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“Logic will get you
from A to B.
Imagination will take
you everywhere”
Albert Einstein

Wonen op hoog niveau
Droom weg met Zuidzicht Residentie III. Het vervolg van het adembenemende woonproject aan
de Blauwe Boulevard van Hasselt. Kom elke woensdag van 16u tot 18u het modelappartement in
Residentie I bezichtigen aan de Kanaalkom, Kempische Kaai te Hasselt.
Meer info? Surf naar www.zuidzicht.be
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Het ultieme vakantiegevoel

bij u thuis

Een verworven recht?
Als het gaat om problemen in de bouwsector te signaleren, duiken nu al vele jaren telkens
dezelfde thema’s op. Oneerlijke concurrentie door zwartwerk, buitenlandse nepstatuten of
bijberoepers is daar één van. Een ander is zeker en vast de fiscaliteit. Waar alle sectororganisaties met vereende krachten intensief hebben gelobbyd om het btw-percentage voor
renovatiewerken op 6 procent te krijgen, en de hele sector daar de vruchten van plukt in
tijden dat de nieuwbouw het door de slabakkende economie wat moeilijker heeft, wordt
deze maatregel met de regelmaat van een klok opnieuw in vraag gesteld. Nu er een nieuwe
regering moet gevormd worden, is het opnieuw prijs en laait de discussie op. Allerlei studiediensten breken zich het hoofd over de afweging tussen enerzijds meer inkomsten voor
de Staat en anderzijds de bereidheid van de Belgische bouwer om te investeren. Dat laatste
is bij een btw-verhoging niet alleen heel nadelig voor de bouwsector zelf, maar ook voor
de vele duizenden mensen die door een pennentrek van een besparende politicus, hun job
bedreigd zien. Daar wordt toch wel wat licht overheen gegaan. Het economische belang van
de renovatiemarkt mag zeker niet onderschat worden. De ademruimte die nodig is om in alle
rust uit het dal te klauteren, mag niet onderschat worden. Laat ons die 6 procent dus maar
gewoon aanhouden. Is dat trouwens niet gewoon een verworven recht?

Diana Pirard & Heidi Wijgaerts,
dmotion communication.

“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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Tussen pot en pint
“Over de keuze van de stoelen, heb ik toch
even wakker gelegen”
Het Hasseltse Hooghuis is al meermaals de uitvalsbasis geweest voor
deze rubriek. De familie De Freine ontvangt ons er steeds hartelijk en
voorziet daarbij graag het nodige lekkers om ons interview op smaak te brengen. De afgelopen maanden onderging Het Hooghuis niet alleen een ware
metamorfose, maar kwam de zaak ook definitief in handen van zoon
Denis De Freine en zijn echtgenote Stephanie. De ideale gelegenheid om
het echtpaar nu eens aan het woord te laten, samen met Eric Schevenels
van Schevenels Project Interieurs, die het nieuwe interieur samen met zijn
team uittekende.
Heeft u de vorige editie van ons magazine nog in de buurt? Vergelijk dan zeker eens de foto’s
met deze van de nieuwe editie. Het lijkt wel of ze elders gemaakt zijn. “Er was dan ook al 22 jaar
niets meer veranderd in het Hooghuis,” lacht de jonge zaakvoerder Denis De Freine. “Tot twee jaar
geleden runde ik een schildersbedrijf, maar het kriebelde toch om mijn schouders onder de rijke
geschiedenis van Het Hooghuis te zetten. Het is al sinds begin vorige eeuw in handen van onze
familie. Maar toen ik de knoop doorhakte om deze zaak van mijn vader over te nemen, deed ik
dat ook met het achterliggende idee om onze eigen stempel te kunnen drukken. Dat was voor mij
een uitgemaakte zaak. Via onze keukenfirma Elpo, kwamen we in contact met Schevenels Project
Interieurs .”
“De start van een mooi traject,” vertelt Eric Schevenels. “We hebben in Hasselt al heel wat mooie
referenties zoals restaurant La Fontanella, wijnbar L’Aperi Vino, de Versuz, Goei Goesting enz. Bij
al onze projecten gaan we niet alleen uit van de eigenheid van onze klanten, maar ook van onze
3F-strategie: het nieuwe concept moet functioneel zijn, de juiste feeling overbrengen en ook financieel voldoen aan de vereisten van onze klant. Daarmee bedoel ik dat we uiteraard uitgaan van een
vooropgesteld budget, maar ook dat we nagaan hoe het nieuwe concept tot een omzetverhoging
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voor onze klant kan leiden. Iets wat we na de
verbouwing trouwens ook opvolgen.”
Verleden overboord?
Tussen het eerste contact en de start van de
verbouwingen lag zeker een jaar. “We hebben
dan ook de tijd genomen om mekaar te leren
kennen en de noden van Denis en Stephanie
in een passend concept te gieten,” legt Eric
uit. “Van meet af aan was het duidelijk dat
de zaak grondig vernieuwd mocht worden,
zonder volledig te breken met het verleden.”
“Zoals je aan het nieuwe logo kan zien, blijven
The Rolling Stones dus de rode draad vormen
in Het Hooghuis,” beaamt Denis. “Het zou
ook zonde zijn om het uitgebreide archief dat
we ondertussen hebben, niet een stukje te
delen. Tot over onze landsgrenzen, zijn we
bekend als Stones-café; daar willen we zeker
niet aan raken. Maar het mocht wel allemaal
iets frisser en gestyleerder. We zijn zelfs dieper op het thema ingegaan, kijk bijvoorbeeld
maar eens naar onze menukaart (lacht).”

“We kunnen terugblikken op een heel aangename samenwerking met de medewerkers
van Schevenels Project Interieurs,” vertelt
Stephanie, die sinds de opening op 10 april
mee Het Hooghuis runt. “We hielden nauw
contact waardoor we gedurende het hele
project kort op de bal konden spelen. Zoals
bij de meeste verbouwingen, kom je hier en
daar wel eens dingen tegen die je liever niet
zou tegenkomen. Omdat het vertrouwen tussen beide partijen groot was, kon er op zulke
momenten snel worden overlegd en beslist.
En dat is natuurlijk wel mooi meegenomen
als je zaak maar een maand de deuren sluit
(lacht).”
“Ook gingen we bijvoorbeeld mee naar de
groothandel om de tegels en meubels te gaan
uitkiezen. Al moet ik toegeven dat ik na de
keuze van de stoelen toch even heb wakker
gelegen (lacht). Ik had een andere kleur en ander materialen voor ogen, zag het totaalplaatje niet. Eric had dat wél duidelijk voor ogen.
Gelukkig heeft hij me weten te overtuigen

van zijn visie, want nu ben ik maar wat blij
met die keuze.”

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

Doordachte aanpassingen
“Hoewel we nog niet zo lang terug open
zijn, merken we toch dat de aanpassingen
een duidelijke weerslag hebben op onze omzet,” gaat Denis verder. “Vroeger waren we
bijvoorbeeld wel eens genoodzaakt om op
de drukste momenten de keuken te sluiten.
Dat is nu niet meer het geval. De drukte is
nochtans niet afgenomen, maar onze keuken
werd zo vernieuwd dat we ze nu wel de baas
kunnen. Ook andere aanpassingen zoals het
verplaatsen van de trap, en het wegnemen
van de toog op de eerste verdieping, hebben
onze werkwijze heel wat vlotter en efficiënter
gemaakt.” “Wij denken inderdaad ook sterk
mee op het vlak van logistiek bij ons klanten,”
legt Eric uit. “Het is nooit onze bedoeling om
werkgewoonten helemaal om te gooien, wél
om doordachte aanpassingen te doen die
onze klanten ondersteunen. Wij leggen onze
klant niets op, maar zoeken wel samen naar
oplossingen of ingrepen die passen binnen
het verhaal van de klant.”
Voor alle partijen een geslaagd project dus?
“Absoluut,” beamen Denis, Eric en Stephanie. Over wat hun favoriete plekje in de
vernieuwde zaak is, liggen de meningen iets
verder uit mekaar. “Ik ben fan van het zithoekje naast de toog,” vertelt Eric. “Het geeft
me het gevoel alsof ik in een klein cafeetje
zit en dat binnen een grotere brasserie. Het
ideale plekje om ’s ochtends wakker te worden bij een kop koffie en de krant.” Hoewel
Stephanie en Denis zich daar ook in kunnen
vinden, zitten zij heel graag op de mezzanine.
“Dit was vroeger een donker hoekje, maar
door de aanpassingen in het interieur is het
nu een heel erg sfeervolle tussenverdieping
geworden,” weet Stephanie. “Bovendien
heb je vanaf hier een prima uitzicht over de
hele zaak.”
Maar bovenal vinden ze alle drie dat het
totaalplaatje volledig klopt. “We kunnen er
wel weer even tegen,” lacht Denis nog. “Ook
de zaakvoerder van Schevenels Project Interieurs, Filip Dings, is fier op zijn team en de
samenwerking met de klant: “Dit is echt een
mooi voorbeeld van hoe we door middel van
een mooi en weldoordacht interieur, een absolute toegevoegde waarde hebben kunnen
creëren voor onze klant.”
En daar gaat het uiteindelijk toch om.
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partners

