betonpaneel uitspringen.
Aan de voorzijde werd ook gewerkt met
een vrijstaande paal.
foto 3 : De grootste uitdaging tijdens de
bouwfase werd gevormd door twee
leidingen.
4
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Blik onder de helm: bouwproductie
De bouwproductie zal op 40.000 woningen per
jaar blijven hangen.
Einde maart brachten het Federaal Planbureau en ADSEI de geactualiseerde vooruitzichten over de
demografische ontwikkelingen in België naar buiten. Kort gezegd, zal de Belgische bevolking de komende jaren fors toenemen. Daarnaast zal het aantal huishoudens nog sterker aangroeien gezien de
blijvende tendens van vergrijzing, echtscheidingen en meer alleenstaanden. Als marketingbureau voor
de bouwsector, berekende Essencia of ons gebouwenbestand hierop voorzien is én of de huidige
aangroei voldoende is om die bevolkingsuitbreiding te dragen. Want uiteraard moet ieder huishouden
een dak boven het hoofd hebben
12 Miljoen inwoners in België
Het Federaal Planbureau en ADSEI hebben de demografische vooruitzichten voor België geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de bevolking de komende 15 jaar zal toenemen met 7% of tot 11,9 miljoen
inwoners. Tegen 2060 zal de bevolking zelfs gestegen zijn met 13% (12,5 miljoen inwoners). Deze
sterke aangroei is voornamelijk te wijten aan de immigratie. Een logisch gevolg van de toename van
de bevolking is een toename van het aantal huishoudens.
Volgens de verwachtingen van het Federaal Planbureau zullen de huishoudens nog sneller groeien
dan de bevolking. Zo zullen er binnen 15 jaar 11% meer huisgezinnen zijn of 5,3 miljoen. In 2060 zou
ons land 5,8 miljoen gezinnen moeten kunnen huisvesten, dit is 21% meer dan nu. De spectaculaire
toename van het aantal gezinnen heeft enerzijds te maken met de immigratie, maar ook de vergrijzing
en het aantal echtscheidingen vormen een belangrijke accelerator.
Jaarlijks 40 à 42.000 woningen extra
Begin 2013 telt België iets meer dan 4,9 miljoen woningen. Jaarlijks verdwijnen er ‘slechts’ 2.500
woningen ten gevolge van sloop of herbestemming. Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer 45.000
woningen toegevoegd aan het woningenbestand. De grootste brok hiervan wordt ingenomen door
de residentiële nieuwbouw, dat de afgelopen jaren om en bij 40.000 nieuwe woningen produceerde.
Een kleine aangroei wordt nog bijkomend gecreëerd door andere gebouwsoorten te renoveren tot
woongelegenheid. Een klassiek voorbeeld hiervan is de omvorming van een kantoorgebouw tot een
aantal appartementen. In totaal bekomen we dus een netto-aangroei van 40.000 à 42.000 woningen
de afgelopen jaren.

Renoveren of slopen ?
Zoals geweten kampt België met een oud gebouwenbestand waarbij meer dan 60%
dateert van vóór 1970. Alhoewel het overgrote deel van deze woningen nog in zeer
goede staat is, beantwoorden veel van deze woningen niet meer aan de wensen van de
markt. Denk maar aan het gewijzigde leefcomfort, de strengere energie- en milieunormen, maar ook de gezinssamenstelling is veranderd door de jaren heen. Tegen 2060 zou
het aantal alleenstaande huishoudens met de helft gestegen zijn ten opzichte van 2013.
Ook het aantal éénoudergezinnen neemt toe.
Om ons bestaand gebouwenbestand dus optimaal in te kunnen zetten om de bevolkingsaangroei te kunnen opvangen, zal een grondige adaptatie noodzakelijk zijn. Wanneer de renovatie dus niet meer gestimuleerd zal worden zoals de afgelopen jaren, zal
een deel van deze woningen uit de aanbodzijde dreigen te vallen.
Tegelijkertijd zal voortdurend de afweging moeten gemaakt worden tussen sloop en
renovatie. Ons gebouwenbestand in België is rijk aan karaktervolle woningen die grotendeels met de hedendaagse renovatietechnieken efficiënt kunnen aangepast worden om
comfortabel te wonen. Maar dit is niet altijd het geval. Sommige woningen zijn zo sterk
verouderd of de locatie zou veel efficiënter kunnen benut worden, dat afbraak eerder
wenselijk is. Maar het ligt niet in onze aard om wat we gebouwd hebben te vernietigen.
Waar in België jaarlijks nog geen 2.500 woningen gesloopt worden, gaan er in Nederland jaarlijks ongeveer 13.000 woningen tegen de grond. Nochtans creëert sloop ruimte
voor nieuwbouwprojecten. Vandaar zou een financiële en maatschappelijke berekening
moeten uitwijzen of renoveren of slopen is aangewezen.

Who is Essencia

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

Essencia
Industrieweg 45
3980 Tessenderlo
T +32 13 35 60 76
www.essencia.be

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

Conclusie: de nieuwbouwproductie zal rond de 40.000 woningen blijven hangen
Uit de gegeven informatie kunnen we opmaken dat de verwachte bevolkingsgroei kan
opgevangen worden enerzijds door het bestaand patrimonium en anderzijds door een
jaarlijkse netto-aangroei van 40.000 woningen per jaar. Meer productie zou alleen maar
interessant zijn wanneer er meer gesloopt zou worden. Zolang er sterk blijft ingezet
worden op de renovatie en het aanpassen van de bestaande woningen, is een terugkeer naar de ‘gouden’ jaren van vóór de kredietcrisis -waarin er jaarlijks 50.000 nieuwe
woongelegenheden bijkwamen- zeer onwaarschijnlijk.

De ruimheid van marketing en
de diversiteit van de toepassing
hiervan binnen de bouwsector
zorgen voor een kleurrijke ervaring. Essencia staat voor kennis,
diversiteit en resultaatgerichtheid.
Dit vormt de basis voor de
professionele ondersteuning van
het marketingbeleid van klanten.

Totaal renovatie

Steen

I Ruwbouw & Afwerking
van a tot z

Sanitair & Verwarming

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

Sanitair

9 • 39

Wanneer we deze berekening schalen met de aangroei van het aantal huishoudens, zien we dat bij
een jaarlijkse netto-aangroei van ongeveer 40.000 woningen er jaarlijks een klein overschot wordt
gerealiseerd. Doordat de bevolkingsgroei vanaf 2020 zal vertragen, wordt dit overschot steeds groter.

gsm 0032 475 62 71 09
gsm 0032 470 52 99 62

traat 1

Berekening vanuit PreviewConstruct.
Meer informatie www.essencia.be/nl/marktinformatie/previewconstruct/

Lambrichts B
Lambrichts G

ovens

Verdeling & installatie van houtpellet kachels
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Facts & Figures: Canary Wharf
“Hoe moeilijker, hoe liever”
Een opmerkelijk ‘staaltje’. Dat is het minste dat er kan gezegd worden van
het werk dat TCS uit Houthalen-Helchteren heeft geleverd voor het dak
van een gloednieuw station in Londen. Voor dit project mocht TCS 564
stalen knopen en twee 3D buizen van elk 84 meter fabriceren die dienen
als verbindingspunten voor het houtwerk van het imposante dak. Het order
heeft een waarde van 1,35 miljoen euro.
Het station Canary Wharf, dat deel uitmaakt van een nieuwe treinverbinding die dwars door de Britse hoofdstad zal lopen, zal 6 verdiepingen tellen. Tegen 2018 moeten hier de eerste treinen arriveren en vertrekken.
Het ronduit schitterende ontwerp, dat eruit ziet als een ruimteschip of een walvis met opengesperde bek,
is van het wereldwijd vermaarde architectenbureau Foster and Partners. De absolute eyecatcher van het
315 meter lange gebouw, is het dak, dat geconstrueerd wordt als een geraamte van houten balken. Een erg
gewaagd concept, niet alleen visueel, maar ook technisch. De balken moeten namelijk perfect volgens het
motief op elkaar aansluiten en voldoende draagkracht hebben om de gigantische dakconstructie te ondersteunen. Een kolfje naar de hand van TCS uit Houthalen-Helchteren, dat in opdracht van het Duitse Wiehag,
de stalen steunpunten mocht berekenen, uittekenen in 3D en uitvoeren.
“We hadden met enkele andere opmerkelijke projecten in de wereld wel al ons visitekaartje afgegeven,”
zegt Dirk Teuwen van TCS over de totstandkoming van de bestelling. “Voor de Olympische Spelen van Londen in 2012 hadden we al het dak van een ander station gemaakt en ook het podium voor de wereldtournee
van U2 is een aantal mensen niet ontgaan. Ook in landen als Vietnam en Ghana hebben we al constructies
gemaakt. Vooral omdat we bekend staan om onze liefde voor uitdagende projecten, wist men waar aan te
kloppen.”

Sommige van meer dan 1000 kg per stuk. We hebben daarbij het softwarepakket tot het uiterste gedreven, waarbij de makers ervan een aantal modules dienden te herschrijven om het model berekend te
krijgen. De balken mochten een maximale speling in de knopen hebben van 1,5 millimeter. Nauwkeurigheid was dus uiterst belangrijk.”

Get the look
Het Canary Wharf Station is
niet alleen omwille van het
dak een opmerkelijk bouwproject. Het zit met de onderste verdiepingen ook een
heel eind in het water ingebed.
De basisfundering van het
station zit op 25 meter diepte onder het waterniveau.
Met beton verstevigde stalen pijlers zitten 33 meter
in de grond. Welgeteld 296
stalen pilaren van 18,5 meter
hoogte en 1,2 meter breedte
dienen om het water op afstand te houden.

Zo’n 100 miljoen liter water of het equivalent van 40
olympische zwembaden is
uit het dok verwijderd om
plaats te maken voor het
station.
Er zal 156.000 m3 beton nodig
zijn om het hele project op poten te krijgen. Eens op volle
kruissnelheid, worden er in
Canary Wharf ieder jaar zo’n
25 miljoen reizigers verwacht.

Stekker
Van de 564 stalen stukken die TCS moest ontwerpen, waren er 300 verschillende. “Daarom hebben we
in ons atelier een speciale opstelling gemaakt,” legt Dirk Teuwen uit. “Ook voor de fabricage van de
zogenaamde End Ring Beam, een buis van 84 meter die de dakrand vormt, werd een aparte opstelling
gebouwd. Door de onregelmatige vorm en de grote diameter (50,8 cm) hebben we twee hallen in ons
atelier benut voor een volledige proefmontage. Om deze buis veilig naar Londen te transporteren, werd ze
in stukken van 24 meter verdeeld, om daarna opnieuw aan elkaar te worden gemonteerd met een soort
stekkersysteem.”
Bijkomende moeilijkheid voor TCS waren de zeer krappe deadlines. “We hebben op 30 april 2013 de eerste stukken getekend, en begin september al de eerste knopen geleverd,” aldus nog Dirk Teuwen. “Een
team van 5 tekenaars is er enkele maanden permanent mee bezig geweest. In januari dit jaar is dan het
laatste stuk, de End Ring voor de andere zijde van het dak, vertrokken.”
“Ondanks de extreme moeilijkheidsgraad van de constructie, de zeer kleine toleranties en de verscheidenheid aan knopen, hebben we geen enkele bijsturing moeten doen tijdens of na de montage. Onze verbindingsknopen en de End Ring Beams pasten foutloos, en daar zijn we toch wel heel trots op “
® tekst: Kurt Meers

Het ontwerp van Foster and Partners werd eerst voorgelegd aan het al even vermaarde studiebureau Arup,
dat in Londen alleen al zo’n 2000 ingenieurs telt. “Zij hebben met alle mogelijke simulaties, extreme krachten op het dak gezet, zodat we wisten hoe het gevaarte zou reageren bij zware storm of sneeuwval. Daar
hebben we dan rekening mee moeten houden om onze stalen knopen verder te ontwikkelen.
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Nice to know
Publireportage

Het ultieme vakantiegevoel

bij u thuis

Bouwbedrijven ongelukkig met elektronische
aanwezigheidsregistratie
• Bijkomende last terwijl fraudeurs wellicht blijven ontsnappen
• Bouwunie vraagt grondige evaluatie tegen einde overgangsperiode
Iedereen die actief is op een grotere werf moet vanaf 1 april vooraf elektronisch worden geregistreerd. Dit om de controle op de naleving van de sociale en fiscale wetten te vergemakkelijken. Na
een inforonde waarbij Bouwunie samen met de RSZ meer dan 500 bouwbedrijven informeerde over
deze nieuwe verplichting, is de conclusie duidelijk: de bouwbedrijven zijn er echt niet blij mee. Deze
extra verplichting verzwaart hun administratie nog maar eens, de ter compensatie voorgestelde
lastenverlaging op overuren is te beperkt én de twijfels over de effectiviteit van de maatregel (d.i. de
aanpak van de sociale dumping) zijn erg groot. Bouwunie vraagt een grondige evaluatie. Indien deze
negatief uitvalt, moet de elektronische aanwezigheidsregistratie worden afgeschaft.
De bouwbedrijven betwijfelen dat het systeem van de elektronische aanwezigheidsregistratie de
sociale dumping effectief zal kunnen aanpakken.Controles zullen door de inspectie vanaf 1 april nog
altijd op dezelfde wijze als vandaag moeten gebeuren: door naar de werven te gaan en de fraudeurs
ter plaatse te klissen. Want een fraudeur zal zichzelf en zijn mensen uiteraard niet of op onvolledige
wijze registreren. De registratie is bovendien een bijkomende zware administratieve verplichting
voor de bouwbedrijven en dit zonder dat er een andere verplichting wegvalt. De kleine vereenvoudiging van de “aangifte van werken” weegt hier niet tegen op. Daarenboven zijn er nog veel te veel
onduidelijkheden en praktische bezwaren. Wat met onvoorziene wijzigingen in de personeelsbezetting op een werf, wat doe je als je onverwachts naar een andere werf moet, … De overheid creëert
hiermee een bijkomend concurrentieel nadeel voor de bonafide bedrijven ten aanzien van de malafide, die alle - en dus ongetwijfeld ook deze - regels aan hun laars lappen.
De lastenverlaging op overuren die gegeven wordt ter compensatie van de nieuwe verplichte registratie is te beperkt en vooral te onduidelijk. Wat met bedrijven die af en toe of slechts één maal
geconfronteerd worden met werven waarop ze zich elektronisch moeten registreren? Wat met de
collega’s die in het atelier werken? ... Allemaal vragen waarop het antwoord (nog) ontbreekt.
Gelukkig zijn de boetes voor het niet naleven van de registratieverplichting uitgesteld tot 1 oktober
en zitten we tot dan in een soort van testfase. Bouwunie wil een grondige evaluatie waarbij dan
duidelijk zou moeten blijken dat de aanwezigheidsregistratie loont, dat er bijvoorbeeld effectief meer
bedrijven die zich bezondigen aan sociale dumping gevat worden én hun verderfelijke praktijken
moeten stoppen. Bij een negatieve evaluatie zal Bouwunie pleiten voor de afschaffing van de elektronische aanwezigheidsregistratie.