Bouwheer:
Hooghuis; Hasselt
Hoofdaannemer:
Schevenels Project Interieurs;
Heusden-Zolder
Vloer:
Philips; Hasselt
Geluidsinstallatie:
S2store; Genk
Verlichting:
Xlighting; Hasselt
Glas balustrades:
Atelier Inter Design; Bocholt
Vernieuwing trapleuningen
en toogornamenten:
AB-matic; Sint-Truiden
Koelcellen/drankenkoelers:		
Knoops cooling; Hasselt
Schrijnwerken:
Schrijnwerkerij Smeets; Diepenbeek
Gyprocwerken:
Gyprolux; Hasselt
Schilderwerken:
A taste of Art; Hasselt
Sanitair:
LR Sanitechnik; Hasselt
Elektriciteit:
Electro Janssens; Kuringen
Keuken:
Elpo Cuisinex GHG; Hasselt

Het vernieuwde Hooghuis oogt warm,
sober en stijlvol.
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Facts & Figures: Hooghuis Hasselt
“Het Hooghuis is een gevestigde waarde, maar
wil ook nieuwe mensen aanspreken”
Op 9 maart 2014 sloot het oude Hooghuis de deuren, om op 10 april volledig vernieuwd én in handen
van een nieuwe generatie terug open te gaan. Een kolfje naar de hand van Schevenels Project Interieurs dat zijn jarenlange ervaring aan een grondige voorbereiding koppelde om alle verwachtingen
van de klant in te lossen. De brasserie in hartje Hasselt kreeg een fikse verjongingskuur, maar brak
niet met de oudere generatie… Eric Schevenels van Schevenels Project Interieurs, geeft graag een
woordje uitleg.

22 jaar lang bleef het imposante interieur van Het Hooghuis zo goed als ongewijzigd. Met overwegend het roodbruine van kerselaar en groen van stoelen en tafels, had de brasserie veel weg van een
typische Engelse pub. “Niets mis mee, maar vandaag is er niet veel meer van overgebleven,” lacht
Eric Schevenels. “Toen Denis De Freine besloot om de zaak van zijn vader Hugo over te nemen, wilde
hij dat toch graag markeren met een origineel en fris, maar toch enigszins tijdloos interieur. Je wil uiteraard niet dat over vijf jaar alles hopeloos verouderd oogt. Bovendien is Het Hooghuis een gevestigde
waarde: Denis wilde dus heel graag nieuwe mensen aanspreken, maar ook de vaste klanten moesten
zich nog kunnen vinden in het nieuwe interieur.”

Get the look
“In plaats van bruine en groene
tinten, voeren nu zwart en goud de
boventoon, aangevuld met bronskleurige en donkerbruine tinten
om het geheel warm te houden.
Zo werden onder andere het middenplafond en de kolommen van
een gouden kleur voorzien, en zie
je boven in het bijzondere behang
bronskleuren terugkomen. De
zware, gekruiste balustrades van
weleer, werden vervangen door
glaspartijen. Dat oogt niet alleen
lichter en meer open, maar maakt
bovendien ook dat ouders met
kleinere kinderen met een gerust
gevoel van hun kop koffie kunnen
genieten.”

Keuken en toiletten
“Qua infrastructuur hebben we in grote lijnen wel die van vroeger aangehouden. Er is bijvoorbeeld een
nieuwe toog op de benedenverdieping, maar deze bevindt zich wel op dezelfde plaats. Hetzelfde geldt
voor de keuken en de toiletten. Net als de tweede toog op de bovenverdieping gingen zij er volledig
uit. “En keuken en toiletten werden natuurlijk ook vervangen,” lacht Eric. “De keuken voldoet nu aan
de strengste normen en kan meer orders aan dan vroeger. De monumentale trap werd verplaatst
om het hele interieur wat open te trekken. Het is nu makkelijker voor de obers om de klanten boven
te bedienen en bovendien is de drempel nu lager voor klanten om boven plaats te nemen. Door het
verplaatsen van de trap, veranderde ook de tussenverdieping van een donker hoekje in een sfeervolle
plek. In het hele interieur werd hetzelfde type lampen gebruikt, de AR111. Deze lampen werden ook
als decoratief element gebruikt.”

foto 1 : Het Hooghuis is al jarenlang
een gevestigde waarde in hartje
Hasselt.
foto 2 : In plaats van bruine en
groene tinten, voeren nu zwart
en goud de boventoon, aangevuld
met bronskleurige en donkerbruine tinten om het geheel
warm te houden.

1.
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“Wat we wel behouden hebben op de eerste verdieping, is het salonnetje met de schouw. Dat paste
perfect in het vorige én in het nieuwe interieur. Het oogt knus en gezellig.”
Oudere generatie
Denis en zijn echtgenote Stephanie hadden dan wel een fikse verjongingskuur voor ogen, dat betekende niet dat ze komaf wilden maken met de ‘oudjes’. “Het Hooghuis heeft dankzij vader Hugo echt
naam gemaakt als het Rolling Stones-café door de vele foto’s en memorabilia die je hier terugvindt,”
legt Eric uit. “Denis heeft het rijke archief van zijn vader dan ook zorgvuldig gebruikt om een mooie
selectie te maken voor het nieuwe interieur. Zo kregen een aantal bijzondere foto’s stuk voor stuk een
zwarte of gouden kader om de rode draad van het interieur door te trekken. Met de verlichting achter
de kaders, krijg je zo een modern, warm geheel dat jong en oud aanspreekt. De kast met snuisterijen
die er vroeger stond, heeft plaats gemaakt voor enkele sobere vitrinekastjes aan de muur op de eerste
verdieping. De inhoud ervan kan makkelijk worden aangepast en het archief van papa Hugo is uitgebreid genoeg om bezoekers telkens weer te verrassen.”

1.

www.schevenels.be

0032 13 539 393

1.

“Tot slot is er op de muur waar vroeger een muurschildering van een klassiek tafereel te zien was, nu
een grote afdruk van een optreden van The Rolling Stones gekomen. Dat maakt het toch wel af, al
heeft het ons wat moeite gekost om dit te realiseren. Het resultaat mag er zijn!”

STEEDS VERRASSENDE INTERIEURS

® tekst: Hilde Neven - foto’s: Kurt Vandeweerdt - Benoit De Freine

1.
2.
2.

T. : 0 8 9 / 4 8 1 2 0 6
atelierinterdesign.be
Ambachtstraat 3
3950 Bocholt

3.4.
2.

foto 1 : Het bestaande salonnetje met
de historische haard op de eerste verdieping bleef behouden. Het past perfect in
het nieuwe interieur.
foto 2 : Een aantal bijzondere foto’s van
The Rolling Stones kreeg stuk voor stuk
een zwarte of gouden kader om de rode
draad van het interieur door te trekken.
foto 3 : De volledig vernieuwde keuken
kan nu zelfs de drukste momenten aan.

4.
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foto 2 : Over de keuze van de stoelen,
was Stephanie niet meteen zeker,
vandaag vindt ze ze perfect passen in
het totaalplaatje

Met vooruitziende kijk op glas
Glazen deuren - Scheidingswanden - Spiegels / Interieurglas
Glasbewerking - Figuurbeglazing - Groothandel in isolatieglas
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Blik onder de helm: Bouw - en bedrijfsrecht
U hebt voortaan geen aangifteplicht meer
bij lichte arbeidsongevallen
In het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014 verscheen het Koninklijk Besluit van 19 maart dat de
wijze en termijn van aangifte van lichte arbeidsongevallen wijzigt. Die wijzigingen zijn in voege
getreden op 20 april 2014.
Waarom deze wijzigingen?
Totnogtoe was de werkgever verplicht om ieder ongeval dat aanleiding kon geven tot een tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar aan te geven bij deze laatste. Toch werden lichte ongevallen in de praktijk vaak niet aangegeven. Als de gevolgen van het ongeval achteraf erger bleken dan
voorzien, kon dit zeer nadelig uitdraaien voor het slachtoffer. Het was dan uiteraard veel moeilijker om
het betreffende ongeval nog te bewijzen.
Het doel van het nieuwe Koninklijk Besluit (KB)
Het nieuwe KB wil een duidelijke omschrijving geven van een ‘licht ongeval’. Het besluit wil tegelijkertijd de voorwaarden vastleggen waaronder dergelijke lichte ongevallen vrijgesteld kunnen worden
van aangifteplicht.
De definitie van een ‘licht ongeval’
Een licht ongeval is een ongeval dat geen loonverlies en ook geen tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. Bij een licht ongeval dient men enkel de eerste hulp toe, en dit meteen na
het ongeval en tevens op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Die verzorging hoeft
niet door een arts uitgevoerd te worden; meestal zal een hulpverlener binnen het bedrijf dit op zich
nemen. Ook ongevallen op de arbeidsweg, waarbij het slachtoffer de eerste hulp toegediend krijgt op
de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst, worden als lichte ongevallen beschouwd.
Vrijstelling van de aangifteplicht
Elke werkgever is verplicht een register bij te houden van de eerste hulp die verstrekt wordt aan
werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (volgens het KB van
15 december 2010). Dit register wordt vaak het EHBO-register genoemd. Voor de lichte ongevallen
geregistreerd in dit register geldt voortaan een vrijstelling van aangifteplicht.
Dit betekent wel dat de elementen die genoteerd moeten worden in dit register uitgebreid worden.
Een werknemer die een eerstehulpinterventie doet, moet vanaf nu het volgende vermelden in het
EHBO-register:
• naam van de werknemer die de eerste hulp toediende;
• naam van het slachtoffer;
• plaats, datum, uur, beschrijving en omstandigheden van het ongeval of het onwel worden;
• aard, datum en uur van de interventie;
• identiteit van de getuigen - als die er zijn.
De collectieve aangifte van ongevallen vervalt
Tot op heden bestond de mogelijkheid om voor bepaalde ongevallen op kwartaalbasis een collectieve
aangifte te doen. Het betrof hier ongevallen die uitsluitend binnen de eigen medische dienst verzorgd
werden. Die mogelijkheid tot collectieve aangifte vervalt in het huidige Koninlijk Besluit.

Who is …

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.

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: Axor verbouwt eigen bedrijfscomplex
Nieuwe generatie, nieuw gebouw,
nieuw imago

Get the picture

Je merkt vaak dat kinderen die het bedrijf van hun ouders overnemen,
graag hun eigen stempel willen drukken. Bij industriebouwer Axor in
Bocholt is dat niet anders. Jo en Inge Van Hoef willen echter helemaal niets
veranderen aan de filosofie, waarden en normen waarmee hun vader Jaak
het bedrijf heeft grootgemaakt. Ze hebben wel hun eigen accenten gelegd
in de geslaagde verbouwing die het bedrijf momenteel aan het afronden is.
Het was op een schrikkeldag in 1996 toen Jaak Van Hoef en Patrick Das al hun ervaring in de schaal
gooiden om samen een nieuw bouwbedrijf te starten. Axor, een willekeurig gekozen naam die goed
klonk, was daarmee een feit. Drie jaar later waren het thuiskantoor en de graansilo die ze huurden al
veel te klein geworden, waardoor in Bocholt een nieuwe hal met kantoren moest gebouwd worden.
Eerder toevallig werd vlakbij het recreatiedomein Goolderheide een -voor die tijd- modern complex
opgetrokken.
Axor bleef echter groeien, ook toen Jaak’s kinderen Jo en Inge hun intrede hadden gedaan. Aanvankelijk werden er creatieve oplossingen bedacht om iedereen een plekje te geven, zoals het opofferen van de vergaderzaal. Maar omdat de medewerkers te kort op elkaar zaten, en sommigen
‘hun draai’ niet meer echt vonden, was een bijkomende uitbreiding onvermijdelijk. Van de noodzaak
werd meteen een deugd gemaakt, want Jo en Inge zagen hun kans schoon om de vernieuwing van
het management ook zichtbaar te maken in de stijl van het nieuwe kantoorgebouw.

Blikvanger van het Axor-gebouw,
zijn zeker de lamellen aan de
buitenzijde van de gevel. “Het
is een design-element, dat een
zeker cachet geeft,” vindt Jo
Van Hoef. “Ik ben er zelf heel blij
mee. Al heeft het wel wat moeite
gekost om de exacte kleur te
vinden die ik voor ogen had. De
lamellen dienen ook als zonwering. Er is maar één stuk waar
we een screen hebben voorzien,
aangezien de lage winterzon
daar binnen komt piepen.”

Wensenlijstje
“Als je doorheen de jaren vele werven bezoekt, krijg je een goed beeld van wat je zelf mooi en functioneel vindt en wat niet,” zegt Jo. “Je krijgt automatisch veel vragen van klanten, die willen weten
hoe jij het zou aanpakken. Voor een stuk ben je dan zelf mee aan het ontwerpen en advies aan het
geven. Ik doe dat wel graag. Nu had ik dus de kans om eens mijn eigen goesting te doen, en zo had
ik dus al een redelijk goed beeld over hoe onze verbouwing er zou moeten uitzien.” En ook Inge had
uiteraard al een wensenlijstje klaar om het comfort en de functionaliteit voor de medewerkers te
verbeteren. Ze vertrouwden hun ideeën toe aan architect Hugo Roux. “Hij had heel goed geluisterd.
Zijn eerste ontwerp was meteen wat het moest zijn,” herinnert Inge zich. “Een zwevende trap, de
ontvangstbalie aan de voordeur, een buitengevel met de juiste lamellen (zie kader), kasten in hoog-

foto 1 : De eerste en tweede
generatie bij Axor. De toekomst
is in veilige handen.
foto 2 : De lamellen aan
de buitengevel vormen de
eyecatcher van het
nieuwe gebouw.

1.
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partners

Opdrachtgever:
AXOR Industriebouw; Bocholt
Architect:
Hugo Roux; Stevoort Hasselt
Hoofdaannemer:
Axor Industriebouw; Bocholt
Levering gevelpanelen:
Joris Ide nv; Zwevelele
Inrichting burelen / kasten:
Korage bvba; Opglabbeek
Elektriciteit:
TDE bvba; Bree
Ramen:
Breese Verandabouw; Bree
Poorten:
ADK; Kinrooi
Glaswerken binnen:
Glaswerken Ceyssens;
Heusden-Zolder
Gyproc:
A2 Afwerkingsbedrijf;
Meeuwen-Gruitrode
Schilderwerken:
Vak & Deco; Halen
Trappen en bakken plafond:
Marc Jehoul bvba; Bree
Levering tegels:
Creyns; Opglabbeek
Vloerwerken:
Berke Eerlings; Bocholt
Lamellen:
Duco; Veurne

„De klant die hier binnenkomt moet de
transparantie ervaren die wij als bedrijf willen
uitstralen,” zegt Jo Van Hoef.
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INDUSTRIEBOUW

glans, een massieve reclamezuil in beton... Het plaatje klopte helemaal. Het gevoel dat we wilden
creëren, zat er helemaal in: openheid, ruimte, en toch de mogelijkheid om fijn samen te werken.
Kortom, een sfeervolle, weldoordachte werkomgeving.”
Perfecte planning
Het plan van Roux schreef voor dat het dak bij Axor eraf moest, en de bijbouw op de bestaande liggers zou opgetrokken worden. Het was daarbij de grote uitdaging om de uitvoering zo te faseren,
dat er al die tijd zonder veel hinder kon doorgewerkt worden. “Daarom zijn we eerst boven beginnen
te breken,” zegt Jo. “Toen dat klaar was, is iedereen naar boven verhuisd en kon het gelijkvloers
worden aangepakt.” Dat alles redelijk vlot kon verlopen, was de verdienste van Jaak Van Hoef, die
met plezier de werken coördineerde. “Terwijl mijn kinderen en de medewerkers de projecten voor
onze klanten verzorgden, had ik de handen vrij om deze verbouwing voor mijn rekening te nemen,”
aldus de ‘pater familias’. “We hebben het op de planning gezet alsof het een extern project was,
zodat er geen risico was dat alles op de lange baan zou geschoven worden. We zijn dus niet bij de
pakken blijven zitten en hebben ervoor gezorgd dat het goed vooruit is gegaan. De planning klopte
tot op de exacte dag. Dat wisten onze onderaannemers wel te waarderen. Het zijn allemaal mensen
waar we al jaren goed mee samenwerken. Ze hebben speciaal voor ons ook een tandje bijgestoken
waar nodig.”

1.