“Een klant mag geen kopzorgen hebben” Dat is ons motto.
Als je voor kwaliteit kiest, kom je langs bij TVS Fiber in Overpelt,
een zaak met uitsluitend tevreden klanten en meer dan 20 jaar ervaring.

zwembaden I whirlpools I sauna’s I poolhouses I totaalprojecten

Officiële verdeler van:

Albert Quintinlaan 1605 I 3900 Overpelt I 011 79 42 84 I info@tvsfiber.com I
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Info: De elektronische aanwezigheidsregistratie is de verplichting om de aanwezigheid van alle personen op een bouwplaats te registreren bij de overheid, vóór aanvang van de werken. Op een paar
uitzonderingen na geldt de verplichting voor elke nieuwe bouwplaats waarvan de totale factuur
hoger ligt dan 800.000 euro exclusief btw. Ze slaat op de registratie van iedereen die deelneemt aan
de werkzaamheden op de werf, zowel werknemers als zelfstandigen, hoofd- en onderaannemers,
uitzendkrachten, leerlingen-stagiairs, architecten, veiligheidscoördinatoren … Ze moet vooraf gebeuren, ter plaatse of vanop afstand, via de RSZ-website. Aan het niet vervullen van de aanwezigheidsregistratieverplichting zijn vanaf 1 oktober 2014 zware boetes verbonden. Tot dan spreken we dus
over een overgangsperiode, test- of proefperiode.
info:
Anja Larik, perschef | tel. 02 588 42 01 of 0497 47 17 30
Hilde Masschelein, gedelegeerd bestuurder | tel. 0496 27 07 34
Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal | tel. 0479 24 10 50
Bouwunie – Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde
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Facts & Figures: Vrije Basisschool ‘t Piepelke
“Op termijn kunnen alle leeftijden hier terecht”

get the look

Na zo’n 20 jaar in containerklassen te hebben doorgebracht, kon de Bilzerse
Vrije Basisschool ‘t Piepelke / School met de Bijbel, in september 2013 eindelijk van start gaan in haar gloednieuwe gebouw. Ondanks de beperkte budgetten, ging het bestuur voor het nieuwe gebouw toch de uitdaging aan om
passief te bouwen. Directeur van ’t Piepelke, Miet Nivelle, en architect Pieter
Meuwissen van Lava Architecten blikken terug op het project.

“Vanaf de eerste verdieping vertrekt een loopbrug naar de sporthal”, vult Pieter Meuwissen aan.
“Deze overgang wordt ook gebruikt om een overkapping te maken zodat je toch voor een klein
stuk een overdekte speelplaats
bekomt.”

“Onze school is jaren geleden ontstaan als een afdeling van de school met de Bijbel in Genk”, vertelt
directeur Miet Nivelle. “Jarenlang hebben we les gegeven in containerklassen op deze site, die tussen twee sociale woonwijken ligt. Aanvankelijk was het de bedoeling om de twee woonwijken naar
mekaar toe te laten groeien tot één grote woonwijk. Maar de laatste jaren is men meer en meer
teruggekomen van dat idee. Daardoor bleef het terrein er ongebruikt bijliggen, en trok het vandalisme
en sluikstorters aan. We hebben dus onze stoute schoenen aangetrokken en zijn gaan aankloppen bij
de stad Bilzen. De stad had een probleem én wij hadden er een. Waarom zouden we dat niet samen
kunnen oplossen? Dat bleek inderdaad het geval. Wij hebben de grond in opstal gekregen en plannen
gemaakt voor een eigen school. Daarbij zijn wij de bouwheer van de school en polyvalente ruimte,
die na de schooluren en in weekends en vakanties aan de stad wordt verhuurd. De stad is dan weer
bouwheer van de twee lokalen voor buurtwerking, die zich boven de sporthal bevinden. Ook de buurtwerking heeft immers jarenlang in containers gewerkt.”

De twee speelplaatsen, een voor
de kleine kinderen en een voor
grote en kleine kinderen, kregen
net als het gebouw, een open
karakter. Ze moeten met onder
andere een zandbak, kaats- en
krijtmuren, klauterplekken, ...
uitnodigen tot veel activiteiten
en verbondenheid, maar ook de
mogelijkheid bieden om tot rust
te komen.

Gemeenschapsruimte
“Ik vind het mooi dat diverse projecten op deze site met elkaar samenhangen”, vertelt Pieter
Meuwissen van Lava architecten. “We zijn dan ook uitgegaan van een masterplan om vervolgens
de verschillende delen uit te werken. Je hebt de school en de buurtwerkingslokalen, maar er komt
ook nog een CKG en een kinderdagverblijf dat een onderdeel wordt van het centrale gebouw met de
polyvalente ruimte en de school. Daarom noemen we het gemeenschapsruimte: op termijn kunnen
alle leeftijden hier terecht voor diverse functies: kinderopvang, kleuterschool, lagere school, vrije tijd
en buurt-werking. Het complex werd ook bewust centraal op de volledige site geplaatst, die de twee
aanpalende woonwijken met elkaar linkt. De verkeersontsluiting is zo opgevat dat er geen doorgaand
verkeer mogelijk is voor wagens, je kan er enkel lokaal parkeren.”
“Belangrijk voor ons, als school, was dat we onze visie op onderwijs én onze openheid naar de omgeving konden doortrekken in het gehele gebouw”, gaat Miet Nivelle verder. “Wij geven toch net iets
anders les dan in een gewone school. En dat kon al lang niet meer in onze containerklassen. Door

foto 1 : “Vanaf de eerste verdieping vertrekt een loopbrug naar de
sporthal”, vult Pieter Meuwissen
aan. “Deze overgang wordt ook
gebruikt om een overkapping te
maken zodat je toch voor een klein
stuk een overdekte speelplaats
bekomt.”
foto 2: De polyvalente ruimte wordt
na de schooluren en in weekends
en vakanties aan de stad verhuurd.
1.
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partners

Bouwheer:
VZW School met de Bijbel; Bilzen
Architect:
Lava Architecten; Leuven
Hoofdaannemer:
Meeusa; Tessenderlo
Veiligheidscoördinatie:
BOA nv; Zonhoven
Studiebureau:
AB associates; Hasselt
Staalconstructie:
Hercon; Houthalen-Helchteren
Dakwerken:
Hendrix Jozef; Maaseik
Chape:
D&V Workmanship; Houthalen-Helchteren
Gevelstenen:
Vandersanden Group; Bilzen
Elektriciteit:
Electro Geukens; Ham
Sanitaire wanden:
Inter-systems; Genk
Lift:
Kone Belgium; Brussel
Binnenschrijnwerk:
Hendrikx; Bilzen
Glazen borstwering:
Glas Express bvbva; Hoeselt
Schilderwerken:
Ladik; Heppen
Wandbekleding:
Habita; Houthalen-Helchteren
Gordijnen:
Grutman Home Decor; Hasselt
Zonwering:
Hegge nv; Hamont-Achel
Buitenaanleg:
Van de Linden Groen; Sittard

De overgang tussen schoolgebouw en
polyvalente zaal werd ook gebruikt om een
overkapping te maken zodat je toch voor een
klein stuk een overdekte speelplaats bekomt.”
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“Beneden vind je alle kleuters samen in een maxiklas, onder de leiding van drie juffen,”
zegt Miet Nivelle nog. “Dit doen we nog niet zo lang, maar wél met goede resultaten.
Zo zijn er al kleintjes van 2,5 die hun eigen naam kunnen stempelen. Heerlijk om te zien
hoe zij groeien, en de groten voor hen zorgen. ’s Ochtends komen ze toe met hun mama
en/of papa in de miniklas waar ze hun spulletjes kwijt kunnen in een eigen locker en
vervolgens met de ouder naar de maxiklas gaan.”

onder andere ook het brede school-principe toe te passen, willen we als school de kern worden van
de omliggende gemeenschap.”

“Naast de twee speelplaatsen, legt de stad Bilzen in een latere fase ook nog het voorliggende speelplein aan, dat bestemd is voor voor het vijfde en zesde leerjaar”, sluit Miet
Nivelle nog af.

“Ik bewonder de durf van deze school om niet alleen de uitdaging van een volledige nieuwbouw
aan te gaan, maar ook nog eens de lat hoger te leggen door voor een passiefbouw te kiezen”, aldus
Pieter Meuwissen. “Ondanks de subsidies, moest de school toch nog zelf instaan voor 30 % van de
financiële middelen. Door te kiezen voor massief-passief bouw, waarbij je een combinatie krijgt van de
ecologische en economische voordelen van een passiefhuis, en de duurzaamheid van een klassieke
bouwwijze, konden zowat alle aannemers die vertrouwd zijn met de klassieke bouwwijze meedingen.
Daardoor bekwamen we toch concurrentiële prijzen. We konden gedetailleerde ingrepen doorvoeren
die passiefbouw mogelijk maakten, zonder dat ze leidden tot extra kosten. De uiteindelijke kost lag
met 1,8 miljoen euro zelfs lager dan onze raming van 1,9 miljoen euro.”
Stalker
“Lava heeft onze visie echt geweldig vertaald naar een ontwerp”, prijst Miet Nivelle het architectenbureau. “Ik voelde me soms een stalker als ik belde met een vraag, maar steeds kreeg ik een
luisterend oor. Het eindresultaat komt dan ook heel dicht in de buurt van onze ideale school.”

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

1.

“Op dit moment tellen we 90 leerlingen, maar er is plaats voor 120 leerlingen,” legt Miet Nivelle uit.
“Zoals je gemerkt hebt ligt mijn bureau boven en niet beneden. Een bewuste keuze, want onze kleuters moeten makkelijk naar buiten kunnen om te leren en te spelen. Maar het eerste leerjaar moet ook
dicht bij de derde kleuterklas liggen om de overgang van de kleuterklas naar het lager onderwijs zo
organisch mogelijk te maken. En het tweede leerjaar moet op zijn beurt bij het eerste leerjaar liggen,
omdat we werken met graadsklassen. De schuifwanden in de klassen gaan dicht bij taal en rekenen.
Bij o.a. de lessen bijbel en wereldoriëntatie gaan ze open.”
“Omdat we aan de voorzijde ook een speelplein voor het vijfde en zesde jaar wensten, zonder dat we
er een toezichthouder wilden plaatsen, hebben we de leraarskamer aan de voorzijde op de begane
grond gemaakt. Dus was er beneden gaan plaats meer voor de burelen en verhuisde ik naar boven.
Het aanpalende zorglokaal is vrij groot, omdat we heel erg investeren in ouderbetrokkenheid. Ook het
derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar hebben hun eigen stek op de eerste verdieping. Onze gangen,
noem ik ook liever niet zo. Wij hebben ze ten volle benut als uitbreiding van de klassen, als leerruimte.
Op de eerste verdieping vind je er een mediatheek, en op de begane grond een speelstraat voor de
kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar. Je zal ook zien dat je in de klassen geen boekentassen
of jassen vindt. We willen de kinderen zo weinig mogelijk prikkels geven, en zoveel mogelijk ruimte,
rust en een thuisgevoel bieden.”

2.

2.3.

foto 1: De twee speelplaatsen, een voor
de kleine kinderen en een voor grote en
kleine kinderen, kregen net als het
gebouw, een open karakter.
foto 2: De gang als leerruimte: op de
eerste verdieping vind je een mediatheek.
foto 3: “De gangen worden ten volle benut als uitbreiding van de klassen, als
leerruimte.”
foto 4: Beneden vind je alle kleuters
samen in een maxiklas, onder de leiding
van drie juffen.
4.
36

- Builders Facts

OBJEKTEN

HET ANDERE
CONCEPT.
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www.stulens.be
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Facts & Figures: Hansgrohe
Nieuwe kleuren
voor je poëtische
Axor-sfeerdouche
De Japanse designstudio Nendo
boog zich eerder dit jaar over de
douche van de toekomst.
De prototypes van designer Oki Sato toonden we al eerder, maar vandaag
brengen we nog heuglijker nieuws: de hele afgewerkte collectie is er!
Een absolute troef zijn de verschillende uitvoeringen, waaronder brons en
nikkel, die de trends van het moment weerspiegelen.
Kleur in de douche
De nieuwe collectie die Nendo ontwierp voor Axor, biedt verschillende afwerkingen die meteen alle registers opentrekken. Een douchekop hoeft niet langer uitgevoerd te zijn in wit of chroom. De ontwerpers van
Nendo individualiseerden namelijk hun ontwerp met een reeks speciale uitvoeringen uit het Axor Manufaktur-gamma. Je kunt je badkamer dus inrichten volgens de nieuwste trends met de vergulde uitvoering van
de Axor LampShower bijvoorbeeld.
Licht in de duisternis
De Axor LampShower wordt zonder twijfel dé eyecatcher in je badkamer. De douche met ingebouwd licht
kan aan het plafond of aan de wand gemonteerd worden en tovert de natte ruimte om tot een gezellige
cocon. Het warme, aangename licht in de duisternis en het visuele spel tussen licht en waterstralen garanderen een unieke douchebeleving. Omdat de lichtbron geïntegreerd zit in de douchekop, zie je mooi hoe de
bundel waterstralen naar binnen toe loopt en in zachte regendruppels verandert.
De grenzen van ruimte en functie voorbij
De ontwerpers van Nendo maakten komaf met alle badkamerclichés. De grenzen van ruimte en functie
werden helemaal doorbroken in hun collectie voor Axor. Nendo koos er namelijk voor om water en licht
samen te brengen in een hybride creatie: een lampenkap voor onder de douche. Oki Sato (Nendo): “Wat
oorspronkelijk plaatsvond in aparte ruimtes, kun je nu beleven zonder die ruimtelijke belemmeringen. De
badkamer maakt immers ook deel uit van onze leefruimte.”

Facts & Figures
Over nendo
Nendo, de designstudio van de Canadese
designer en interieurarchitect Oki Sato,
behoort tot de top van de internationale
designwereld. Eenvoud, lichte structuren
en elegantie zijn de voornaamste kenmerken van de creaties van het bureau.
In 2012 werd Oki Sato door Elle Decor uitgeroepen tot Designer van het Jaar. In het
klantenportfolio van Nendo zitten enkele
ronkende namen als Coca-Cola, Kartell,
Louis Vitton en Hermès.
Over Axor
Axor, het designermerk van de Duitse
sanitairspecialist Hansgrohe AG, staat
voor ‘Designer Visions for Your Bathroom’. Een selecte groep designers,
architecten en binnenhuisarchitecten
ontwikkelden samen met Axor hun visie
op de badkamer als leefruimte. De Axorcollecties bieden veel verschillende, duurzame oplossingen voor het realiseren van
de individuele badruimte op het hoogste
esthetische en technische niveau. Philippe Starck, Antonio Citterio, Jean-Marie
Massaud, Patricia Urquiola, Ronan & Erwan Bouroullec en recent Nendo en Front
ontwikkelden al collecties voor Axor.
Allemaal maken zij het leven in en met de
badkamer een beetje mooier. Bezieler van
het merk Axor is Philippe Grohe.

Binnenverlichting n Buitenverlichting
Domotica n Installatie n Installatiemateriaal

Verlichting VANGRONSVELD bvba
Maastrichterstraat 48 n 3740 Bilzen
Tel: 089/510 111 n info@vangronsveld.be
www.vangronsveld.be
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Facts & Figures: Van Havermaet Groenweghe

Samenspel van traditie en vernieuwing over
de hele lijn
Berekende risico’s nemen zit ondernemers in de genen. Logisch dat degenen die hen adviseren, evenmin te beroerd zijn om af en toe extremen op
te zoeken. Of contrasten, in dit geval. Want het nieuwe, strakke, moderne
en transparante kantoorgebouw van Van Havermaet Groenweghe in Hasselt staat haaks op het aanpalende kasteel, dat baadt in de grandeur van
eeuwenoude tradities. Of is dat schijn die bedriegt?
De opdracht voor architectenkantoor De Gregorio & Partners was niet eenvoudig. Naast het gekende kasteel van dienstverlener Van Havermaet Groenweghe (VHG) in Hasselt, moest door de
aanhoudende groei, een bijkomende werkplek worden gecreëerd voor 150 mensen. “We opteerden
in de meteen voor een hedendaagse verschijningsvorm, die respectvol moest zijn voor het oude,
maar wel het nieuwe niet zou schuwen.” zegt Jan Maurissen, CEO van VHG. “Onze sector van de
accountancy is namelijk sterk geëvolueerd doorheen de jaren. We willen tonen dat we een open,
transparante filosofie hanteren, die aangepast is aan de eisen van onze klanten. Daarenboven wilden we met de nieuwbouw meer comfort creëren voor onze medewerkers. Veel licht en een goed
zicht op het park moesten zorgen voor extra energie en inspiratie. We doen hiermee aan ‘internal
branding’, waarbij we onszelf als werkgever nog aantrekkelijker maken.” Dat gebouw kon toch ook
op een nieuwe locatie gerealiseerd worden? “Ja, dat hebben we inderdaad ooit overwogen,” zegt
Jan Maurissen. “Maar we wilden ook absoluut de uitstraling van kwaliteit behouden die het kasteel
onmiskenbaar heeft. Je bedrijfsgebouw is toch het visitekaartje van de onderneming. Daar staan
vele bedrijven niet bij stil. Bijkomende reden om te blijven was de vlotte bereikbaarheid van de huidige accommodatie. ”

Get the look
Opvallend is dat er aan de ingang
van het domein geen enkele verwijzing te bespeuren valt naar
de naam Van Havermaet Groenweghe. Wie hier moet zijn, is
dus volledig aangewezen op het
huisnummer, dat wel in vol ornaat langs de drukke Diepenbekerweg prijkt. “Het is voor ons
gewoon een manier om te tonen
dat we anders zijn dan anderen,”
zegt Jan Maurissen hierover.
“De meeste klanten weten sowieso waar we gevestigd zijn, de
anderen vinden het heus wel via
hun gps. Door niet in volle glorie
onze naam aan de buitenkant te
etaleren, wijzen we bovendien
symbolisch op onze ondergeschikte rol ten opzichte van de
belangrijkheid die de klant heeft.
Anderzijds is het ook een verwijzing naar de discretie die we als
adviseur hanteren.”