Voor Jo en Inge Van Hoef symboliseert het nieuwe gebouw de overdacht naar de nieuwe generatie.
“Het geeft aan dat Axor met zijn tijd mee is,” aldus Jo. “We bekijken ons gebouw als een referentie
voor wat we kunnen. Het gebouw nodigt uit en maakt een professionele indruk. Als klanten hier over
de vloer komen, zien ze meteen dat we belang hechten aan detail en een perfecte afwerking.” Inge
vult aan: “We hebben intussen ook onze huisstijl vernieuwd en onze inspanningen qua marketing
opgevoerd. Via onze Facebookpagina versterken we het imago dat we onder meer met ons gebouw
willen uitstralen. Al blijft de mond-tot-mondreclame nog altijd de allerbeste marketing...”

•
•
•
•
•
•

Axor NV • Goolderheideweg 9 • 3950 Bocholt
T 089 46.10.79 • F 089 46.71.18
www.axor.be • info@axor.be

advertentie5-2014-1.indd 1

2.
Tegen het bouwverlof is het hele project klaar. Dan krijgt het personeel de primeur van de officiële
opening en mogen ze klinken op het nieuwe hoofdstuk van de bedrijfsgeschiedenis dat het ‘new
look’ Axor met veel enthousiasme heeft aangevat.

Magazijnen
Fabriekshallen
Kantoren
Woningen
Renovaties
Eigen studiedienst

16/12/13 14:55

DE MISDAAD IS GEORGANISEERD... WIJ OOK!

® tekst: Hilde Neven - foto’s: Axor

3.
foto 1 : De doorkijk naar achter is een
ander voorbeeld van de openheid
bij Axor.
foto 2 : Het bedrijfslogo is vakkundig verwerkt in de vergadertafel.
foto 3 : Inge heeft van op haar werkplek
een goed zicht over wie binnenkomt.
foto 4 : Zelfs de reclamezuil zat al heel
lang in het hoofd van Jo Van Hoef.

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

de komende vijf jaren geeft bijna 70% (68,1%) van de woningeigenaren aan nog werken te plannen.
Met de badkamer, tuinaanleg en buitenverharding in de top 5 geven de eigenaren duidelijk aan dat hun
voorkeur uitgaat naar een verhoogd comfort.

70% woningeigenaren heeft renovatieplannen
Belg besteedt gemiddeld 12.700 euro aan
renovatiewerken
De renovatiesector blijft een groeimarkt. In 2013 investeerde 41% van de woningeigenaren in één of
meerdere renovatie- of herstellingswerken. En die trend vertoont een stijgende lijn voor de komende
jaren. Opmerkelijk daarbij is dat de Belg nauwelijks of niet leent om deze werken uit te voeren, maar
liever terug grijpt naar zijn spaarcenten. Een en ander blijkt uit een grootschalig renovatieonderzoek
van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Essencia.
Essencia stelde de resultaten van zijn renovatieonderzoek op 18 juni voor tijdens een seminarie.
Honderd professionelen uit de bouwsector kregen een gedetailleerd beeld over de huidige stand van
zaken in de renovatiemarkt. Daarnaast maakte Johan Van Gompel – hoofdeconomist KBC Groep – een
analyse van de huidige bouwconjunctuur en de verwachtingen op middellange termijn. Prof. Dr. Johan
Albrecht bracht zijn visie over de koppeling van de huisvestingsmarkten en de impact van de recente
beleidsmaatregelen, zoals het afschaffen van de woonbonus. Alvast een inzicht in de opmerkelijkste
resultaten uit het grootschalig renovatieonderzoek.
Renovatie in stijgende lijn
Het aantal afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen zit al enkele jaren in dalende lijn. De
economische crisis en het feit dat bepaalde werken tegenwoordig na het voldoen aan de meldingsplicht
uitgevoerd kunnen worden, zijn daar niet vreemd aan. Kijken we meer in detail naar de opgeleverde
woningen, dan blijkt het aantal nieuwbouwwoningen in 2013 25% lager te liggen in vergelijking met 2008
(voor de crisis). Het aantal opgeleverde renovatieprojecten daalde in dezelfde periode met 8%.
Bestuderen we de cijfers op kortere termijn, dan zien we dat de renovatiemarkt opnieuw een lichte groei
doormaakt. Afgelopen jaar voerde 41% van de Belgische woningeigenaren één of meerdere renovatie- of
herstellingswerken uit aan zijn woning. In 2012 was dit 36% en in 2011 nog maar 27%. Ook het aantal
werken in zo’n project zit in stijgende lijn. In 2013 realiseerden de verbouwers gemiddeld 2,4 werken;
tegenover 2,2 in 2012 en 1,7 in 2011.

Tuinaanleg 17,5%
Badkamer 16,6%

Who is Essencia

Buitenschrijnwerk 15,3%
Dakisolatie 15,1%
Buitenverharding 12,7%

Essencia Marketing is een
marketingadviesbureau voor de
bouwsector en de industrie dat
zich gespecialiseerd heeft in
3 domeinen: marktinformatie,
marktonderzoek en marketingadvies.
Essencia is een jonge onderneming die ervaren mensen
groepeert met een passie voor
marketing én een passie voor de
bouwsector.

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

Geplande renovatiewerken voor komende 5 jaren.

Deze toekomstplannen indiceren dat de renovatiesector het nog een tijdje goed blijft doen. In 2011 gaf
amper 53% van de eigenaren aan plannen te hebben, vandaag is dat nagenoeg 70%.
Wat mag dat kosten?
Gemiddeld besteedt de Belg 12.700 euro aan de verbouwing van zijn woning. De totaalprojecten nemen daarbij logischerwijs de grootste bedragen voor hun rekening. Lichten we de specifieke werken
er uit, dan blijken het vernieuwen van het dak, het buitenschrijnwerk of het plaatsen van een zonneboiler de grote slokoppen in het budget te zijn. Frappant bij deze uitgaven is dat 77% van de verbouwers
niet leende voor zijn project. 8% heeft wel geleend. Deze groep had een gemiddeld besteed bedrag

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.

van 31.000 euro.
Uitgevoerd werk 		

Gemiddelde kostprijs

Woonruimte 		

15.165 euro

Garage 			

11.946 euro

Veranda 		

10.441 euro

Dakbedekking 		

8.560 euro

Buitenschrijnwerk

7.803 euro

Zonneboiler 		

6.442 euro

Badkamer 		

6.367 euro

Warmtepomp 		

6.107 euro

Gevel 			

5.745 euro

Verwarmingsketel

5.018 euro

Gemiddelde kostprijs van uitgevoerde werken. (2013)

Voor het renovatieonderzoek bevroeg Essencia een panel van 2.500 Belgen naar hun woonsituatie,
de gerealiseerde werken, hun plannen en de bestede bedragen.

Hang naar comfort
Bestuderen we de uitgevoerde werken meer in detail, dan mogen we concluderen dat de Belg vooral
investeert in comfort en energiezuinigheid. De top 5 van meest uitgevoerde werken omvat uitsluitend
energiebesparende werken en het vernieuwen van de badkamer. Het investeren in energiezuinigheid
leidt ook tot een verhoogd wooncomfort.
Verwarmingsketel

7,7%

Buitenschrijnwerk

7,5%

Elektrische installatie 7,5%
Dakisolatie

6,3%

Badkamer

6,0%

Meest uitgevoerde werken in 2013.

De woningeigenaren geven ook onomwonden aan dat ze de werken uitvoeren met het oog op meer
comfort. Daar waar in 2012 de motivatie nog vooral in energiebesparing lag en in tweede instantie pas
op het comfort, is die drijfveer in 2013 vooral het zoeken naar meer comfort. De tendens om te investeren in comfort tekent zich nog sterker af in de geplande werken. Op de vraag naar de intenties voor
26
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Builders News: Let’s go Toletto
Van ontwerp en design tot realisatie en exploitatie…
Een sterk creatief & ervaren designteam verbaast onze klanten
steeds opnieuw met hun frisse kijk op de zaken. In het ontwerpen
van de toiletruimtes met wandvisuals, innovatieve materialen en
kleuren als onderdeel van de huisstijl en marketing van de klant
vinden ze hun uitdaging. Voor het bouwen van deze kwalitatieve
toiletruimtes en het onder controle houden van alle technieken
kiest Toletto resoluut voor de turnkey realisatie. Daarmee houden
we alles in 1 hand. Door specialisatie, ervaring en goede communicatie is ons bouwproces aantoonbaar sneller en netter met all-in,
transparante prijzen en zonder meerwerken achteraf.
Aan de kwaliteit van de koffie herken je een goed restaurant !
Wel, vanaf nu voegen wij daar ook de kwaliteit en uitstraling van
de toiletruimtes als criterium aan toe…
Met veel plezier maken wij ook van uw toilet een ruimte waar de
bezoeker zich gast voelt !