Respect
“We hebben als architecten gekozen voor een sober, eenvoudig volume, omdat we niet in concurrentie wilden laten treden met de bestaande infrastructuur,” zegt Serge Bosmans van De Gregorio.
“Het respect voor het kasteel en de ruime parkomgeving moest zeker bewaard blijven. Er gaat van
het nieuwe gedeelte zelfs een soort ondergeschiktheid uit, die ook wordt uitgedrukt in de keuze van
de materialen. De voorgevel bestaat uit beton en glas in een mooi strak ritme. De glaspartijen tussen
de kolommen geven het doorzicht op het park.”
Binnenin de nieuwbouw merk je pas dat het geheel verzonken ligt in de grond. “Klopt, we hebben
het nieuwe volume in het park laten verzinken.” aldus nog Serge Bosmans. “Op die manier stelden
we een daad van bescheidenheid ten opzichte van het kasteel en kregen we een veel grotere verwe-

foto 1 : Het nieuwe volume maakt
zich ondergeschikt aan de toren van
het kasteel.
foto 2 : Er werd gekozen voor
moderne, strakke materialen
als beton en veel glas.

2.
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partners

Bouwheer:
Van Haevermaet-Groenweghe; Hasselt
Architect :
De Gregorio & Partners; Tongeren
Landschapsarchitect :
Pieter Daenen; Tongeren
Bouwcoördinatie:
Co-Cons; Putte
Ruwbouw en dakwerken:
Bouwbedrijf Hoedemakers; Hasselt
Tuinaanleg/groen dak:
Tuinen Daenen; Tongeren
Elektriciteit:
Geenard-Electro; Lanaken
Rijdende archiefkasten:
Stulens; Hasselt
Verlichting nieuwbouw:
Vangronsveld; Bilzen
Buitenschrijnwerk:
Veralu; Putte
Screens:
Harol; Diest
Data en elektriciteit:
3-IT; Geel
Databekabeling:
Netconnect; Pulderbos
Verlichting bar/polyvalente zaal:
2-Lite Undercover; Geel
Alarminstallatie:
Varel Alarm; Hasselt
HVAC:
Beliën Thermo Systems; Beringen
Trappen en borstwering:
Secla; Opglabbeek
Polybeton:
Bouwbedrijf Keulen H.; Lanaken
Wanden/plafonds/deuren:
Valedro; Tongeren
Glazen deuren:
Monsieur The Glass Factory; Ophasselt
Epoxyvloer:
DIF; Beringen
Parket:
Parketvloeren Vanvinckenroye-Driesen; 		
Halen
Los meubilair:
Pami; Overpelt
Keuken/kitchinette kasteel:
Deaplus; Heusden-Zolder
Vast meubilair:
De geluidsdempende materialen
Vandebroek Interieur; Hasselt
(linkerzijde) zijn netjes weggewerkt
Los meubilair bar/polyvalente zaal:
C&P Furnitures; Zutendaal
achter strakke houten latjes.
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venheid met het park. En het feit dat we hierdoor mooie hoge plafonds konden creëren zonder dat
het nieuwe volume te imposant werd, was mooi meegenomen. De grote uitdaging echter was het
binnen de bescheiden architectuur inpassen van het toch wel uitgebreide programma.”
Het kasteel, dat overigens is beschermd als bijzonder erfgoed, kreeg tegelijk met de nieuwbouw
een flinke opwaardering. “Het herbergt nu de faciliteiten voor de ontvangst van klanten en een
aantal ondersteunende activiteiten,” vertelt Jan Maurissen. “We hebben beneden enkele vergaderzalen ingericht, maar ook ons café en de polyvalente ruimte zijn in dit gedeelte ondergebracht.
Bij deze verbouwing wilden we ook laten zien dat we niet alledaags zijn. Bijvoorbeeld door de gang
helemaal knalrood te schilderen. Dat verwacht je niet meteen in een klassiek kasteel, en wekt dan
ook verwondering op.” De architect bevestigt: “De bouwheer durfde bij de inrichting erg ver door te
denken. Dat gebeurt ons niet vaak.” lacht Serge Bosmans.
Achteraan in dit gedeelte liggen de ruimte voor opleidingen, de keuken en het café, waar de nabespreking met klanten en collega’s kan plaatsvinden. “Dit hebben we ‘Bij Klanten’ genoemd,” legt
Jan Maurissen uit. “Een keuze van onze personeelsleden.” Altijd een goed excuus dus voor medewerkers die thuis de kerk in het midden willen houden…
Objectief
In schril contrast met het aanslepen van de bouwvergunning, die 4 jaar op zich heeft laten wachten,
ging het bouwproces van het nieuwe gedeelte wel met rasse schreden vooruit. “Op nauwelijks 11
maanden was alles klaar,” getuigt Jan Maurissen. “Daar zijn we heel tevreden over. Een verdienste
van Walter Liekens, de bouwcoördinator die wij hadden aangesteld. Hij heeft de aanbestedingsdocumenten gecoördineerd en de dagdagelijkse opvolging van de werken voor zijn rekening genomen.
Voor ons was die samenwerking om diverse redenen positief. Walter heeft directe expertise in de
bouw. Vooral voor bijkomende controles was dit een groot pluspunt. Ten tweede kon hij de taken
opnemen waar we zelf niet de tijd voor hadden. En tot slot konden we zo vermijden dat sommige
van onze klanten uit de bouwsector zich benadeeld zouden voelen bij de keuze van de leveranciers.
Vandaar dat we een externe, objectieve partij de offertes hebben laten beoordelen.”

Ontwerp landschapsarchitect Pieter Daenen
Op de site werd van een typische landschappelijke ruimte een romantische, parkachtige
tuin met verrassende doorkijkjes gemaakt. Bij het binnenkomen in het park word je omgeven door een waaier van struikmassieven, zorgvuldig gecombineerd en in een doordachte gelaagdheid aangebracht. Er werd gewerkt met struikmassieven zoals Hulst,
Grove Buxus, Taxus, Hedera. Deze zijn in de winterperiode de belangrijkste schermvormers, zodat het behaaglijk gevoel bewaard blijft. Vergezeld met inheemse struiken en
wilde rozen vervulden de authentieke park- en liaanrozen het karakter.
De uitdaging van het project lag vooral in het creëren van een goede samenhang tussen
de nieuwe én bestaande architectuur. Dit is volgens ons uitstekend gelukt.
Het mooie aan dit project was ook dat de opdrachtgever ons voldoende bewegingsvrijheid heeft gegeven om gaandeweg nieuwe inzichten en ideeën in het reeds bestaande
concept in te passen. Planmatig werken is belangrijk maar kunnen bijsturen is vooral in
parktuinen essentieel om te komen tot een verfijnder karaktervol resultaat.

1.
1.

Info : www.tuinendaenen.be

1.
2.

Het geheel oogt prachtig. Zowel de facelift van het kasteel als de invulling van het nieuwe gedeelte,
zijn erg geslaagd. “Het was onze bedoeling om het nieuwe volume een industriële look te geven
met heel wat gezellige accenten,” legt de architect uit. “Een soort loft-sfeer, zeg maar. Je heb
enerzijds de zichtbaar gestorte betontrappen en gepolierde vloeren, maar anderzijds ook de felle
kleuraccenten op de toiletten, bijvoorbeeld. De middenzone bestaat uit rolkasten, die tevens als
akoestische buffer dienen. En natuurlijk ook de grote draaitrap, die als blikvanger de overgang vormt
tussen klassiek en modern.” Dat contrast vind je tot slot ook terug in het park. “Tuinaanleg Daenen
uit Tongeren heeft dit, in nauw overleg met de architect, uitgewerkt, door in de plantenkeuze een
mix te maken van traditie en vernieuwing,” vertelt Jan Maurissen. “Op die manier wordt onze filosofie helemaal doorgetrokken voor iedereen die onze nieuwe infrastructuur bezoekt.”
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Kurt Vandeweerdt

2.
3.
foto 1 : De inkom van het kasteel
werd helemaal opgefrist met
kleurrijke accenten.
foto 2 : Het café ‘Bij Klanten’ is de
ideale plaats om na een zware
vergadering tot rust te komen.
foto 3 : Ook in het oudere gedeelte
zorgen moderne elementen voor een
frisse toets.
foto 4 : Gezellige zetels dienen voor
korte, informele vergadermomenten
onder collega’s.
4.
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De grote draaitrap aan het begin
van het nieuwe volume is
één van de blikvangers.

Vangronsveld Verlichting en Electro laat niets aan het toeval over.
Omwille van het functionele, energetische en esthetische belang van de verlichting
heeft ‘Vangronsveld Verlichting en Electro’ bij dit project niets aan het toeval overgelaten.
Vooreerst werd een gedetailleerde lichtberekening gemaakt om op elke plaats een ideaal
verlichtingsniveau te bekomen. Verschillende voorstellen werden door Vangronsveld uitgewerkt en met de bouwheer en de architect besproken.
In het nieuwe kantoorgebouw, dat een lineaire vormgeving heeft, is na samenspraak
gekozen voor lange smalle verlichtingsprofielen met TL5 HF lampen boven de werkplekken. Daarenboven is ook nog een rail geplaatst waarop LED-spots kunnen geklikt worden
voor accentverlichting. Een indirecte lichtlijn, bestaande uit LED-strippen, verzorgt de
sfeerverlichting. De trappenhal is ook voorzien van LED-verlichting die naast sfeer ook
een laag verbruik, een grote opbrengst en een lange levensduur garandeert.
info: www.vangronsveld.be
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Blik onder de helm: Keymolen Coaching
Het effect van uw leiderschapsstijl op
ziekteverzuim
Uit onderzoek blijkt dat het uw leiderschapsstijl is die een zeer grote invloed
heeft op de gezondheid van uw team. Ziekteverzuim kost werkgevers in
België jaarlijks rond de 10 miljard euro en het aantal verzuimdagen per werknemer is opnieuw met maar liefst 25% gestegen.
Wat is er nodig om dit kostenplaatje in de toekomst terug te dringen?
Welke rol is hier weggelegd voor bedrijfsleiders en leidinggevenden?
Wie draagt welke verantwoordelijkheid?
Oorzaak en gevolg.
Naast gezondheidsproblemen worden lage motivatie, slechte werksfeer en hoge werkdruk, als
de belangrijkste redenen aangegeven voor ziekteverzuim. In sommige bedrijven en organisaties
kent men ‘baaldagen’. Dit zijn enkele losse dagen
per jaar dat men mag thuisblijven zonder bewijs
van ziekte. Dit levert geen bijdrage aan de oplossing en neemt ook de oorzaak voor het ziekteverzuim niet weg.
Een goede leider creëert een goede sfeer.
De aangeven redenen voor ziekteverzuim, kunnen we samenvatten als de factor arbeidstevredenheid. De arbeidsontevredenheid wordt als
doorslaggevende reden gegeven om een job
te verlaten. Gek genoeg is dit voor iedereen zo
en is dit niet functie of leeftijd gebonden. Wel,
niet, of onvoldoende tevreden zijn, heeft te maken met ons waardensysteem. Ons goed gevoel
verhoogt of verlaagt volgens de mate waarin we
ons waardensysteem kunnen verbinden met het
bedrijf en met de bedrijfsvisie. Wanneer we ons
in ons waardensysteem gebruuskeerd voelen en
we communiceren dit niet, dan houden we oplossingen tegen.
Zolang dat de cijfers van ziekteverzuim zo hoog
zijn, hebben we met z’n allen nog veel werk. Iedereen is verantwoordelijk en we komen hier pas
uit als iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid
opneemt in plaats van naar elkaar te wijzen. Er is
mededogen nodig en oplossingen liggen op een
dieper niveau. Namelijk leiding geven en uw team
aansturen op zo’n manier dat u de zelfsturing van
uw mensen vergroot, is de noodzakelijke switch.
Als leidinggevende wordt u geacht de sfeer en de
interpersoonlijke relaties op de werkvloer te kunnen aanvoelen en beïnvloeden. Ontevredenheid
geeft stress en knabbelt aan de motivatie. Omdat
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dit dingen zijn die zich afspelen in hoofden van
mensen is enige kennis van de werking van het
menselijk brein, een extra troef. Bedrijven zouden
dit best toevoegen aan de lijst vakcompetenties
van leidinggevenden. Opleidingen en begeleiding
om leidinggevenden hierin te bekwamen moeten
worden opgenomen in de lijst extra voordelen
zoals verzekeringen en andere terugkerende kosten.
De meerwaarde van coachend leiderschap.
De onderzoeksresultaten verplichten ons tot zelfreflectie. Welk type leider wil u zijn? Uw leiderschapsstijl is bepalend over de hele lijn. Zonder
coachend leiderschap worden de groeimogelijkheden van uw bedrijf behoorlijk gehypothekeerd.
U bent als bedrijfsleider voor een zeer groot deel
afhankelijk van de mate waarin uw mensen zich
zullen en kunnen verbinden met uw bedrijfsdoelen en met de bedrijfsvisie.
U kent vast wel iemand uit uw omgeving die
bekend staat als een van de meest gemotiveerde werkkrachten, en die nu thuis zit met een
burn-out. Een grote motivatie slaat soms om en
brengt mensen in het tegenovergestelde van
dat wat men wil bereiken. Motivatie die gevoed
wordt door angst of druk is de snelste weg naar
ontevredenheid omdat de verwachtingen niet ingelost worden. Net zoals een positief zelfbeeld
dat extern opgebouwd is, waardeloos is omdat
men zijn gevoel laat afhangen van de mening van
anderen

Who is Diane Keymolen
Ruim 25 jaar ervaring in sales,
personeelbeleid en organisatieontwikkeling. 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.

Download vandaag reeds de
folder op de site van het ‘Agentschap Ondernemen’ voor aanvullende informatie.
De ondersteuning van de overheid samen met de begeleiding
door erkende specialisten, maken
ongetwijfeld van uw overdracht
een succesverhaal!

Erkend dienstverlener
kmo-portefeuille pijler opleidingen
Erkend dienstverlener
kmo-portefeuille pijler
coaching bedrijfsoverdracht

Balanceer tussen uw verschillende rollen.
Een leidinggevende is zowel een ‘leider’ als een ‘coach’, maar moet zich ook empatisch
kunnen opstellen, zoals een ‘vriend’. Het is verstandig om onder andere uw luistervaardigheden aan te scherpen en uw empatisch vermogen te vergroten, maar dit betekent
niet dat u alles moet oplossen. Ook niet als dat al mogelijk zou zijn. Vaak vindt de leidinggevende het niet zo fijn om de hele dag te lopen coachen en komt men zelf in de stress
als er veel persoonlijke issues zijn onder het team.
Hoe anderen uw leiderschapsstijl ervaren, wordt mede bepaald door de vlotheid en de
flexibiliteit die u hanteert bij het schakelen tussen uw verschillende rollen. Dit is inderdaad een expertise op zich en vraagt misschien om hier en daar wat te veranderen.
Maar tranen drogen en één en al begrip tonen voor de emoties van uw werknemer, is
onvoldoende. Uw mensen hebben moeite met uw gedrag als u eerst troostend bent en
na het gesprek vanuit bijvoorbeeld uw ‘manager’ rol veranderingen willen doorvoeren.
Het team zal uw intenties in vraag stellen en men zal uw gedrag snel als ‘onecht’ labelen. Het vertrouwen wordt beschadigd van het team in de leidinggevende en andersom.
Verbale intelligentie.
Het aanleren van de kunst van het geven van feedback en van het wisselen tussen
uw verschillende rollen, wordt door cursisten en gecoachten omschreven als de meest
waardevolle inzichten en tools. Aan de hand van het Vlinder Coachmodel worden de
zeven rollen van de coach aangeleerd en in het Mindgames Competentiemodel ligt de
nadruk op de negen Leiderschapsregels. Deze zelfontwikkelde tools lopen als een rode
draad door de trainingen van Keymolen Coaching.
Goed interpreteren, goed oordelen en goed redeneren, zijn de essentiële bezigheden
van intelligentie. Combineer dit met verbale vaardigheden en u wordt gewaardeerd voor
uw coachende leiderschapsstijl.
Diane Keymolen, Keymolen Coaching
www.keymolencoaching.be I gsm 0479 877 021
info@dianekeymolen.be I diane@keymolencoaching.be

Dienstenpakket van
Keymolen Coaching:
- individuele coachtrajecten
- communicatietraining verbale
communicatie
- coachopleiding coachend
leiderschap
- prospectie- en salestrainingen
- teambuilding en changemanagement
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Goed hedendaags leiderschap is een leiderschap
dat de kenmerken draagt van een coachende
houding. Coaching is meer dan een begeleidingsvorm. Het is een attitude waarbij er een balans
is tussen de verschillende rollen van één functie.
Dit is verklaarbaar met de theorie van delen en
gehelen.
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Facts & Figures: STADSHAVEN
Eerste spadesteek Stadshaven aan
Blauwe Boulevard Hasselt
Op vrijdag 13 december 2014 starten de werken aan het project Stadshaven, de eerste fase van het Havenkwartier. Aan Stadshaven komen het
stadscentrum en de Blauwe Boulevard samen. Deze toplocatie speelt
ongetwijfeld een belangrijke rol in het succes van de verkoop. Vandaag
bij de eerste spadesteek zijn er nog maar 20 van de 62 appartementen
beschikbaar.
Stad & haven = toplocatie
Het Hasseltse Châteaux Real Estate van Group Onclin staat in voor de ontwikkeling van Stadshaven.
Philippe Onclin: “Stadshaven ligt op het meest centrale punt van het nieuwe Hasselt, tussen het ‘oude’
stadscentrum en de Blauwe Boulevard; zowat alles is op zeer korte wandelafstand bereikbaar.”
De historische binnenstad en de nieuwe wijk rond het water vloeien voor de deur van Stadshaven in elkaar
over. Ook wordt de Stokerijstraat vanuit de achterliggende wijk verlengd richting het water waardoor langs
het project Stadshaven een autovrije stadsstraat zal ontstaan. “Bewoners van Stadshaven kunnen dus
genieten van zowel het rustige als het drukkere stadsleven”, aldus nog Philippe Onclin. “Dit is uniek en dat
verklaart wellicht waarom er op dit moment nog maar 20 appartementen vrij zijn. Voor de snelle beslissers
zijn er nog enkele appartementen met zicht op het water beschikbaar.”
Inmiddels zijn met het Bouwteam Kumpen/Democo ook de aannemers van Stadshaven bekend. De oplevering is gepland kort na de zomer van 2015. Gedurende de bouwperiode van +/- 20 maanden zullen er
een 50-tal mensen tewerkgesteld worden. Het project Stadshaven van Châteaux Real Estate heeft een
investeringswaarde van 18 000 000 euro.

Facts & Figures
• Stadshaven telt 62 luxeappartementen en penthouses over 5
verdiepingen.
• Een grote diversiteit in type,
oppervlakte (van 55 tot bijna
200 m²) en afwerking.
• Elk appartement beschikt over
een terras, van 10 tot meer dan
400 m².
• Luxe is standaard: de appartementen zijn perfect geïsoleerd,
de afwerking is feilloos en
duurzaamheid is troef.
De meest exclusieve appartementen en penthouses zijn
voorzien van vloerverwarming
in de living, een regendouche
in de badkamer en aansluiting
voor een jacuzzi op het terras.

• De ruime ondergrondse parking
biedt ruimte aan 80 wagens,
verdeeld over open staanplaatsen
en garageboxen.
• Timing: start bouw 13 december
2013, oplevering september 2015.
• De verkoopprijzen van de appartementen, exclusief registratierechten, btw en notariskosten, en
exclusief parkeerplaats gaan van
ongeveer 150 000 euro tot ruim
1 000 000 euro.
• Makelaar:
Limburgs Vastgoed
• Bouwheer:
		
Châteaux Real Estate
		
(Group Onclin), Hasselt.
• Architect:
		
De Gregorio & Partners,
		 Tongeren
• Hoofdaannemer:
		
THV Democo/Kumpen; Hasselt

Nieuwe aantrekkingspool
Stadshaven is de start van de ontwikkelingen aan de westzijde van de Kanaalkom. Deze ontwikkelingen
zullen het Hasseltse stadscentrum tegelijk groter en aantrekkelijker maken.
“Toen wij op 29 augustus de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning van Stadshaven goedkeurden, luidden wij voor Hasselt een nieuw tijdperk in”, aldus Burgemeester Hilde Claes. “Hasselt heeft nood
aan deze vernieuwing”.
“De hele westzijde van de Blauwe Boulevard zal gefaseerd groeien tot de moderne woonwijk Havenkwartier”, gaat burgemeester Hilde Claes verder. “Hiermee bieden we een antwoord op de stijgende
populariteit van Hasselt als woonstad. Dankzij ons imago van gezellige, warme, creatieve en sociale stad
op mensenmaat, willen steeds meer mensen zich hier vestigen. Via projecten als Stadshaven wordt hen
kwalitatief hoogstaande woongelegenheid aangeboden. Meteen groeit de zone rondom de Kanaalkom uit
tot een ware aantrekkingspool.”
“Met de start van de werken aan Stadshaven breekt voor de westzijde van de Blauwe Boulevard een
nieuw tijdperk aan. De bouw van Stadshaven vormt het startschot van de Blauwe Boulevard langs de
westzijde”, Aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput.
Schepen van Ruimtelijke Ordening Tom Vandeput: “En die vernieuwing is nodig, want jarenlang vormde
de kanaalkom een vervallen buurt. Terwijl deze zone ruimtelijk gezien een enorm potentieel bezit. En dat is
ook privé-investeerders zoals Group Onclin niet ontgaan. Dankzij hun investeringen, maar ook deze van de
stad, beleven we nu een kantelmoment. Zo zal de gehele westzijde van de Blauwe Boulevard gefaseerd
groeien tot de moderne woonwijk ‘Havenkwartier’.”
Hedendaagse architectuur met Italiaanse finesse
Stadshaven is ontworpen door de architecten Alfredo De Gregorio en Andrea Leonardi & Arrassociati.
Alfredo De Gregorio: “Stadshaven is het gebouw dat de hoek op de Groene Boulevard afmaakt en alzo de
directe aansluiting met de binnenstad verzorgt. De nieuwe straat die zo ontstaat wordt een toffe stadsstraat. Hoewel ze verkeersvrij is, heeft ze een redelijke breedte, afgezoomd door een dubbele rij bomen,
waardoor ze bij wijlen ook als een klein plein zal ervaren worden. Het is hierlangs dat de Spartacuslijn zijn
weg vindt naar de Groene Boulevard en de Boudewijnlaan.”
“De hoek van het gebouw werd in samenspraak met De Lijn om die reden afgerond. En het is juist deze
afgeronde hoek die vanuit de toekomstige promenade het meest zal opvallen. De gebogen hoek geeft
uiteraard ook een schitterend panorama op de kop van de kanaalkom. Stadshaven is één van de sleutelgebouwen van het Havenkwartier.”
Op het gelijkvloers bevinden zich winkelruimtes. De appartementen op de verdiepingen zijn ruim bemeten
en voorzien van aangename raampartijen. Het gebouw wordt opgetrokken in een hedendaags vormgeving,
met daaroverheen een stijlvolle Italiaanse touch. In de gevelopbouw, de materiaalkeuze, de manier waarop
op de Groene Boulevard wordt aangesloten, is duidelijk de hand te herkennen van Andrea Leonardi en
Arassociati; beiden medewerkers van wijlen Aldo
Rossi en al sinds 1989 in Hasselt actief.
“De straatgevel van Stadshaven doet klassiek aan,
maar is verfijnd hedendaags. De gevel is hoofdzakelijk opgebouwd in natuursteen en gaat richting H.
Hartwijk over in baksteen. De terrassen zijn zo verwerkt dat ze klasse genereren en niet storen naar
buren en publiek domein. Stadshaven zal zich perfect inpassen in de stedelijke identiteit van Hasselt.
Het zal een gevoel van herkenbaarheid oproepen,
alsof het er al een tijdje staat. Maar het zal ook de
nodige stedelijke grandeur uitstralen,” besluit de
architect.
Info over Stadshaven:
Group Onclin/Châteaux Real Estate
Philippe Onclin
0476 24 82 17
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STUDIEREIS MADRID
Ontdek MADRID samen met
Architect Vittorio Simoni
13-15 juni 2014
Een organisatie van dmotion en de Good Morning Club

verf - vloer - behang
gordijnen - binnenzonwering

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

Madrid staat voor statige gebouwen, uitzonderljk rijke musea, groene parken, vorstelijke winkelstraten en een dito paleis. Madrid lééft dag en nacht, is één groot cultuurcentrum én super trendy!
Wij bezoeken alle klassieke hoogtepunten:
• Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, voor moderne kunst
• El Museo de arte Thyssen-Bornemisza, een unieke privécollectie
• De Plaza Mayor met zijn mooie fresco’s en het geweldige plein Puerta del Sol
• Estacion de Atocha, met een unieke palmentuin
• De Paseo de Recoletos en de Paseo del Arte
• Het imposante Palacio Real, thuishaven van het Spaanse vorstenhuis
Op het vlak van moderne architectuur komen aan bod:
• Het moderne project Sanchinarro
• De Faro de Madrid, de toren die symbool staat voor de Olympische Spelen in Barcelona
• Torre Picasso: het hoogste gebouw van Madrid, van Minoru Yamasaki, ook ontwerper van de
Twin Towers in NYC
• Repsol Headquarters: de hoofdzetel van deze Spaans gas- en oliemaatschappij
• CaixaForum met zijn verticale tuinen van Herzog & de Meuron
• Torres KIO, ook wel bekend als Puerta de Europa
• Torre de Cristal & Torre Espacio, enkele van de hoogste wolkenkrabbers van Spanje

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

adv.darcis_bouw.indd 1

24/12/13 12:23

Op de tweede dag heeft u de keuze uit 2 unieke activiteiten: een begeleide fietstocht doorheen de
prachtige parken en pittoreske straten van Madrid of een bezoek aan de legendarische voetbaltempel
Santiago de Bernabeu van Real Madrid.

Hotel: Intur Palacio San Martin****, met uitstekende ligging dichtbij
de Puerta del Sol en de Plaza Mayor Prijs: 775 €/persoon
Programma: www.buildersfacts.be/programma-studiereis-madrid
Informatie: lummen@detoerist.be, 013/52 28 18

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
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Facts & Figures: Life Plan
“De lat hoog gelegd via lastenboek
internationaal auditbedrijf”

Get the look

Pensioenplanner Life Plan en adviesverlener in de zorg Lindbergh Consult
hebben hun intrek genomen in het nieuwe kantorencomplex langs de Kuringersteenweg in Hasselt. Het zwaar in verval geraakte gebouw heeft een
tweede leven gekregen als high level bedrijvencentrum. “We zitten nu in
een mooi gerenoveerd gebouw waar een deel aan bij gebouwd is.
Het knappe is dat renovatie en nieuwbouw hier een mooi harmonieus geheel
vormen,” zegt zaakvoerder Rudi Neven (57) niet zonder enige trots. Niet alleen exterieur mag het intussen al vierde kantoor van Life Plan in Vlaanderen
gezien worden, interieur is er eveneens over nagedacht om alles op een hoger
niveau te trekken.
Het gebouw kende een rijke geschiedenis tot het de voorbije decennia zoals wel meer gebouwen
langs de Kuringersteenweg begon te verkommeren. De Stad Hasselt kon niets anders doen dan ingrijpen langs deze belangrijke invalsweg om de vele ontstane stadskankers weg te snijden. Dat er
een investeerder op de proppen kwam om iets te doen aan het verval, klonk dan ook als muziek in de
oren. “Het stond al verschillende jaren leeg nadat de vorige eigenaar, een tandarts, het pand verlaten
had. Daarvoor zat er de dochter van brouwer Sampermans uit Hasselt in. Het dateert uit 1953. Door
de nieuwe politiek van stad was er voor ons de mogelijkheid om de volledige kavel te ontwikkelen.
Niet alleen het gebouw, maar ook om extra bureauruimte te bouwen op het achterliggend perceel,”
verduidelijkt Neven. Eens op volle kracht zullen er een veertigtal mensen werken, verdeeld over verschillende bedrijven.

Design uit afval
De lounge van Life Plan wordt
opgefleurd met gerecycleerd
materiaal van kantoorinrichter
Buzzispace. Het bedrijf uit Kontich is aan een snelle opmars
bezig en heeft onder meer
Google en Facebook op de klantenlijst staan. Buzzispace werkt
met afvalstoffen en vilt in het
bijzonder. De grondstof komt
van gerecycleerde petflessen.
Hun objectief was om milieuvriendelijke akoestische kantoorpanelen te maken die nog mooi
waren ook. Iets waar ze zeer
goed in lijken te slagen, want het
bedrijf runt een ook showrooms
in Londen en Atlanta. De groep
stelt vandaag zo’n 100 mensen
tewerk.
www.buzzispace.com

Hekwerk en glasramen
Het hekwerk springt meteen in het oog voor wie richting voordeur wandelt bij Life Plan. “Het is art
nouveau, een ontwerp van Victor Horta,” verduidelijkt Neven. Na Wereldoorlog II is het afgebroken in
Brussel. In 1953 is het dan hier geplaatst. Wij hebben het laten opfrissen en weer teruggeplaatst. Het
gebeurt regelmatig dat passanten hier stoppen om er meer uitleg over te vragen.” Ook in de 6,5 meter
hoge inkomhal zijn de sporen uit het verleden nog zichtbaar. Het is alvast een zeer geslaagde binnenkomer. Met de deur in huis vallen, gebeurt in stijl dankzij de witte muren en de authentieke glasramen.
“Het glas wilden we behouden en toch mocht hier geen onaangename koude heersen zoals in wel
meer inkomhallen het geval is. Hier zal het nooit koud zijn,” verzekert Neven. “Zoals je in de vorige

foto 1 : Waar het gebouw enkele
jaren geleden een vieze stadskanker was, vormt het nu een harmonieus geheel tussen nieuwbouw
en renovatie.
foto 2 : In de 6,5 meter hoge
inkomhal zijn de authentieke
glasramen bewaard gebleven
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partners