Toletto bouwt toiletten waar de bezoeker
zich gast voelt!
Toiletten en koffie
Wij hebben goed nieuws voor u, en zeker als u één van die vakantiegangers bent op weg
naar het zuiden die voor schone toiletten en goede koffie bewust kiest voor de “langere”
weg via Duitsland dan voor de “kortere” weg via Frankrijk. Omrijden is niet meer nodig,
want Toletto bouwt in de Benelux toiletten die van een pitstop voor de zakelijke reiziger
en het gezin een moment maken om naar uit te kijken. Mannen en vrouwen, jong
en oud, valide en minder valide. Een aangename plaspauze, sensorgestuurde kranen
en handendrogers, in- en uitgangen zonder aanraakmomenten, goede voorzieningen
voor vrachtrijders, babies en kleine kinderen en dan…heerlijke koffie. Nog snel een
tankbeurt en we kijken al uit naar de volgende pitstop…
Toletto is verantwoordelijk voor een totaalverhaal, waarbij kwaliteit primeert en de
zintuigen verwend worden. Sinds George Clooney ons vol overgave ervan overtuigd
heeft dat het heel normaal is dat we overal lekkere koffie kunnen drinken ervaren we
een belabberde kop koffie als een afgang waarmee we zeker ons restaurantbezoek niet
willen afsluiten. Zo ook voor de toiletten en sanitaire ruimtes. We weten immers dat het
perfect mogelijk is om aangename, reukvrije, hygiënische en ecologische toiletruimtes te
bouwen, en dus eisen we dit ook als standaard in onze omgeving. Zo worden ook toiletruimtes
een niet te onderschatten deel van de marketing en uitstraling van een bedrijf of organisatie.
Een feest voor de zintuigen
Toletto is de specialist op het gebied van ontwerpen, renoveren, bouwen en beheren van toiletgroepen.
Onze multidisciplinaire toilettechnici maken van een toilet meer dan een functionele ruimte. Technisch
vakmanschap, gecombineerd met aandacht voor licht, beeld, geur, geluid en specials maken van het toilet
een feest voor de zintuigen en een ruimte waar de bezoeker zich gast voelt. Voor elke denkbare locatie en
voor elk budget hebben wij een geschikte hygiënische toiletoplossing. Onderwijs, Zorg, Retail, Transport,
Parkeergarages, Kantoren en Leisure…, de focus varieert per branche. Denk aan exploitatie, duurzaamheid,
kostenreductie, vandalismebestendigheid, beleving, veiligheid en schoonmaakgemak.
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Info
Toletto bvba
3580 Beringen

Peter Vaes – Zaakvoerder
M +32 (0)486 642 990
E p.vaes@toletto.com
www.toletto.com
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Nice to know
Publireportage
CRB : Verhoog de btw in de bouwsector niet!

Totaal renovatie

I Ruwbouw & Afwerking
van a tot z

Sanitair & Verwarming
Verdeling & installatie van houtpellet kachels

Lambrichts B
Lambrichts G

bvba
• AFBRAAK • GRONDWERKEN • PARKINGS • ASFALTFREZEN • HOUTHAKSELEN • BETONBREKEN • ZEVEN VAN GROND • SORTEREN EN RECYLEREN VAN BOUWMATERIALEN •

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

Ganzenweg 9 • 3450 Geetbets •
tel. 011 58 70 57 • 011 48 04 70
info@croesbvba.be • www.croesbvba.be

adv.BF_ croes.indd 1

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

Het Federaal Planbureau (FPB) heeft op vraag van de sociale partners uit
de bouwsector verenigd bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)
een studie* gemaakt over de effecten van een verhoging van de btw op de
Belgische economie, en in het bijzonder op de bouwsector.
Het FPB stelt in deze studie vast dat een btw-verhoging met 0,5 procent van het bbp een zeer grote
negatieve impact zou hebben op de activiteiten en de werkgelegenheid van de sectoren die gericht
zijn op de binnenlandse vraag. De bouwsector zou bij zo’n algemene btw-verhoging de zwaarst
getroffen sector zijn op het vlak van werkgelegenheid (-1,07%) en één van de sterkst getroffen
sectoren op het vlak van productievolume (-0,51%) in vergelijking met het referentiescenario van de
middelangetermijnprojectie van het FPB.
Een algemene btw-verhoging heeft een rechtstreekse impact op het prijsniveau en veroorzaakt zo
een spiraal van prijsstijgingen en loonsverhogingen die zichzelf in stand houdt via de groei van de
loonkosten per eenheid product. De gestegen loonkosten zorgen voor een aanzienlijk banenverlies en dit vooral bij de arbeidsintensieve sectoren. Door het banenverlies gaat de binnenlandse
koopkracht achteruit. Dit verlies aan koopkracht heeft vooral een negatief effect op de sectoren die
afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag. Uit de cijfers hierboven blijkt duidelijk dat de bouwsector
als arbeidsintensieve sector die vooral gericht is op de binnenlandse vraag door een btw-verhoging
dubbel getroffen wordt.
Een verhoging van de btw-tarieven in de bouw is, gezien de resultaten van de studie van het FPB,
totaal uit den boze. Ze zou contraproductief blijken ten aanzien van tal van doelstellingen (relance
van de bouwactiviteit, kwalitatief antwoord op de woningbehoeften, renovatie van het woningenbestand, vermindering van de CO2-uitstoot enz.) en zal daarenboven alleen maar leiden tot een verlies
van koopkracht, een verschuiving naar meer zwartwerk, een toename van de sociale dumping en
bijgevolg gemiste inkomsten voor de staat.

9/10/12 12:04

Om de woningbouw en -renovatie betaalbaar te houden, de tewerkstelling in de bouw te ondersteunen, en het zwartwerk en de sociale dumping te bestrijden, vragen de sociale partners van de
bouwsector, vertegenwoordigd in de bijzondere raadgevende commissie voor het Bouwbedrijf van
de CRB, bijgevolg met aandrang om de btw in de bouwsector niet te verhogen. Bovendien stellen
ze vast dat een btw-verlaging voor de bouwsector a contrario duidelijk de voorkeur zou moeten genieten in het kader van een beleid dat tal van voordelen zou opleveren.
*De volledige studie kan worden geraadpleegd op: http://www.plan.be/publications/publication_det.php?lang=nl&KeyPub=1339

info:
Anja Larik, perschef Bouwunie | tel. 02 588 42 01 of 0497 47 17 30

Een volledig aanbod onder 1 dak!

Truck Trading Limburg
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Facts & Figures: paardenkliniek Equitom
“15 jaar lang heeft Tom toegeleefd naar de
opening van dit nieuwe complex”

get the look

Ondanks mijn allergie voor de prachtige dieren, trok ik enkele weken geleden
maar al te graag naar paardenkliniek Equitom in Lummen. Het heeft hem
wat jaren en misschien ook wat grijze haren gekost, maar de pas geopende
droomkliniek van paardenchirurg Tom Mariën is dan ook wereldklasse. Tom
zelf krijg ik tijdens de rondleiding maar even te pakken. Hij behandelt het ene
paard na het andere, stelt bezorgde paardeneigenaars gerust en maakt zich
ondertussen nog even boos over een poort die het niet doet.
Alleen het beste is goed genoeg voor zijn patiënten. Dat beamen ook Pieter
Vanthienen, salesmanager bij Geerkens-Hippico, een divisie van Altez bouwgroep, en Dirk Vermeulen, zaakvoerder van Dima Ecotechnics. Zij nemen me
graag mee op sleeptouw in dit bijzondere complex.
Ik vraag tijdens de rondleiding aan Pieter of de oude, groene loods achter de stallen dient als opslagruimte. Het lijkt me de enige valse noot in het gehele project. “Je zou het misschien niet zeggen, maar
voor Tom zijn intrek nam in de nieuwe kliniek, was de operatieruimte in die loods gevestigd,” lacht
Pieter. “Het verschil kan niet groter zijn. Met de loods zal binnenkort toch ook een stukje geschiedenis verdwijnen. Van hieruit is het allemaal begonnen. 15 jaar lang heeft Tom toegeleefd naar de
opening van het nieuwe complex. Ondertussen werd niet alleen zijn expertise jaar na jaar groter, ook
zijn ambitie groeide. De kliniek die je hier ziet is dan ook echt state of the art. Ze omvat de modernste
technologieën voor het stellen van een zo precies mogelijke diagnose bij de paarden. Er wordt zelfs
stamceltherapie toegepast. Tom legt de lat hoog, en dat was niet anders toen we aan dit bouwproject
begonnen. Het is ook wel bijzonder: zijn medische expertise en vakmanschap en onze ervaring in de
hippische sector gebundeld.”