Bouwheer:
Herkerbos bvba; Hasselt
Architect:
Renaud Hamal; Opglabbeek/Genk
Interieurarchitect:
Lie Ulenaers Architecten: Bree
Stabiliteitsstudie:
V2S; Genk
Algemene Aannemer:
Johan Bogaerts; Heusden-Zolder
Buitenaanleg en groendak:
Groenbedrijf Vanvlierden; Neerpelt
Uitvoerder daktuin:
EGD Groendaken; Lummen
Schilderwerken:
Darcis-ASVD; Alken
Ramen:
Langenaken & Partners; Alken
Elektriciteit:
EL Systems; Zonhoven
Liftinstallatie:
All Lift Engineering; Tongeren
Gevelstenen:
De Saegher steenfabrieken; Antwerpen
Dakwerken:
Luyckx & Zonen; Stevoort
Leuningen van loopbrug en hekwerk:
J&J Construct; Kermt
Metaalconstructies:
Parimetal; Genk
Glazen wanden en deuren:
Tecnospace; Antwerpen
HVAV/sanitair:
HBB Limburg; Beringen
Liftinstallatie:
All Lift Engineering; Tongeren
Chapewerken:
Alain Boutez; Hasselt
Tegelwerken:
Johan Sipers; Dilsen-Stokkem

Pleisterwerken:
Wimarc; Hasselt
Binnentegels:
Wijckmans; Kwaadmechelen
Natuursteen:
Marbor; Hoepertingen
Interieurinrichting:
Weygers Afwerkingsbedrijf; Hasselt
Zonneluifels:
Pascal Vangompel; Mol
Vloerbekleding tapijt:
Grutman Floor Concept; Hasselt
Toegangscontrole/telefonie:
JOJO Elektronica; Opglabbeek

In de binnenkoer is er onder meer met cortenstaal
gewerkt om deze van een extra cachet te voorzien.
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communicatietraining
‘De kracht van de vorm’

alelift.be
editie van Builders Facts kon lezen, hebben we onder meer veel geïnvesteerd in een Climatrix-systeem, waarmee we koelen en verwarmen. Dat gebeurt via de weggewerkte leidingen in de vloer, het
plafond en zelfs de wand. Dat laatste is het geval in de inkomhal. In de muren rondom zit verwarming
waardoor er altijd een goed klimaat is en de koude als het ware nooit op je neervalt. Toegegeven, het
heeft zijn prijs, maar je krijgt er dan ook veel comfort voor terug.”

coachopleiding
‘De flexibiliteit van inhoud’

Lastenboek
Niet alleen Life Plan en Lindbergh zitten in het gebouw. “Wij richten ons op de betere dienstbedrijven,
uit de financiële sector. Dat uit zich onder meer in de hoge graad van afwerking en gebruikte materialen. Tegen de zomer hopen we dat alles volzet is. Nu zijn er achteraan nog twee landschapskantoren
ter beschikking. Ons lastenboek is gebaseerd op normen die voor de kantoren van een internationaal
bedrijf werden opgelegd. Een daarvan is om geen airco te plaatsen. Geen lelijke koelbakken hier. Niet
alleen daarom, maar ook omdat je er ziek van wordt. Daarom koelen we via dat Climatrix-systeem. In
totaal zit er zo’n twee kilometer aan leidingen in het gebouw. Een andere norm zorgde voor de keuze
van een warmtepomp als verwarmingstechniek.”
Lounge met tapkraan
Overheersende kleuren in het gebouw zijn zwart, wit en houttinten. “Daarnaast hebben we ook veel
met glas gewerkt als scheidingswand. Op die manier creëren we veel ruimte. Het gebruik van wit
kadert daar ook in. Voor de vloer viel de keuze op tapijt: warm, geluiddempend en onderhoudsvriendelijk.” Naast de gebruikelijke vergaderlokalen beschikt de vestiging ook over een lounge eetzaal met
toog: inclusief tapkraan. “Dat moet kunnen. Zeker op vrijdag maken we er regelmatig gebruik van.
Zeker het vermelden waard zijn de lampenkappen en wandbekleding. Ze zijn gemaakt uit gerecycleerd
materiaal, onder meer uit petflessen en zijn van het merk Buzzispace. Belgisch en knap.” Niet alleen
de lounge zit er leuk uit. Ook de patio waar deze op uitkijkt. De plantenbakken zijn afgewerkt met
cortenstaal en zorgen voor extra cachet.

leiderschapstraining
‘De kunst van overtuigen’

high tech - innovatief - inventief - modulair - flexibel - ecologisch

1.

DIANE

KEYMOLEN

I

0479

877

021

H. VAN VELDEKESINGEL 150 I 3500 HASSELT
info@dianekeymolen.be I

www.keymolencoaching.be

® tekst: Geert Houben - foto’s: Kurt Vandenweerdt
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Groenbedrijf Van vlierden

2.
foto 1 : Life Plan koos voor tapijt als vloerbekleding. “Geluiddempend en onderhoudsvriendelijk.”
foto 2 : In de loungeruimte zorgen de
wandbekleding en lampenkappen uit gerecycleerde petflessen van Buzzispace
voor extra kleur.
foto 3 : Door veel met glas te werken,
ontstaat er een groter gevoel van openheid.

De vormgeving voor deze tuinaanleg zou net als het gebouw een
huwelijk tussen klassiek en hedendaags worden. De uitdaging
was om alles zo conventioneel mogelijk te houden en dit met
een kwaliteitsvol materiaalgebruik. Deze groene oase maakt een
verbinding tussen al de burelen heen. Midden in de daktuin staat
een opbouw cortenstalen plantbak waarin een bank geïntegreerd
is. De medewerkers kunnen tijdens de lunchpauze genieten van
dit groene eiland.

De plantbakken die voor de opbouw op de daktuin zorgen zijn
uitgevoerd in cortenstaal. Grindpartijen in Canadian Slate maken
de combinatie af en geven rust tussen de verhardingsvlakken.
De beplanting die zoveel mogelijk groenblijvend is vormt een
mooi contrast met de grijze gevels. Bij duisternis krijgt men een
sfeervol beeld doordat de gevels en de accentplanten zijn uitgelicht. Van Vlierden Groenbedrijf is trots op deze realisatie!
www.vanvlierden.com

Tevens hebben al de burelen en bovenliggende appartementen
uitkijk op deze prachtige binnentuin. Groenbedrijf Van Vlierden
heeft voor het klassieke & het moderne gebruik gemaakt van
een strak onderhoudsvriendelijk en zeer speciaal afgewerkt betonvlak, klassieke blauwe steen in waalformaat en strips.
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• Electro technische
installaties in industriële,
openbare en tertiaire
gebouwen
• HS installatie
• Erkend bordenbouwer
Schneider
• Glasvezel- en databekabeling
• Brand-, inbraak- en
camerabeveiliging
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El Systems nv • Industriezone De Waerde • Senator A. Jeurissenlaan 1032 • B-3520 Zonhoven
t. +32 (0)11 81 92 92 • f. +32 (0)11 81 92 93 • info@elsystems.be • www.elsystems.be
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Facts & Figures: Versuz
U heeft een
boodschap…
wij zorgen dat
ze aankomt

“Bunkergevoel vertaald naar
ontwerp van de bar”

huisstijl, logo,
brochure, advertentie,
nieuwsbrief, …

Eind vorig jaar herrees de Hasseltse discotheek Versuz op haar nieuwe
locatie aan de Grenslandhallen. De hypermoderne club biedt ruimte aan zo’n
2.300 bezoekers. De Antwerpse designstudio Pinkeye maakte het ontwerp
voor diverse bars, zoals de Jupiler-bar. Schevenels Project Interieurs nam
de realisatie voor zijn rekening.

Voor een positieve
kijk op communicatie
is dmotion je
aangewezen gids.

“Eerder leverden we ook al het ontwerp voor de Coca Cola-, Bacardi- en Stella Artois-bar,” legt Ruud
Belmans, Creative Director van Pinkeye, uit. “De Jupiler-bar kreeg een plaats in de Party Bunker, die je apart
kan huren en plaats biedt aan zo’n 800 mensen. Net zoals bij de andere bars, vertaalden we ook hier de
specifieke kenmerken van het merk naar een ontwerp. Jupiler is niet alleen stoerder, mannelijker, het roept
ook een samenhorigheidsgevoel op. Met dat ruige, mannelijke kan je natuurlijk wel wat in een zaal die The
Bunker heet (lacht). Voor de bar werkten we aan het plafond met volumineuze, gefacetteerde betonelementen. Het plafond loopt ook door tot over de toog, wat het bunkergevoel nog versterkt. Om te contrasteren
met die grijze betonkleur, werkten we rondom de toog met cortenstaal.”

H. van Veldekesingel 150/26

“Een heel bijzonder ontwerp,” gaat Eric Schevenels van Schevenels Project Interieurs verder. “Indrukwekkend, maar beslist niet eenvoudig te realiseren, door de diverse hoeken van de elementen aan het plafond.
Maar het resultaat is erg geslaagd. Het hele project is dat trouwens. Een echt huzarenstukje dat in een
recordtempo werd neergezet.”

•

3500 Hasselt

•

T 011 870 870

•

M 0470 98 03 79

dmotion.indd 1

•

info@dmotion.eu

•

www.dmotion.eu

8/10/12 14:04

® tekst: Hilde Neven

KPD.software ...
Een compleet gamma software,
hardware & diensten voor algemene bouw,
wegenbouw, installatie- en aanverwante sectoren...
www.schevenels.be

www.pinkeye.be

KPD heeft oplossingen voor:
importeren van meetstaten, voor- en nacalculatie, vorderingsstaten, eenvoudig opmaken
& afdrukken van offertes & rapporten, werkbegroting, prijsaanvragen, inkoopbeheer,
logistiek, materieelbeheer, uurregistratie, berekening mobiliteit, nacalculatie,
algemene - & analytische boekhouding, elektronisch documentbeheer, inscannen en
verdelen van binnenkomende facturen via e-mail, document - & project sharing,
beheer van immo-activiteiten, meldingsplicht ...
Contacteer ons:
KPD Services n.v.
Stadsbeemd 1013, B-3545 Halen
Tel. +32-13 460 460
Fax +32-13 460 461
info@kpd.be
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Op kantoor lag de focus vroeger hoofdzakelijk op budgetcontrole via nacalculatie:
wat heeft dit afgewerkte bouwproject opgebracht ?
Nu ligt de focus meer en meer op budgetbewaking.
Via zgn. ‘business intelligence’ (tools die de databank ondervragen op
relevante info) gaat men al tijdens het verloop van het project checken wat de status
is van het budget en kan men desgewenst vroegtijdig ingrijpen.
Voor het te laat is !

Builders Facts
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Nice to know
Publireportage

Bellus keramische lei:
Superlichtgewicht
Supermooi
Superfijn.

Limburgse wegenbouwers vragen
de gemeenten preventief onderhoud
van de wegen.

De Limburgse wegenbouwers organiseerden op 5 februari samen
met Renoroad, een nieuwe vereniging onder de koepel van de BFAW
(Belgische Federatie van Aannemers in Wegenwerken), een roadshow om
de gemeenten te sensibiliseren om de wegen preventief te onderhouden.
De Vlaamse Wegenbouwers afdeling Limburg en Renoroad hebben de handen in elkaar geslagen
om de onderhoudstechnieken van wegen zoals bestrijkingen, slemlagen etcetera te promoten.
Want maar al te vaak wordt er aan curatief onderhoud van de wegen gedaan, dit wil zeggen dat
de weg hersteld wordt als hij volledig gedegradeerd is. Daardoor lopen de kosten om de wegen
te herstellen of opnieuw aan te leggen, bijzonder hoog op. De bedoeling is om de gemeenten, de
opdrachtgevers en de verantwoordelijken voor het wegbeheer bewust te maken van die speciale
onderhoudstechnieken voor het preventief onderhoud van de wegen in deze financieel moeilijke
tijden. Want deze preventieve onderhoudstechnieken hebben een grote impact op de onderhoudskost per kilometer weg: het prijsverschil over een periode van bv. 20 jaar is substantieel : preventief
onderhoud kost de helft per m² weg minder dan curatief onderhoud en de wegen zijn altijd in goede
staat.

info:
liesje.vandyck@confederatiebouw.be
T 011 30 10 33 • F 011 22 29 38
Prins Bisschopssingel 34a • 3500 Hasselt

Er bestaat geen lichtere of dunnere keramische lei dan de
Bellus van Wienerberger. Ideaal dus om oude leien of pannen
te vervangen. Maar ook voor een nieuwbouw zijn deze
keramische leien uiterst geschikt. Want dankzij hun slanke,
hedendaagse lijn oogt uw dak heel strak.

Ontdek Bellus in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk.
Of vraag uw brochure aan via info@koramic.com.

www.koramic.com
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Mijn stad / Mijn dorp – Bree
Liesbeth Van der Auwera
ziet vele uitdagingen op haar afkomen

Get the look

“Historisch centrum heeft grote
aantrekkingskracht”
Nadat Jaak Gabriëls (Open VLD) 35 jaren de burgemeesterssjerp omgorde,
waait er nu met Liesbeth Van der Auwera (CD&V) een nieuwe wind door
Bree. Amper iets meer dan een jaar is ze nu burgemeester waardoor het
nog wat vroeg is om haar concrete realisaties van dichtbij te bekijken.
Verschillende plannen zijn er al wel in de maak, waarvan de bouw van het
eerste ondergrondse cultuurcentrum in Limburg één van de meest ambitieuze lijkt te zijn.
Plaats van afspraak is het mooie stadhuis dat sinds 2004 in het voormalige Augustijnenklooster
oftewel Sint-Michielscollege aan het Vrijthof zijn stek heeft. Het statige gebouw dateert uit de 17de
eeuw en heeft een nieuw aangelegde tuin waar de fotograaf naar hartelust foto’s neemt van de
Breese burgemeester. Na een tussenstop langs de vroegere binnenkoer, die dankzij de overkapping
met een glazen dak dienst doet als ontvangstbalie voor alle bezoekers, belanden we op het bureau
van de 46-jarige Van der Auwera. “Het is een mooi gebouw, maar niet altijd even praktisch. Er zijn
nogal veel kamertjes, terwijl ik meer een voorstander ben van grote open ruimtes.”
Geklasseerd
Het stadhuis mag er sowieso zijn. Zeker voor Bree dat amper 15.500 inwoners telt. “Er zijn hier
vele waardevolle panden,” schetst de burgemeester. “De dekenij, het stadhuis, het refugie huis …
Het historisch stadscentrum is een van onze absolute troeven. Verschillende gebouwen zijn geklasseerd of verdienen om beschermd te worden. Niet alleen in het centrum, maar ook in de deelkernen
waar er vele mooie kerken zijn. Nog niet zo lang geleden is er een boek uitgebracht over 1.000 jaar
Bree, maar blijkbaar gaat de geschiedenis veel verder. De werken aan de bouwwerf van het nieuwe

“Het gaat allemaal snel in Bree.
Er staan nog veel projecten in de
steigers,” zegt burgemeester
Liesbeth Van der Auwera hier
voor het stadhuis.

66

- Builders Facts

Builders Facts -

67

“In natuurgebied De Luysen kan ik uren aan een
stuk blijven wandelen en genieten van de stelt,”
beschrijft Van der Auwera.
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Technisch Instituut Sint-Michiel (TISM) hebben in februari nog een volledig boerenerf uit
de ijzertijd, dat dateert van 2.500 jaar geleden,
blootgelegd. Een unieke vondst voor NoordLimburg. Dat is niet het enige. Vorige week
zijn aan de infrastructuurwerken voor de
uitbreiding van Industriezone Kanaal Noord
munten van zowat honderdtachtig na Christus gevonden van de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Volgens medewerkers kan de
vondst heel wat betekenen voor Bree.”
Mobiliteit en infrastructuur
Wat heel veel voor Bree betekent, is economische infrastructuur en mobiliteit. “De afgelopen jaren heeft Bree zwaar op dit thema
ingezet. Dan heb ik het niet alleen over het
rondpunt met de bijhorende omleidingsweg
als je Bree binnenrijdt wanneer je uit de richting van Genk komt, maar ook aan een betere
ontsluiting richting Maaseik, herinrichting van
‘tHasseltkiezel, aanleg van vele fietspaden,
een fietsertunnel en de hele infrastructuur
rond het TISM. Het Technisch Instituut SintMichiel alleen al wordt een nieuwe scholencampus van liefst 10.400 vierkante meter
groot achter het politiehuis. De bouw start in
het najaar van 2014, de lessen gaan vanaf 1
september 2016 door in de nieuwbouw. De
huidige schoolgebouwen nabij het stadscen-

trum ruimen plaats voor een nieuw woongebied.”
Ziekenhuis
“Het gaat allemaal snel in Bree,” laat Van der
Auwera zich meermaals ontvallen tijdens het
gesprek. “Er staat nog veel in de steigers. Ik
kan er gemakkelijk een halve dag over vertellen. Zo zullen we in 2016 over een nieuw fusieziekenhuis beschikken op het grondgebied
van Maaseik. Een doorgedreven samenwerking tussen de twee steden is noodzakelijk.
Het moet de bestaande ziekenhuizen in Bree
en Maaseik vervangen. De investering bedraagt 110 miljoen euro. De oude site krijgt
een herbestemming. Hoe we dit en andere
projecten gaan aanpakken en opvolgen, bekijken we in projectteams. Doel is dat alles
vlot verloopt. Veel uitdagingen komen op ons
af. Met deze projectteams, waar eveneens
externen in zitten, kan ik een beter helikopterzicht bewaren over alles wat er bezig is.”
Handelsvisie
Naast het historische karakter van het centrum prijst Van der Auwera ook de attractiviteit van het handelscentrum aan. “Vorig
jaar hebben we werk gemaakt van een handelsvisie. Niet dat de situatie alarmerend is,
maar we willen liever voorkomen dan ge-

3.

nezen. We hopen zo de middenstand definitief te verankeren. Hiervoor werken we met verschillende teams. Zo gaan we heel binnenkort van start om leegstaande panden in kaart te brengen
om vervolgens de eigenaar of makelaar voor verdere actie te contacteren. Daarnaast hebben we
het parkeerbeleid gewijzigd. We vermijden dat plaatsen voor kort parkeren door langparkeerders
ingenomen worden. De boetes zijn verhoogd, maar het eerste uur parkeren in de ondergrondse
parking is nu gratis. Elders zijn er weer plekken bij gecreëerd die het mogelijk maken om lang
te parkeren zonder een kaart te moeten leggen. Dat zijn allemaal recente maatregelen die de
handel ten goede moeten komen.”

1.

1.

foto 1 : De aanleg van verschillende
fietspaden en -tunnels staat momenteel nog op het programma.
foto 2 : Bree heeft de afgelopen jaren
veel op infrastructuur en mobiliteit
ingezet zoals hier langs deze toegangsweg voor wie vanuit Genk komt.
foto 3 : Het refugiehuis is een van de
vele gebouwen in de stad met een rijke
geschiedenis.

2.
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foto 4 : In 2016 hoopt Bree een
ondergronds cultuurcentrum voor 350
toeschouwers te openen op deze plek.

Vergrijzing
“Zeg geen serviceflat, maar assistentiewoning,” verduidelijkt Van der Auwera. “We hebben
dezelfde noden net als alle andere gemeenten. De toenemende vergrijzing hoort daar ook bij.
Waar de technische school was, komt nu een gigantische oppervlakte vrij. De site grenst aan
het handelcentrum en biedt vele kansen. Een projectontwikkelaar uit Laakdal start er binnenkort
een groot project met een mix van woningen en assistentiewoningen. Ook komt er een supermarkt
en dergelijke meer. Daarnaast plannen we qua huisvestingsbeleid om ook zelf woonuit2.
breidingsgebieden aan te snijden en op de markt brengen. Daar willen we volledig op inzetten.
Sociale koopwoningen, die er nog niet zijn, komen er ook. In totaal 65 stuks.” Ook inwoners van
de buurgemeenten lijken Bree te smaken. “Vooral 55-plussers komen naar hier. Ze verkopen
hun huis en vestigen zich hier. Bree is dan ook een centrumgemeente. Onze stad heeft veel
uitstraling op vlak van onder meer cultuur en shoppen. Inwoners uit omliggende gemeenten
komen voor hun dagelijkse behoeften naar hier, bewijzen studies. Idem voor cultuur. Dat is dus
een punt waarmee we rekening moeten houden.”
Cultureel centrum als uitdaging
Een project waar ze in Bree volgens de burgemeester grote nood aan hebben is een nieuwe
theaterzaal. Het parcours richting doel is hobbelig en met de nodige hindernissen. “De huidige
theaterzaal heeft een beperkte oppervlakte en is totaal opgeleefd. We moeten er een nieuwe
hebben. Daar zijn we het in Bree al jaren over eens. Belangrijk is dat deze in het handelscentrum blijft en daar voor het nodige leven in de brouwerij kan zorgen.” Het vorige stadsbestuur
had verregaande plannen om het huidige cultureel centrum helemaal te renoveren. Het nieuwe
bestuur zag die plannen niet zitten en gaf aan een projectteam de opdracht om het masterplan
Breughelzaal te onderzoeken. “Dat project bevatte twee grote pijnpunten. We moesten veel
bewoners onteigenen. Dat kan jaren aanslepen. Ook zou de Breughel wel toegankelijker, maar
niet groter worden. Het podium konden we niet breder maken. Dat heb je wel nodig voor bijvoorbeeld dansvoorstellingen of grotere orkesten. Nu willen we de zaal een plaats geven onder
de grond zodat het groen in de buurt behouden blijft. De nieuwe zaal komt onder de tuin van de
dekenij en zal plaats bieden aan 350 toeschouwers. Het wordt de eerste ondergrondse schouwburg in Limburg. In 2016 zouden de werken moeten starten.” Aan het project is een prijskaartje
van vijf miljoen euro verbonden. Een bedrag dat de oppositie betwist. “De site in Bree-centrum
heeft veel voordelen. De stad is eigenaar van de gronden, de administratie van de hele culturele
dienst zit in het aanpalende Ontmoetingscentrum waardoor de les- en vergaderlokalen, tentoonstellingsruimtes en een theaterzaal op één site gecentraliseerd worden. We streven naar een
strakke en moderne architectuur. Maar we stellen zelf geen architect aan. Er is daarvoor een
wedstrijd uitgeschreven en – geloof me vrij – uit alle hoeken van Europa komen inschrijvingen
binnen. Met andere woorden, het project geniet nu al internationale weerklank!”
® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers
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Facts & Figures: Wienerberger

Het is misschien een vreemde ervaring wanneer je als bezoeker van het
Belgisch grootste bouwsalon niet exclusief ‘koningklant’ bent. Op de stand
van Wienerberger deelde je namelijk de rode loper met leerlingen van het
5de en 6de middelbaar.
Wienerberger, producent van keramische bouwmaterialen, organiseerde
op Batibouw een educatieve tweedaagse voor Hasseltse leerlingen bouw
en architectuur. Bouw- en productkennis aanscherpen, maar ook een binnenmuur optrekken stonden op het programma.
Leerlingen verlijmen binnenmuur op stand Wienerberger
Batibouw is al de tweede uitstap (27/02) voor de leerlingen van het Technisch Instituut Heilig Hart uit Hasselt. Begin februari (07/02) konden ze het productieproces van de baksteen, gemaakt van Limburgse klei,
op de Wienerberger productiesite te Veldwezelt al van nabij ervaren. Op de bouwbeurs konden ze ditmaal
kennismaken met het uitgebreide gamma en toepassingen van gevelstenen. Wienerberger werkte hiervoor een actieve zoektocht uit die erg werd gesmaakt door deze toekomstige ploegbazen en metsers.
De leerlingen van de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt trokken op maandag 24 februari al naar de
beursstand van Wienerberger. Voor hen stond er een doe- en zoekopdracht op het programma. Onder begeleiding van enkele vakmensen werd de verlijming van binnenmuurstenen ter plaatse in praktijk
gebracht. Verder dienden de leerlingen een pak bouwvraagstukken op te lossen aan de hand van het
tentoongestelde materiaal. Wienerberger trekt binnenkort nog naar deze laatstejaars architecturale en
binnenhuiskunst om hen wegwijs te maken in de bouwknopenatlas. (Bouwknopen staan voor de verzameling van plaatsen in de gebouwenschil waar er mogelijk warmteverlies kan optreden. www.bouwknopenatlas.be)
Bezoeken Batibouw onderdeel van Wienerberger scholenactie
Sinds begin dit jaar biedt Wienerberger verschillende Limburgse scholen een praktijk- en ervaringsgericht
lessenpakket aan met speciale aandacht voor de baksteen. Wienerberger opent dit jaar regelmatig haar
deuren van haar steenfabriek in Veldwezelt en komt met gastdocenten naar de klas.

“

Onze leerlingen staan
wekelijks op een echte
werf. Een unieke gelegenheid om praktijkervaring
op te doen.

De bedoeling van deze scholenactie is
dat leerlingen specifieke praktijklessen
(bv. verlijming van keramische binnenmuurstenen, bouwknopenatlas, ...)
en nieuw educatief materiaal aangeboden krijgen in samenwerking met
vakspecialisten van Wienerberger.
De scholenactie loopt nog tot het
einde van dit schooljaar. Wienerberger
probeert zo haar steentje bij te dragen
om Limburgse jongeren te motiveren
een bouwgerelateerde studie of beroepskeuze te maken.
Voor bijkomende informatie:
Wienerberger NV
Sabine Merlevede
Marketing en communicatie
Tel.: 0479 34 60 88
sabine.merlevede@wienerberger.com

“Onze leerlingen leren werken
met de nieuwste producten
en technieken, en ontdekken
in de praktijk wat duurzaam
en energiezuinig bouwen
inhoudt. De stap van de
school naar de bouwplaats
wordt zo veel kleiner.”
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“Het TIHH Hasselt biedt een technische en een beroepsopleiding
bouw aan. Tot voor kort moesten de leerlingen uit de beroepsopleiding het stellen met enkele weken stage en de beperkte
praktijkopleiding die we binnen de school met eigen middelen
organiseerden. Dankzij een samenwerking met een bouwbedrijf
en hun band met Wienerberger is daar verandering in gekomen. Dit
schooljaar gaan de leerlingen van het zesde en zevende leerjaar elk
een dag per week aan de slag op een echte werf, onder begeleiding
van hun leraars en iemand van het bouwbedrijf.”
“De reacties zijn unaniem positief. Na de test tijdens het vorige
schooljaar, toen alleen onze zesdejaars naar de werf trokken,
was het bouwbedrijf vragende partij voor meer. Onze leerlingen
juichten dat toe. En wij zijn uiteraard blij dat theorie en praktijk nu
veel nauwer bij elkaar aansluiten.”

Soﬁe Bruninx, technisch adviseur
opleiding Bouw TIHH Hasselt

Limburg én
Wienerberger,
dat klikt.
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“

Leerlingen van het Technisch Instituut Heilig
Hart en de Provinciale Kunsthumaniora
‘metsen’ muurtjes op Batibouw

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

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

Builders Facts -

73

Cooking Fun
“Nog nooit zo snel klaar geweest”
Met weldra zijn 34ste kookboek op de plank, mag chef-kok Felix Alen zich
een man van vele oorlogen noemen. Ondanks alle watertjes die hij heeft
doorzwommen, beleefde hij onlangs toch een verrassing: nooit eerder had
een groep die bij hem kooklessen volgt, zo snel en geruisloos het hele
menu doorworsteld. Meer nog: het was nog lekker ook!
Dat alles zo vlekkeloos verliep, was de verdienste van deelnemers als: Nele Ballet en Marc Meekers
(Siematic Keukenontwerpers), Nicole Janssen (vastgoed Nicole Janssen), Taco Van Den Berg en
Huub Donkers (A2O Architecten), Véronique Van de Velde en Katrien Matterne (Steps Real Estate),
Gert Gijbels (Group Ceyssens Glas), Eric Seys (Kumpen), Heidi Wijgaerts en Diana Pirard (dmotion).
Ze hadden dan ook goed geluisterd naar de inleidende tips van Felix Alen. “Door de gemarineerde
varkenswangen vacuüm te trekken, moet je ze minder lang bewaren om een fijne smaak te bekomen,” aldus de chef. “En als je de rode biet gaat koken, doet dat in de schil, want anders kleuren
je vingers blauw. Wil je de ajuinen pellen, giet er dan eerst wat kokend water over. Dan gaat het
veel gemakkelijker.” Hij zwiert daarbij ook nog wat vakjargon naar het hoofd: blancheren, braiseren,
doreren,… de leerlingen hebben zijn volle aandacht. Nog bijgeleerd: een duxelles van champignons.
Daarbij worden een sjalot en de champignons in een heel fijne brunoise gesneden en vervolgens
ingekookt met een beetje room tot een smaakvolle basisbereiding. En dan net voor de schorten worden omgord vraagt de chef: “Weet iemand wat een ‘kruisoesterdistelzwam’ is?” Euhmmm, nee…
Waarop hij een bakje met knoerten van Japanse champignons bovenhaalt. “Je moet die bovenaan
insnijden zoals een aubergine,” aldus Felix Alen. “Gewoon een patroontje in maken. Het zout en
de peper kruipen daar in, en dan bak je ze gewoon op. Wel duur, die zwammen, zeker een euro per
stuk. Maar heel lekker…”

Siematic
Al sinds 1929 is Siematic één
van de toonaangevende keukenontwerpers in Europa. De zin
voor stijlvolle klasse, in combinatie met technische prestaties en
ergonomische
handigheidjes,
maken dat dit merk al zo lang aan
de absolute top staat.
De vestiging aan de Herkenrodesingel 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 klanten bij om in alle mogelijke stijlen
en budgetten een ideale samenstelling te maken.
Siematic Keukenontwerpers is
overigens ook sterk in de projectenmarkt. Ontwikkelaars die hun
projecten snel willen doorverkopen, weten dat een keuken van
Siematic direct de kandidaten
over de streep haalt!

Een beetje overdonderd, begeven de mooi verdeelde groepjes zich naar hun Siematic-keukeneiland.
“Ik ben blij dat ik het dessert moet maken,” weet Gert Gijbels. “Dat lijkt me het gemakkelijkste…
Want ik kijk wel veel naar keukenprogramma’s op tv, maar dan roep ik vanuit de zetel naar mijn
vrouw hoe zij het moet klaarmaken…” En ook Huub is niet helemaal gerust in de opdracht. Zij het
om andere redenen. “Hier moeten we alles kloppen en mixen met een apparaat, wat uiteraard wel
nuttig is. Maar ik ben nog van de oude stempel en klop toch liever met een garde in de hand, hoor!”
Dat hij het meent, wordt snel bewezen als hij met collega Taco in discussie gaat: staat het hypermoderne vuur van Siematic nu aan of uit?! Gelukkig brengt sous-chef Koen raad. Hij toont dat je de hele
oppervlakte van de kookplaten kunt gebruiken en doet meteen even voor hoe je de varkenswangen

foto v.l.n.r. : Gert Gijbels (Group
Ceyssens Glas), Taco Van Den Berg
en Huub Donkers (A2O Architecten),
Nicole Janssen (vastgoed Nicole
Janssen), Sous-chef Koen, Heidi
Wijgaerts (dmotion), Véronique
Van de Velde (Steps Real Estate),
Marc Meekers (Siematic Keukenontwerpers), Eric Seys (Kumpen),
Katrien Matterne (Steps Real Estate),
Chef Felix Alen, Diana Pirard, Lucien
De Graaf en Nele Ballet (Siematic
Keukenontwerpers).
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Cooking Fun
hebben,” lacht ze. “Hier doen de toestellen al het werk…” Maar ook de anderen zijn heel relaxt.
Nicole bekijkt op het toestel van fotograaf Kurt alvast de leukste kiekjes. De chef weet niet wat
hij ziet. “Nooit meegemaakt,” stelt hij met enige zin voor overdrijving. “Alles is netjes op tijd
klaar, en het ziet er nog goed uit ook. Proficiat, want dit was zeker niet het gemakkelijkste menu
om te maken.”

het best aanbakt.
Aan het dessert laat Marc Meekers zich van zijn beste zijde zien: hij maakt de aardbeien schoon,
terwijl hij met zijn teamgenoten terloops enkele nieuwe projecten bespreekt. Zijn collega Katrien
doet hetzelfde, terwijl ze de champignons decoreert voor de hoofdschotel. Daarbij laat ook Nele zich
niet onbetuigd. Nicole houdt haar bijdrage aanvankelijk nog bescheiden en schilt de wortels en de
pastinaak. Ook zij moet nog even wennen aan de snufjes bij Siematic, aangezien het dichtstbijzijnde
kraantje direct kokend water voortbrengt… Nele grijpt tijdig in. Gelukkig moet de EHBO-kist net niet
tevoorschijn komen.