Ook buiten werd niets aan het
toeval over gelaten. “Zo ging er
heel veel aandacht naar de groenaanleg, maar werd er ook een
fontein uit een Zuid-Frans dorpje
overgebracht,’ aldus Pieter. “De
fontein was oorspronkelijk een
drinkplaats voor paarden, dus
past helemaal in het plaatje. Verder zal ook de rustieke verlichting
opvallen. Ze werd ontworpen
door de Italiaan Aldo Bernardi. Op
vraag van ons werkte hij enkele
jaren geleden een gamma speciaal voor paardenstallen uit. Maar
vergis je niet, Toms gedachten
gaan al uit naar de toekomst. Op
deze site starten we weldra dan
ook met de bouw van een revalidatiecentrum voor paarden. Altijd
welkom om dan opnieuw een
kijkje te komen nemen.”

“Het oorspronkelijke idee was om verspreid over twee gebouwen een kliniek en stallen met opslagruimte te bouwen. Maar die plannen zijn later nog aangepast. Ook dat is een beetje kenmerkend voor
dit project. Ieder onderdeel van het gebouw vroeg om een specifieke afwerking die vaak pas in de loop
van het project bekend werd. Denk maar aan de medische toestellen die in een aangepaste omgeving
geplaatst moesten worden. Kwestie van kort op de bal te kunnen spelen. In de loop van het project
heeft Tom de aanpalende boerderij ook nog kunnen aankopen. Meteen zag hij nog meer mogelijkheden. Dus enkele weken voor de kliniek de deuren opende, startten wij bijvoorbeeld nog met de

foto 1: Het oorspronkelijke idee
was om verspreid over twee gebouwen een kliniek en stallen met
opslagruimte te bouwen. Maar die
plannen zijn later nog aangepast.
foto 2 : Er werd niets aan het
toeval overgelaten. Ook buiten niet,
waar heel veel aandacht naar de
groenaanleg ging.
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partners

Opdrachtgever:
Paardenkliniek Equitom Tom Mariën;
Lummen
Architect:
Luk Peeters; Zonhoven
Hoofdaannemer:
Altez nv, divisie Geerkens-Hippico; 			
Meeuwen-Gruitrode
Grondwerken:
Croes grondwerken; Geetbets
Bouwmaterialen:
Paesen; Peer
Prefab beton/staalconstructie:
Altez nv, divisie Geerkens-Hippico; 			
Meeuwen-Gruitrode
Gevelstenen:
Oude Terduinen:
Steenfabrieken Nelissen; Lanaken
Isolatie:
Recticel; Wevelgem
Dakwerken:
golfplaten; Eternit
Interieur afwerking, onthaal en studio’s: 		
Antiek Amber; Vosselaar
HVAC/Sanitair:
Dima eco-technics bvba; Bilzen
Elektro/alarminstallatie:
G-K projects; Hasselt
Buitenbestratingen:
Tuinaanleg Peeters bvba; Herk-de-Stad
Tuinaanleg en tuinonderhoud:
Gesnoeid; Beringen
Omheining:
De Sutter Naturally; Kampenhout

Enkele weken voor de kliniek de deuren opende,
zijn we nog gestart met de bouw van een
longeercirkel met harde en zachte volte.
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bezeren,” legt Pieter uit. “Vanuit deze boxen loopt ook een takelsysteem naar de operatiezaal. Via in de staalstructuur voorziene rails kunnen de paarden over een industriële
rolbrug in of uit de operatiezaal gerold worden. Het is allemaal iets ingrijpender dan bij
de mens (lacht). Ook in de operatiezaal werden ramen voorzien om de transparantie te
vergroten.”

bouw van een overdekte longeercirkel met zachte en harde volte.”
Verwarmen met paardenmest
“Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol,” legt Dirk uit. “We hebben qua techniek wel wat grenzen verlegd in dit project. Zo had Tom een installatie gezien waar de verwarming gebeurde met behulp van kippenmest. Dat wilde hij graag vertalen naar hier, maar dan met paardenmest. Toch wel
uniek aangezien er behoorlijk veel in de agrarische sector verwarmd wordt met biomassa maar niet
louter met paardenmest, daar heeft niemand ervaring mee. In een klassieke paardenstal wordt ook
alleen de ontvangstruimte verwarmd dmv radiatoren, en moet er warm water voorzien worden in de
zadelkamer en wasplaats, dat is wat techniek betreft allemaal vrij eenvoudig. Maar hier is de gehele
kliniek voorzien van vloerverwarming, alle stallen + recoveryboxen van luchtverhitters en heb je een
aantal kritieke ruimtes zoals operatiekamers, intensive care-boxen, onderzoeksruimtes die steeds op
temperatuur moeten zijn. Het verwarmen met de aanwezige paardenmest heeft dus als voordeel dat
men deze niet meer dient af te voeren (kost) en men geen stookkosten meer dient te betalen; dit is
een win-win situatie voor de klant. Net als het regenwater trouwens, dat wordt opgevangen in grote
citernes en opnieuw gebruikt wordt voor het dagelijks poetsen van de stallen, bevloeiing van de tuinen
en de douches voor de paarden. Het domein beschikt zelfs over een eigen waterzuiveringsstation.”
Transparantie
In het hoofdgebouw kunnen eigenaars zich aanmelden of op nieuws wachten aan het onthaal. “Via
de glaspartijen heb je van hieruit zicht op de centrale onderzoeksruimte,” vertelt Pieter. Van aan de
receptie hebben de medewerkers toegang tot deze ruimte zodat ze de info snel kunnen doorgeven
aan de eigenaars. “Dat zal trouwens ook op andere plaatsen opvallen: Tom wil bewust heel transparant
maar ook efficiënt werken. Er wordt heel vaak met toppaarden gewerkt. Je kan je dus wel voorstellen
dat eigenaars heel erg ongerust zijn en graag alles op de voet willen volgen. Hier kan dat zonder de
medewerkers te storen in hun job. In dit gebouw vind je verder ook een apotheek, archief, operatiezaal, intensive care, RX-ruimte en inslaap- en ontwaakboxen. Tussen de apotheek loopt een werkgang
naar de operatiezaal. Dat is handig wanneer er tijdens een operatie extra materiaal of medicijnen nodig
zijn. De ruimte is rechtstreeks bereikbaar, zonder dat je langs de eigenaar moet. Ook dit weer met de
bedoeling om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. De RX-ruimte op deze verdieping is voorzien
van loden deuren en werd net als bijvoorbeeld ook de operatiezaal aan de buitenkant aangekleed met
padoek hardhout om dezelfde uitstraling te creëren als in de rest van het gebouw. De vloeren die je
ziet zijn van ucrete. Waar de paarden over moeten, zijn ze met antislip afgewerkt, op andere plekken
kregen ze een gladde afwerking om het onderhoud te vergemakkelijken.

“Achter de operatiezaal bevinden zich vijf intensive care-boxen,” vertelt Pieter. “Met het
oog op een goede hygiëne zijn de vloeren er van rubber zodat er geen stro nodig is. Ook
in dit gedeelte werd een rolbrug voorzien zodat paarden die nog niet op eigen benen
kunnen staan ondersteund kunnen worden.”

1.

2.

Warmtepompen
In het andere gebouw bevinden zich verspreid over drie rijen 35 hospitalisatieboxen,
een verzorgingsruimte, en ruimtes voor medische beeldvorming, waaronder een MRIruimte, scintigrafie en CT-scan die constant op 22 °C gehouden moet worden. “Een
MRI maakt gebruik van een magnetisch veld, gecreëerd door een grote magneet, die
er twee dagen over doet om op te warmen tot de juiste temperatuur om een goede
werking te garanderen,” legt Dirk uit. “De klimatisatie van deze ruimte dient zowel in
de winter als zomer gegarandeerd te zijn, en werd dan ook uitgevoerd met een warmtepomp om koelen en verwarmen mogelijk te maken.”
“De betonvloer in de boxen mag niet waterdoorlatend zijn, maar beschikt achteraan wel
over een betonnen afvoergoot,” vervolgt Pieter. “Via een druksysteem wordt deze goot
zuiver gespoten. Voor de boxen werd zelfs nachtverlichting aangebracht. Het blauwe
licht oogt misschien wel wat loungy, maar is vooral erg doeltreffend. Het laat medewerkers toe om ’s nachts de paarden te controleren zonder dat de paarden gewekt
worden.”
Stooklokaal
“In dit gebouw vind je ook het stooklokaal,” vult Dirk aan. “Achter de wand ervan bevindt zich de mestopslag. Via een vernuftig opraapsysteem wordt de mest automatisch
aangevoerd naar de verbrandingskamer. Vanuit de verwarmingsketel wordt water van
80 °C naar een buffervat van 5000 l gestuurd om het van daaruit te verdelen naar verschillende ruimtes voor vloerverwarming, luchtverhitters en sanitair warm water.”