En smaken… dat deed het! Alleen zat er aan het dessert van Katrien een zouterige bijsmaak,
maar daar was allicht een vroege aprilvis voor verantwoordelijk…
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Kurt Vandeweerdt

Wangen van varken?
Voor Véronique moet het vooruit gaan: “Aan het tempo dat ik hier de groenten in blokjes snijdt, zijn
we over 7 dagen nog niet aan het eten… Best wel vermoeiend. Ik koop die groenten zelf allemaal
voorgesneden, hoor!”
Tussen de soep en de patatten, strooit Felix nog met enkele tips: “Waarom we melk bijgieten in de
pot om de pastinaak te koken? Om de kleur te behouden!” Katrien scoort punten: “Is dat bij schorseneren ook niet zo?” Felix bevestigt. Intussen is Marc haar al jennend komen aanmoedigen: “Allez
Katrien, die ui kan nog veel fijner gesnipperd!” Als de blik een keukenmes was, lag Marc mee op
het snijplankje…
Als Koen passeert, heeft Heidi nog een interessante vraag voor hem: “Varkenswangen, zijn dat écht
de wangen van het varken?” Blijkbaar dus wel! En dan breekt er even paniek uit, als er in de dessertkeuken een ei wordt gemist. Marc trekt op onderzoek uit, en vindt de dader bij het hoofdgerecht:
Eric, die een eigeel nodig heeft om het bladerdeeg in te smeren. “Zo doen die mannen dat,” lacht
Marc. “Ze vragen niet eens de prijs op voorhand.”

Het menu:
Voorgerecht:
Varkenswangen gelakt met kriekenbierglazuur en Hagelandse garnituur
1.

Hoofdgerecht:
Duroc d’ Olive varkensfilet in bladerdeeg met primeurgroenten en kruisoesterdistelzwammen
Dessert:
Zoete gratin van verse vijgen en seizoensfruit

Alu op inductie?
Nicole heeft blijkbaar niet veel vertrouwen in de keukenkunsten van haar collega’s, want bij het
koken van de boontjes stopt ze er regelmatig eentje in haar mond. “Mijn man krijgt het ervan als ik
tijdens het koken aan het eten ben,” geeft ze lachend toe. Deze keer was het nochtans een opdracht
van de chef. “Proeven is de enige manier om te weten of ze gaar zijn,” aldus Felix, die plots wordt
opgevorderd door Huub. “Chef, mijn saus wordt niet warm…” “Ja, dat zal wel,” ziet Felix direct: “In
jouw keuken staat een inductievuur, en daar werken die kookpotten niet op!” Eric werkt intussen
vastberaden verder. De varkenshaasjes passen niet zo goed in de plakjes bladerdeeg, maar hij wringt
en plooit en knipt zolang tot er mooie pakjes zijn gevormd. De aanhouder wint!

Na het bestrijken van
het bladerdeeg met eigeel,
wou Taco meteen aan het grote
schilderswerk beginnen.

Ondanks dat Gert met het dessert dacht op safe te spelen, wordt hij door de chef nog even teruggefloten. De bloem die hij in de schaaltjes heeft gedaan, is te overvloedig. En dus mag hij herstarten.
Gelukkig kan het nog. Eens dat afgerond, kan alvast de nabespreking van start gaan, en dan komt
het glas wijn dat Diana aanreikt, als geroepen. “Dat is het voordeel van Siematic als gastheer te
2.

3.
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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.

Fruitmarkt Genk

®
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Nice to know: materieelbeheer in de bouwsector
Viloc is een bedrijf met een unieke oplossing
voor automatisatie van materieelbeheer in de
bouwsector.
Na grondig onderzoek bij een honderdtal bouwbedrijven in België en Nederland blijkt dat gemiddeld
• 40% van het materieel (bijna) niet wordt gebruikt
• 20% is niet op de locatie waar men denkt dat het is
• 10% wordt elk jaar gestolen
En er is een enorm productiviteitsverlies als gevolg van zoeken naar en wachten op materieel op
bouwprojecten. Daarnaast is het voor veel bedrijven vaak een groot probleem om in orde te zijn met
de VCA en veiligheidsregelgeving, simpelweg omdat men zeer veel materieel op het moment van de
inspectie op de werf niet terugvindt.
Viloc helpt bouwbedrijven deze problemen onder controle te houden door middel van een
volautomatisch, real-time en nauwkeurig materieelbeheer.
Hoe werkt het ?
Viloc voorziet (kleine, robuuste en sabotagebestendige) zendertjes om te bevestigen op bouwmaterieel, gaande van boormachines en slijpschijven tot hijsmaterieel en generatoren. Deze zendertjes
staan draadloos in verbinding met basisstations, die op hun beurt kunnen worden ingebouwd in materieelcontainers, bestelwagens, grote machines en in het magazijn. Het Viloc basisstation voorziet haar
omgeving van een draadloos netwerk. Het kleinere materieel bevindt zich meestal in de buurt en zo
wordt de aanwezigheid van dit materieel geregistreerd. Al deze gegevens worden doorgestuurd naar
een veilige database op het internet, waar de klanten eenvoudig kunnen zien waar hun toestellen zich
op dat moment bevinden. Zo weten ze meteen waar ze zijn achtergelaten, of er iets is verdwenen en
of alles ’s avonds netjes terug werd opgeborgen.
Viloc is reeds in gebruik bij de volgende bedrijven: Besix, Willemen, IBS Industrial & Dillen Bouwteam.
En er zullen er nog vele meer volgen het komende jaar. De Viloc oplossing bestaat momenteel nog
nergens en we hebben dan ook grote plannen voor internationale expansie. We geloven er immers
zeer sterk in dat ook het kleine materieel over enkele jaren standaard een verbinding zal hebben met
het internet en dan ook meer informatie zal uitwisselen (bijvoorbeeld gebruiksuren). Viloc wil bouwbedrijven en tool-producenten hierin begeleiden om dit mogelijk te maken en het onderste uit de kan
te halen.

Grond- en
wegeniswerken
Aanleg
industriële parkings
Beton-, klinkeren asfaltverhardingen
Plaatsen van betonverhardingen met een
glijbekistingmachine
tot 6m breed

Martens Wegenbouw
Mercuriuslaan 4 – 3600 Genk
Tel. 089 81 90 90
Fax 089 81 90 91
Website: www.martensgroup.be
e-mail: info@martensgroup.be
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Facts & Figures: Fruitmarkt
Volop wegenwerken in Genk-centrum
“Handelaars blijven altijd bereikbaar”
Het straatbeeld in het centrum van Genk ondergaat momenteel in verschillende fases een fikse opknapbeurt. Nieuwe bestrating en meubilair geven de
omgeving een frisse look. De werken hebben voor de nodige verkeershinder
gezorgd, maar toch zijn de winkels tot nu nog altijd bereikbaar gebleven.
“Niet vanzelfsprekend in het midden van een stad als Genk. Tot nu is alles al
bij al vlot verlopen,” schetst Roeland Drees afdelingshoofd wegenbouw bij
Groep Casters.
Genk heeft met Shopping 1, geopend in 1968, het oudste winkelcentrum van België en dat was na
meer dan vier decennia aan renovatie toe. Naast het gebouw hebben ook de wegen in de buurt een
tweede leven gekregen. Deze werken en die van op en rond de Fruitmarkt kaderen in de hernieuwing
van de binnenstad. Om alles vlot te laten verlopen, worden de werken in drie fases uitgevoerd. In
een eerste fase is de Stationsstraat en een stuk van de Marktstraat aangepakt. Wat volgde was de
Fruitmarkt en deel twee van de Marktstraat. Momenteel zijn de voorbereidende werken bezig in de
Winterslagstraat, fase drie.
Beton in kleur
De werken op de Fruitmarkt waar we afspreken met Roeland Drees zijn alvast voltooid. “Sinds het
kerstverlof,” verduidelijkt hij. “We hebben onder meer de riolering voor de afvoer van het regenwater
vernieuwd. Daarnaast is ook het plein aangepakt. Er is gewerkt met een rozige beton die strakker
aangelegd is dan op het Stadsplein waar het nogal grof is. Dat komt het gebruiksgemak ten goede.
Je voelt de steentjes niet meer aan. Het aantal parkeerplaatsen is overigens behouden gebleven. Ook
is er een fietsenstalling en twee laadpalen voor elektrische fietsen voorzien. Het gebouw waarlangs
je binnen moet gaan om onder de Europalaan door te kunnen wandelen, komt eveneens van ons.”
Speciale hechtingsmortel
Niet alleen beton siert de Fruitmarkt, ook Chinese hardsteen (maten 20/13 en 40/40) die de vroegere

foto 1 : De Fruitmarkt kreeg
aangepaste verlichting. Zelfs de
muurtjes die dienst doen als
zitbanken zijn uitgerust met leds.
foto 2 : Aan het uiteinde van
het plein kan je via deze hal
ondergronds de drukke
Europalaan oversteken.
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partners

Bouwheer:
Stadsbestuur Genk
Studiebureau:
Arcadis Belgium; Hasselt
Hoofdaannemer:
Groep Casters; Genk
Metselwerken:
AB Keersmaekers; Balen
Gresbuizen:
Keramo Steinzeug; Hasselt
Beton:
Casters Beton; Genk
Staalconstructie:
Metaalwerken Claessen; Arendonk
Zaagwerken beton:
Nelis Wegenbouw; Opglabbeek
Bouwmaterialen:
Driessen Bouwmaterialen; Genk
Dichtingsmaterialen:
AD Products; Houthalen-Helchteren
Lijnafwateringsgoten:
Aquafix; Lummen
Hout:
De Slagmolen; Bilzen
Siliconen:
Elastoflex; Hasselt
Roosters:
R&R Service; Overpelt
Boordstenen:
Stradus Infra; Heusden-Zolder
Boordstenen:
Ebema; Zutendaal
Afvoerbuizen regenwater:
Wavin Belgium; Sint-Niklaas
Betonnen buizen en putten:
Webeco; Sint-Truiden
Buitenverlichting:
Infrax; Hasselt
Buitenverlichting:
Claesen Outdoor Lighting; Bilzen
Buitenaanleg-Klinkerwerken:
ABW; Beerse
Natuursteen blauwe hardsteen:
Bovin; Kortenaken
Straattapijt:
Tapibel; Overpelt
Belijning:
Nijs; Messelbroek
Groenaanleg:
Wilmes Groot Groen;
Houthalen-Helchteren
Omheining: Verding; Diepenbeek
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Straatmeubilair:
Wolters – Mabeg; Houthalen-Helchteren
Werfsignalisatie:
Fero; Willebroek
Definitieve signalisatie:
Roebben Jan A.O.; Bilzen
Verhuur machines:
Boels Verhuur; Genk
Verhuur machines:
De Bruycker; Diest
Tentenverhuur:
Kerkhofs Events; Meeuwen-Gruitrode
Werftoilet:
Eco Toilet Belgium; Malle

Elementen in cortenstaal onderbreken
de zitbanken in natuursteen.
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hobbelige kasseien en loskomende tegels vervangen heeft. Een huzarenstukje zo blijkt. “We hebben
er met twee tot drie ploegen gewerkt. De grote uitdaging bestond erin om de bereikbaarheid van de
winkels te blijven garanderen en toch voldoende tegels te plaatsen om de strikte termijn te kunnen
respecteren. Bijkomend konden we dagelijks per ploeg maar (maximaal) 40 m² aan stenen aanleggen,
waardoor de planning van de aanleg van de natuursteen cruciaal was voor de totale planning. In eerste
instantie worden de tegels in een speciaal hiervoor ontwikkeld mortelbed gelegd (van deur tot deur)
om ze de volgende ochtend in te wassen en zo de bereikbaarheid voor de handelaars en bewoners
maximaal te garanderen. Extra aandachtspunt was dat Casters (Beton) zelf een speciale mortel met
een verbeterde hechting samengesteld heeft, welke ook nog voldoende rekening hield met de vereisten voor een vlotte plaatsing. De eerder aangelegde tegels op het Stadsplein hebben immers de
neiging om los te komen.”
Muur uit cortenstaal en natuursteen
Niet alleen de weg is van gevel tot gevel in een nieuw jasje gestoken op de Fruitmarkt. De parking
is voortaan afgeschermd met een talud en muur die dienst kan doen als één lange zitbank. Enkel de
bomen zijn blijven staan en herinneren nog aan vroeger. “De muur is eveneens vervaardigd uit Chinese
hardsteen en helpt het niveauverschil op te vangen tussen het plein en de weg voor de handelszaken.
Het mooie eraan is dat er eveneens ledverlichting is aangebracht. Daarnaast onderbreekt stukken
cortenstaal de muurtjes wat de esthetiek ten goed komt. Tot slot zijn de grote bakken die je op de
uiteinden van het plein zit, de plek waar alle nutsleidingen samenkomen en die dus zo de minder esthetische voetpadkasten wegwerken.”

Structureel sterk
www.castersinfra.be

1.

Vlotte werken
“De werken op en rond de Fruitmarkt verliepen al bij al vlot,” herinnert Roeland zich. “Binnen het
aantal voorziene kalenderdagen was alles tijdig afgerond. Een goede samenwerking door de werkschema’s van de verschillende partijen onderling goed op elkaar af te stemmen liep als een rode draad
doorheen de werken. Daardoor konden we de toegankelijkheid, onze grote zorg, altijd garanderen,”
besluit Roeland Drees. Het totale kostplaatje voor Genk centrumstraten fase 2, Stationstraat, Fruitmarkt, Winterslagstraat en Marktstraat, zal uiteindelijk 1,530 miljoen euro bedragen.

Algemene Bouwwerken

1.
2.

Nieuwbouw & Verbouwing
foto 1 : Chinese hardsteen is
uitvoerig aanwezig op en rond de
Fruitmarkt.
foto 2 : De nutsleidingen zijn op een
esthetische manier weggewerkt.
Van lelijke voetpadkasten is geen
sprake
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foto 3 : Met de werken is een bedrag van 1,530 miljoen gemoeid.

Soef 95 • 2490 Balen • info@abkeersmaekers.be • gsm: 0474 / 58 68 92
keersmakers.indd 1

www.abkeersmaekers.be

® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers
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Nice to know
De Vlaamse “Vereniging voor Aanbestedigingsrecht” organiseert op 5 juni een
eendaags en op 12, 19 en 16 juni 2014 een
driegaags seminarie over :
De nieuwe reglementering van de
overheidsopdrachten

DUURZAAMHEID WINT
WAAR MEN MET GRES
BEGINT.

Waarom meedingen naar overheidsaanbestedingen?
• Langdurige opdrachten
• Zekerheid van betaling
• Grote werkgever
De seminaries geven een inzicht in de voornaamste regels die de gunning en de uitvoering van een
overheidsopdracht beheersen en dit zowel vanuit een Europees als een Belgisch perspectief.

www.steinzeug-keramo.com
• Inzicht in bestaande wetgeving
• Aandacht voor nieuwe wetgeving
• Ruimte voor dialoog en gedachtewisseling
• Praktijkgerichte informatie.
Inschrijven of meer info : http://customer-mails.org

Een volledig aanbod onder 1 dak!