De operatiezaal wordt geflankeerd door twee bijzondere boxen: een slaap- en ontwaakbox. “Ze werden vanbinnen volledig met rubber bekleed zodat inslapende of ontwakende paarden zich niet kunnen

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

2.3.

foto 1: In het hoofdgebouw kunnen eigenaars zich aanmelden en op nieuws van
hun dier wachten aan het onthaal.
foto 2 + 3 : De toestellen in deze kliniek
zijn allemaal state of the art.
foto 4: In het hoofdgebouw bevindt
zich onder meer de centrale onderzoeksruimte.
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Facts & Figures: VB Beton & De Cock

prefab betonelementen voor bouw - tuin - infrastructuur

VB Beton (Vanbockrijck Beton) en
De Cock zwembaden Hasselt bouwen
mee aan het decor Hotel M.
Het decor van Hotel M, de nieuwe zomertalkshow met Marcel Vanthilt,
werd dit jaar mede opgebouwd door VB Beton en De Cock zwembaden
uit Hasselt. De volledige buitenzijde van het decor is omgeven met
VBionen®, de nieuwe keerwanden van de betonproducent uit Borgloon.
VB Beton ontwikkelde het zwembad, dat ook verplaatsbaar is, uit geprefabriceerde betonnen elementen. Voor de afwerking en technieken werkte
VB Beton samen met De Cock zwembaden uit Hasselt. Het productiehuis
‘deMENSEN’ deed voor het design en de uitvoering beroep op de designstudio ‘Pièce Montée’.
VBionen® is een prefab keermuur met ingestorte flexankers, waar schansnetten aan bevestigd zijn. De gecreëerde tussenruimte kan opgevuld worden met materiaal, bijvoorbeeld natuursteen of houtschors. Door
zijn materiaal en structuur heeft het element een ruim toepassingsgebied.
De Vbionen® rond Hotel M zijn gevuld met het lavagesteente Vulkapor®, waarvoor VB Beton exclusief verdeelrecht heeft in Europa. Niet enkel heeft dit gesteente een mooi en natuurlijk uitzicht, er zijn ook heel wat
functionele eigenschappen aan dit product. Vulkapor® staat bekend voor zijn waterzuiverende kwaliteiten,
waardoor het vaak toegepast wordt in vijvers. VB Beton ontwikkelde ook geluidsmuren op basis van Vulkapor®, die een hoge geluidswerende en geluidsabsorberende eigenschappen hebben.
De Cock Zwembaden.
Een samenwerking met De Cock Zwembaden uit Hasselt, voor de realisatie van dit project was voor VB
Beton een evidentie. De expertise die De Cock heeft in de installatie van zwembaden was voor VB Beton
een garantie op het slagen van dit project. De Cock startte zijn activiteiten als zwembadbouwer in 1965.
Doorheen de jaren groeide het aanbod van binnen- en buitenzwembaden tot het volledige welnessaanbod
zoals whirlpools, swimspas, sauna’s, infraroodcabines, stoombaden en totaalprojecten.

Alle informatie omtrent Vbionen en VBBeton op www.vbionen.be en www.vanbockrijck.be
Voor de redactie:
Voor meer informatie omtrent het project
kan u contact opnemen met:
Ronny Wolfs,
Projectverantwoordelijke
ronny@vanbockrijck.be
0488 62 51 82
www.vanbockrijck.be
Voor meer informatie omtrent het gerealiseerde zwembad kan u contact opnemen
met:
De Cock Carlo
De Cock E & C nv
Haarbemdenstraat 2
3500 Hasselt
info@de-cock.be
011 25 04 92
www.de-cock.be

VBionen® zijn geprefabriceerde
betonwanden met stalen voorzetnetten. De ruimte die ontstaat
tussen de wand en de netten wordt
opgevuld met materiaal naar keuze,
zoals stenen of houtschors.
De esthetische opstelling is ideaal
voor grondkering, tuininrichting,
decoratieve muren, geluidsmuren,
zwembaden,...

www.vbionen.com

VB Beton.
Sinds de oprichting in 1987 heeft VB Beton een stevige reputatie opgebouwd inzake keerwanden en andere
prefabproducten. De Groep is actief in de productie en verdeling van betonelementen voor toepassingen
in de bouw, infrastructuur en landbouw. Ze staan bekend om hun klantgerichtheid en innovatieve aanpak.
In 2013 lanceerde VB Beton het assortiment VBionen®. Met dit innovatief product maakt het de betonnen
keermuren heel aantrekkelijk voor het gebruik in de infrastructuur en de particuliere markt.

www.vanbockrijck.be
info@vanbockrijck.be

VB Beton Vanbockrijck is dé specialist voor prefab betonelementen
zoals keerwanden in gewapend beton, plinten, geluidsschermen.
De architectonische keerwanden creëren een moderne en esthetische
infrastructuur voor woningen, tuinen en openbare ruimte.

VB Beton Vanbockrijck - Industrieweg 10 - Borgloon
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Facts & Figures: De Stegel in Kinrooi

Modern gemeenschapshuis met trekjes van
oud klooster
Om een spectaculaire vernieuwing door te voeren, moeten er meestal
eerst een aantal heilige huisjes sneuvelen. In het geval van het nieuwe gemeenschapscentrum in Kinrooi, mag dat gerust letterlijk worden genomen.
Want daar werd het oude klooster met de grond gelijk gemaakt om een
modern, multifunctioneel onderkomen voor het lokale verenigingsleven op
te trekken.
Al in 2003 was het duidelijk dat de parochiezaal, die gebruikt werd door de fanfare van Molenbeersel (Kinrooi) haar beste tijd achter de rug had. Het oude klooster in het dorpscentrum was de ideale
locatie om een moderne infrastructuur te maken. Maar omdat heilige huisjes niet zomaar kunnen afgebroken worden, mocht de hele bevolking mee beslissen over het beste scenario: een verbouwing
met uitbreiding, een gedeeltelijke afbraak met verbouwing én uitbreiding, of een grote bulldozer
tegen het geheel om plaats te maken voor een volledige nieuwbouw. Vooruitstrevend als de Kinrooinaren zijn, werd voor de laatste optie gekozen.
“Toch was het voor velen in Molenbeersel een afscheid van het vertrouwde straatbeeld waarin ze
zijn opgegroeid,” vertelt architect Jean Verlaak. “Daar hebben we rekening mee gehouden in het
nieuwe ontwerp.” (zie kaderstuk) De bevolking had overigens ook veel inspraak bij de invulling van
de binnenruimte. “We hebben goed geluisterd naar de specifieke wensen van de verenigingen voor
wie het nieuwe gemeenschapscentrum is gebouwd,” aldus de architect. “De akoestiek was bijvoorbeeld erg belangrijk. Of de mogelijkheid om de instrumenten van de fanfare veilig op te bergen zodat
hun lokaal ook door andere verenigingen kon gebruikt worden. Kortom, uit de rondvraaag bleek dat
er meer functies nodig waren dan aanvankelijk gedacht. Vandaar dat we nog meer de polyvalentie
van de diverse ruimtes moesten uitspelen. Van een bescheiden dorpscentrum is het project uiteindelijk gegroeid tot het grote cultuurhuis De Stegel (zoals deze buurt vroeger heette), waar niet alleen
de verenigingen van Molenbeersel, maar ook alle andere inwoners van Kinrooi en zelfs daarbuiten,
nu terecht kunnen voor muziek en theater, maar net zo goed voor vergaderingen, babyborrels, fuiven, dagopvang voor ouderen of schoolvoorstellingen.” Daarvoor dienen de grote multifunctionele
theaterzaal (tot 350 plaatsen), een tweede kleinere zaal, kleedruimtes, magazijn, vergaderlokalen en
brasserie Het Fort (genoemd naar een bunker die er vroeger in de buurt lag).

Get the look
De twee dakspitsen die links en
rechts te zien zijn in de voorgevel te zien zijn, houden de herinnering aan de oude vorm van het
klooster levendig. “Een wens
van de lokale bevolking,” aldus
architect Jean Verlaak. “De grote
glaspartij die ertussen staat en
als inkomhal fungeert, symboliseert dan weer het eigentijdse
en vooral het open karakter van
het nieuwe complex, dit in tegenstelling tot de geslotenheid
van het vroegere klooster.” Op
die manier leeft het voormalige
dorpsgezicht van Molenbeersel
een beetje verder, ook al stemde
de meerderheid voor de volledige
afbraak van het vroegere religieuze onderkomen.