FIORIINO 1
1..4 BENZ
NZIN
NZ
INE
IN
E 77 PK

NIEU
E WE DOB
OBLÒ CAR
ARGO 1.4
ARG
4

SC
SCU
CUDO
DO 1.
1 6 MUL
LTI
TIJ
JET DIES
ESE
ES
EL

DUC
DU
UCATO 2 2 MU
MULTIJE
JET DIES
E

Truck Trading Limburg
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Centrum Zuid 1049 • 3530 Houthalen • Tel. 011 52 39 50 • www.ttllimburg.be
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Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be

Architecten Achtergael ontwerpt
project voormalig militair domein
Rochendaal te Sin-Truiden

Het voormalig militair domein Rochendaal, een gebied van ca. 25 ha, wordt
door Architecten Achtergael in opdracht
van Agost ontwikkeld tot woon- en parkgebied met kasteel en vijvers. Het parklandschap wordt geconcipieerd als een
aaneenschakeling van overstroombaar
wetland, een Engelse kasteeltuin en
‘urban forest’ met nieuwe bebouwing.
Als aanvulling op het bestaande woningaanbod in Sint-Truiden wordt een grote
diversiteit aan typologieën ingepast, zoals onder andere woningen voor 55-plussers, aangepaste woningen voor bejaarden, co-housing of kangoeroewoningen
en sociaal bereikbare woningen voor
starters en jonge gezinnen met kinderen.
De ontwikkeling van het voormalige militair domein biedt de kans om de ganse
site op te nemen in een ruimere groenstructuur. Centraal staat de aanleg van
een aantrekkelijk park dat het overstromingsgebied koppelt aan de huidige kasteeltuin. Gezien de kwaliteiten van het
huidige terrein wordt er voor geopteerd
om de historische organisatie zoveel
mogelijk te respecteren. Op basis van
de footprint van de militaire structuur
worden compacte clusters gedefinieerd:
bouwen is mogelijk op de plek van de bestaande loodsen of als toevoeging naast
deze volumes. Bestaande paden, wegen
en grachten lijnen de clusters af. Op
deze manier vormt het DNA van de militaire structuur de basis van de nieuwe
ontwikkelingen waarbij het bestaande
bomenbestand maximaal gerespecteerd
wordt.
•••

Renovatie handelspand zorgt voor
terugkeer Galeria Inno

Een dubbele renovatie van twee handelsruimtes in de binnenstad van Hasselt lokt
twee bekende handelszaken naar de Limburgse hoofdstad. Drogisterij Kruidvat en
winkelgalerij Galeria Inno vestigen zich
in het pand. De winkelgalerij keert sinds
haar verdwijning in de jaren 80 terug naar
dezelfde locatie. Bontinck Architecture &
Engineering tekende de renovatie. Arcade
Concept Engineering voerde de studies
uit.
De renovatie van het handelspand zorgt
voor de terugkeer van een 8550m² grote
Galeria Inno. De plannen van de architect
optimaliseren de winkelervaring in het 4
verdiepingen tellende gebouw. De inrichting en de circulatiekernen van het volledige pand zijn herbedacht. De architecten
accentueren de bestaande knik in de Koning Albertstraat. Een donkere band geeft
binding en eenheid aan de brede, met
marmer geaccentueerde gevel.
De architecten houden rekening met de
mobiliteit, toegankelijkheid en brandveiligheid van de winkel, terwijl ze tegelijkertijd voldoende winkeloppervlakte moeten
behouden. De snelheid van het project is
een andere uitdaging: het project zal op
één jaar gerealiseerd worden.
Met de komst van de nieuwe winkel krijgt
de Hasseltse winkelstad een nieuwe attractie. Een goede zaak voor de werkzekerheid: de winkels zijn immers goed voor
120 werkplaatsen. Getrouwde mannen
zijn waarschijnlijk iets minder tevreden.
•••

Osar Architects ontwerpt grootste
scholenbouwproject van
Vlaanderen

In augustus start in Beringen de bouw van
het nieuwe Spectrumcollege. Het scholenbouwproject van de hand van Osar
architects wordt daarmee het grootste
dat tot nog toe in Vlaanderen werd gerealiseerd. Het project zal verrijzen op een
terrein van 6,5 ha, in samenwerking met
de studiebureaus UTIL en SDKE voor de
stabiliteit en de technieken.
De nieuwe lokalen voor vier scholen zullen
naast de bestaande middenschool SintJan gebouwd worden. Het betreft de eerste fase van basisschool “De Beerring” en
het complex voor de drie Beringse bovenbouwscholen van het Spectrumcollege,
meer bepaald Sint-Jozef, Sinte-Lutgart en
het VTI. Het geheel zal 9 volumes beslaan
waarbij de bovenbouwscholen niet afzonderlijk herkenbaar zullen zijn, maar waarbij
vooral ingezet werd op ontmoeting tussen
verschillende leerdomeinen.
Het project is opgebouwd als een groene
campus waarbij het volledige terrein wordt
ingericht als een publiek doorwaadbare
autovrije groene ruimte. Centraal bevindt
zich een gemeenschappelijke sporthal en
cafetaria als ontmoetingsruimte voor alle
scholen. De gebouwde ruimte wordt in
evenwicht gehouden door een veelheid
van buitenruimte, die de school maximaal
wil benutten voor sport en spel.
•••

Tongerse Paspoel krijgt makeover
van Londens bureau S333

De Vierde Wand in Winterslag:
wegdromen met zicht op de voormalige mijnterrils

Nieuw kloostercomplex in
Hoeselt verenigt sereniteit met
strak interieurconcept

In 2011 won het Londense S333 Architecture + Urban Planning de Open Oproep
voor de vernieuwing van de Tongerse
Paspoel. Tegen 2017 maken 3 verouderde
woontorens er plaats voor de creatie van
een diverse leefomgeving waarbij nieuwe
woonblokken worden geclusterd rond
semi-private tuinen en een buurthuis de
relatie met de omliggende wijken moet
versterken. Grontmij is advies- en ingenieursbureau van dienst.
In plaats van de huidige ongedefinieerde
ruimte van de bestaande site, willen de
ontwerpers een duidelijker geheel van
relaties tussen typologie en landschap
ontwikkelen. Hun voorstel omvat dan ook
de bouw van nieuwe woonblokken met
ruime privé-faciliteiten die worden gegroepeerd rond twee verschillende en veilige
semi-privétuinen. De resterende site zal
dan verder bestaan uit drie verschillende
types openbare ruimte, voor de gemeenschap en voor elke leeftijdsgroep. Het
buurthuis is bovendien gelegen aan de
rand van de site om de integratie met de
buurt nog meer te versterken.
Het ontwerp wil verder zoveel mogelijk
groen en bomen op het terrein behouden.
Die ‘landschapskamers’ krijgen hun definitie door de randen van het terrein, terwijl
de gebouwen hun afbakening krijgen door
de bestaande footprint van de site om de
archeologische waarde van het terrein niet
te verstoren. Twee ruimtes wijken hier
duidelijk van af: de noordelijke binnentuin
en de woonstraat.
•••

Ouder worden in eigen streek, het is een
gegeerd voorrecht dat lang niet iedereen
te beurt valt. In het Limburgse Winterslag
is dit nu echter wél mogelijk. Op privé-initiatief van het echtpaar Bart Houbregs en
Geertje Vandevenne kwam er tegenover
de historische gebouwen op de statige Evence Coppéeplaats immers een
gloednieuw woonzorgcentrum: De Vierde
Wand. Dit roodbruine, L-vormige volume
is dankzij een optimale inbedding in zijn
markante omgeving dé place to be voor
ouderen die graag betrokken blijven bij het
leven op en rond de voormalige mijntuinwijk. Grote, panoramische glaspartijen en
een druk gesolliciteerde brasserie zorgen
voor een bruisende wisselwerking met
de buitenwereld. De huiselijke sfeer en
de sfeervolle inrichting maken het plaatje
compleet. De Vierde Wand biedt plaats
aan 84 bewoners, die verdeeld zijn over
66 eenpersoonskamers en negen tweepersoonskamers op vier niveaus. Deze
niveaus zijn in feite open plateaus die ingevuld zijn met lichte, flexibel te verplaatsen
wanden, wat een eventuele herinrichting
of herbestemming in de toekomst mogelijk maakt. Elke verdieping bevat een
gezellige leefruimte en biedt plaats aan
een welbepaalde groep bewoners. Op het
gelijkvloers wonen de valide ouderen. Zij
hebben vrije toegang tot een terras en een
tuin met petanquebaan. Op het eerste en
het tweede niveau zijn er de zorgbehoevende ouderen, en op het derde niveau is
er een speciale afdeling voor dementerenden met een aangrenzende daktuin. Een
zeer belangrijk aspect in dit verhaal, is de
mate van interactie met de omgeving. De
Vierde Wand is geen geïsoleerd gebouw,
maar een onderdeel van de leefgemeenschap waar ook de Heilig Hartkerk en de
nabijgelegen scholen deel van uitmaken.

In het Limburgse Hoeselt rondden PCP
Architects en Bouwbedrijf Dethier voorbije zomer een bijzonder project af. Voor
de Zusters van de Voorzienigheid, een traditionele kloosterorde van Franse origine,
ontwierpen en bouwden ze een markant,
nieuw kloostergebouw. Het resultaat mag
er zijn, maar is toch anders dan je van
een klooster zou verwachten. Hoewel de
meubels van de zusters tekenen voor een
klassiek accent, biedt het complex over
het algemeen immers een uiterst strakke, hedendaagse aanblik. Wie niet op de
hoogte is van dit project en onbevangen
de Bruiloftstraat in Hoeselt inrijdt, zal allicht nooit vermoeden dat er achter het
mooie, nieuwe complex in het midden
van de straat een klooster schuilgaat. Ook
als je het gebouw betreedt, merk je het
niet meteen. Het is pas in de gemeenschappelijke leefruimte en de kapel dat
het begint te dagen dat er wel degelijk
een tiental kloosterzusters verblijven. Anders dan je van een kloostercomplex zou
verwachten, ademt het hedendaagse architectuur. Het U-vormige complex biedt
op het gelijkvloers plaats aan een grote
leefruimte met keuken, een flexibel in te
richten polyvalente ruimte, een bescheiden kapel (die gescheiden wordt van de
polyvalente ruimte aan de hand van een
mobiele wand), acht individuele kamers
met sanitaire cel en een gastenkamer met
keukentje. Vanuit de grote, maar gezellige
leefruimte kijk je via brede raampartijen uit
op de groene binnentuin. Een klein vijvertje geeft het geheel wat extra glans. Op de
verdieping vinden we nog een verrassend
moderne vergaderzaal (inclusief groot projectiescherm) en twee ruime appartementen (eentje voor de hoofdzuster en eentje
voor twee andere zusters).
•••

•••
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Scheert de hoogste toppen.

+B U LDERS
FACTS
bouwmagazine zonder muren

Builders News
Brics Slotsessie

Op woensdag 19/3 vond de Brics-slotsessie plaats. Brics is een initiatief van
Confederatie Bouw in samenwerking
met het Agentschap Ondernemen om
zaakvoerders en beslissingsnemers in
bouwkmo’s bij te scholen in allerhande
managementthema’s. De deelnemers
beslissen ook zelf welke onderwerpen
ze aan bod willen zien komen in deze
maandelijkse sessies. Op die manier
worden ze bijgeschoold naar hun eigen
behoeften. Deze slotsessie, voor de
gelegenheid georganiseerd door Confederatie Bouw Limburg en Confederatie
Bouw Vlaams-Brabant, werd een speciale editie omdat het de afsluiter vormde.
Voor de gelegenheid werd er een bezoek gebracht aan het stadion van KRC
Genk waar de gidsen de deelnemers
meetroonden naar de speciale plaatsen
in het stadion terwijl de Genkse voetbalgeschiedenis de revue passeerde. Na
de rondleiding kregen de 50 aanwezigen
een interessante voordracht over de toekomst van de bouwsector en over innovatie in de bouwsector door dhr. Bas van
de Kreeke. Nadien werden de gasten
uitgenodigd op een feestelijke receptie.
In mei start er een nieuw Brics-jaar met 2
groepen: Brics Basis (voor diegenen die
nog geen Brics hebben gevolgd) en Brics
Fundament (de ‘gevorderden’).
Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees
er snel bij als je hieraan nog wil deelnemen. Voor meer informatie contacteer
L. Vandyck op 011/30 10 33.
•••

‘Residentie De 2 Heeren’ gestart
te Genk

Projectontwikkelaar VAN DER LOOY
Projektmanagement België nv is gestart
met de bouw van het project “Residentie De 2 Heeren”. Het project is gelegen
aan de Braambesstraat en Bosbesstraat
in het groene hart van het stadsdeel “De
Bret” te Genk en werd in samenwerking
met stad Genk onder een PPS-formule
ontwikkelend. Stad Genk verkoopt de
grond en VAN DER LOOY Projektmanagement België nv bouwt en verkoopt
de constructies. Deze ontwikkeling is alweer de 4e succesvolle ontwikkeling die
VAN DER LOOY Projektmanegement
België nv in Genk realiseert.
Het project omvat 2 complexen met elk
17 appartementen en 3 penthouses verdeeld over een gelijkvloers, een 1ste,
2de en 3de verdieping. Rond de complexen is een prachtige groene omgeving voorzien welke wordt ingericht als
een nieuwe tuin in gemeenschappelijk
eigendom. Er werd ook veel aandacht
besteed aan het lage energiepeil.
De appartementen zijn voorzien van 2 of
3 slaapkamers, hebben een kwaliteitsvolle afwerking en hebben een ruime
woonkamer met open keuken. De verkoopprijzen liggen tussen € 174.500,- en
235.000,- exclusief BTW, registratie- en
notariskosten maar waarbij steeds een
ondergrondse parkeerplaats en kelderberging zijn inbegrepen.
De indeling van een aantal appartementen is grotendeels naar wens door de
koper te bepalen.
•••

Vanbockrijck beton:
VBIONEN plantenbak

De deluxe plantenbak van Vanbockrijck
Beton is een nieuwe toepassing van de
VBIONEN.
Door het gebruik van prefab betonelement met netten en vulling naar keuze
zorgt dit voor stabiliteit, geen uitloop van
grond en eenvoudige verplaatsbaarheid.
De VBIONEN plantenbak is flexibel in
afmeting en een heeft een duidelijk esthetische waarde.
www.vbionen.com
•••
Vijfde Officenter in Leuven
Officenter krijgt vanaf 13 mei
uitvalbasis in Leuven.
De 350 klanten van Officenter krijgen
vanaf 13 mei ook een uitvalsbasis in
Leuven. De uitbater van business centers heeft het vroegere gebouw van
Honeywell in Haasrode aangekocht.
“Leuven stond al lang op mijn verlanglijstje”, vertelt zaakvoerder Christa Jouck.
“Naast onze business centers in Antwerpen, Maastricht, Hasselt en Turnhout
zal deze vijfde vestiging de bestaande
en nieuwe klanten een ‘pied-à-terre’
bieden in de strategisch belangrijke regio
Leuven”.
•••

De nieuwe Amarok Canyon.
Deze nieuwe, ultra-efficiënte terreinwagen brengt u waar u maar wilt.
Zonder compromissen. Dankzij zijn 4MOTION-aandrijving (standaard) en zijn
automatische 8-versnellingsbak (in optie) ontdekt u nieuwe speelterreinen. Maar
dan wel omringd met echt comfort, zoals de zetel- en stuurbekleding in leder met oranje
stiksels. Deze avontuurlijke Amarok, met zijn glanzend zwarte sidebars en zijn rollbar,
is onder meer verkrijgbaar in de exclusieve kleur “Copper Orange”. En als u ook ’s nachts
nieuwe paden wilt verkennen, kunt u hem altijd uitrusten met de dakbeugel met
4 schijnwerpers. Het avontuur wacht. Klaar om uw grenzen te verleggen?
De Amarok Canyon wordt ingeschreven als lichte vracht.

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

Raadpleeg uw Volkswagen-verdeler :
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Etn J. Timmermans N.V.
Maastrichtersteenweg, 347
3700 Tongeren

Peerlings Automotive N.V.
Europalaan, 1
3900 Overpelt

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

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

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

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

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

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

Garage Jaspers N.V.
Bruglaan, 70
3960 Bree

Garage Haesen N.V.
Grote Baan, 20
3540 Herk-de-Stad
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Coox Motors N.V.
Steenweg, 102
3621 Rekem
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Het beste recept voor uw nieuwe keuken.

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

Antwerpen/Wilrijk
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Sint-Pieters-Leeuw

Geel

Hasselt

Kortenberg

Waterloo