Valse noot
Zoals al gezegd, was er in de ontwerpfase veel aandacht voor de akoestiek. “Om diverse redenen,”
aldus nog Jean Verlaak. “Een repetitie van de fanfare mag een vergadering van de heemkundige

foto 1 : De spitsen aan de voorgevel
van De Stegel houden de herinnering
aan het oude klooster levendig.
foto 2 : Aan de zijde van de parking
kunnen de uitbaters van het cafetaria
een terras buitenzetten.
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partners

Opdrachtgever:
AGB gemeente Kinrooi
Extern dossierhouder:
Ryvan bvba; Kinrooi
Architect:
Jean Verlaak; Kinrooi
Studiebureau technieken:
Poelmans; Lummen
Ontwerper omgeving:
Studiebureau LST; Maaseik
Bouwwerken:
Bouwbedrijf Driessen; Maasmechelen
Gevelstenen:
Nelissen Steenfabrieken; Lanaken
Zichtmetselwerk binnen:
Edelbeton; Geel
Beglazing:
Vossal nv; Beerse
Glazen leuningen:
Groep Leroi – Lerobel; Hasselt
Elektra:
CKS bvba; Dilsen-Stokkem
Elektriciteitscabine:
EPA; Opglabbeek
Akoestiek:
Daidalos Peutz; Leuven
HVACS:
TMS Industrial Services; Tienen
Liften:
Leysmans Lifttechniek bvba; Peer
Grootkeuken:
GBM nv; Awans
Tribune:
Jezet Seating; Neerpelt
Theaterinrichting:
HML bvba; Herentals
EPB:
Vecobi; Zutendaal
Omgevingswerken:
Wegenbouw Martin; Bocholt
Veiligheid:
Boveco; Kinrooi

De uitgekiende verlichting kan worden aangepast aan de
activiteit in de zalen.
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kring in het naburige lokaal niet storen. Bovendien moet in de grote zaal het geluid optimaal zijn,
zowel voor concerten met de uitgeschoven tribune als voor andere events. Het gemeenschapshuis
ligt tot slot midden in de dorpskern, zodat er ook voor buurtbewoners geen geluidshinder mag zijn.
We hebben ons wat de inwendige én uitwendige akoestiek betreft, dan ook laten bijstaan door een
gespecialiseerd studiebureau. Zo zijn we gekomen tot een buitenschil die volgegoten is met beton,
met daartegen valse binnenwanden. De technische installaties zijn goed geïsoleerd en onder de
zaalvloer opgesteld. De muur- en plafondbekleding van de grote zaal bestaan zowel uit absorberend
als reflecterend materiaal. Dat werkt prima volgens de eerste reacties. De dirigent van de fanfare is
blij dat alles heel zuiver klinkt, al heeft dat ook als nadeel dat valse noten eveneens meteen opvallen” lacht hij.

1.
1.
1.

Eens het ontwerp op punt stond, mocht bouwbedrijf Driessen uit Maasmechelen de vertaalslag
naar de praktijk maken. Voor projectleider Gerry Rutten was het een bijzondere werf, waar echter
alles redelijk probleemloos is verlopen. “Bijzonder, in die zin dat we voor de hele uitvoering van het
project hebben ingestaan,” vertelt hij. “Zowel de ruwbouw, de binnenafwerking, als het meubilair
hebben we voor onze rekening genomen. Alleen de liften, de tribune, de grootkeuken en de speciale
theaterverlichting werden in een apart lot voor aanbesteding gestopt. Groot voordeel van bijna alles
zelf uit te voeren, is dat je de timing volledig in de hand hebt. We zijn gestart in maart 2012, en nog
geen 2 jaar later was alles netjes volgens schema opgeleverd. In de ruwbouwfase hadden we zo’n
30 mensen op de werf, maar tijdens de afwerking waren er dat vaak 60 tot 70, inclusief onze onderaannemers. Best wel intensief, dus.”
Last minute
Het multifuntionele karakter van het gebouw was een andere uitdaging voor Driessen. Gerry Rutten:
“Door de vele functies van de lokalen, de verschillende hoogtes van de plafonds, de akoestische
vereisten, enzovoort, was dit project best wel een complex gegeven.” Samen met het bouwteam
moesten er dus enkele moeilijkheden overwonnen worden. Jean Verlaak: “Ik denk bijvoorbeeld aan
het water dat op 2 meter diepte stond, terwijl we een kelder hebben gemaakt van 4,5 meter. Die
kelder was nodig om alle technieken te plaatsen. De grote luchtgroepen voor de ventilatie moesten
erin voor de kelder dicht ging. Die kunnen er dus nooit meer uit.”
Gerry Rutten verwijst als uitdaging naar de gewijzigde plannen tijdens het bouwproces. “Op een bepaald moment werd er gekozen om toch een volwaardige cafetaria in het gebouw onder te brengen.
Toen moesten er ‘last minute’ uiteraard wel heel wat wijzigingen gebeuren, maar ook dat ging uiteindelijk allemaal redelijk vlot, zodat we binnen de vooropgestelde timing én het budget zijn gebleven.”
Het eindresultaat mag er zijn. Tot de blikvangers van het project behoren zeker de PV-installatie met
152 zonnenpanelen bovenop het dubbele akoestische dak (vaste en zwevende geïsoleerde dakschil), én de (KNX-)domotica, die toelaat om alle functies zoals zonwering, geluid, licht, verduistering
of beveiliging op afstand te bedienen via de computer of iPad. De nonnetjes van weleer zouden hun
ogen nogal open getrokken hebben!

1.
2.

natuurlijk duurzaam bouwen
gevelstenen - binnenmuurstenen - gevelrenovatietechnieken

2.
3.

BOVECO is uw partner voor
• Veiligheidscoördinatie (niv A, ..)
• Postinterventiedossier
• Energieverslaggeving EPB en EPC

foto 1 : Slim verlaagde plafonds
dragen in iedere ruimte bij tot een
eigen akoestiek.
foto 2 : De grote zaal kan in een mum
van tijd worden omgevormd tot een
groot theater.

Wij begeleiden bouwprojecten zowel
voor de particuliere markt als voor
bouwpromotoren, scholen, publieke
gebouwen, agrarische gebouwen,
windmolens, infrastructuurwerken…

foto 3 : De keuken werd toegevoegd
in de planning toen de keuze voor een
cafetaria genomen was.
foto 4 : Zowel de bezoekers van De
Stegel als andere voorbijgangers
kunnen in de brasserie terecht.

Broekstraat 34 - B - 3640 Kinrooi
+32 (0) 89 770 007 - +32 (0) 473 39 28 05

Kiezelweg 460 - B-3620 Kesselt (Lanaken)
T +32 (0)12 44 02 44 F +32 (0)12 45 53 89
W www.nelissen.be E info@nelissen.be

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

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

www.groezarec.be

Mengpuin – betonpuin – zand – zandcement – magerbeton – gebonden steenslag

“De parking en buitenomgeving werd aangelegd door Wegenbouw Martin
in functie van een vlotte circulatie van wagens en bezoekers.”

De vele wegen
van martin
totaalaannemer van infrastructuurwerken

WegenbouW Martin is uitgegroeid tot een referentie inzake openbare

ontwerp tot eindafwerking en alle fasen ertussenin. Het is voor u meteen

werken, parkingaanleg en industriële omgevingsaanleg, zonder daarbij

de garantie dat uw project steeds door dezelfde professionele mensen

het familiale karakter van het bedrijf uit het oog te verliezen. als totaal-

wordt opgevolgd én uitgevoerd. onze activiteiten: openbare werken

aannemer verzorgen wij dan ook al uw infrastructuurwerken: van

Parkingaanleg en industriele omgevingsaanleg Puinrecyclage

Kettingbrugweg 32 I 3950 Bocholt I T +32 (0)11 44 06 50 I info@wegenbouwmartin.be I www.wegenbouwmartin.be
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Verkoop van granulaten voor funderingen en verhardingen.
Verkoop van cementgebonden funderingsmaterialen.

Groezarec nv | Kettingbrugweg 32 | B-3950 Bocholt | Tel. +32 (0)11 44 06 50 | Fax +32 (0)11 62 20 56

Blik onder de helm: KPD.services NV

info@wegenbouwmartin.be

www.groezarec.be

Mengpuin – betonpuin – zand – zandcement – magerbeton – gebonden steenslag

“Een belangrijk beheersinstrument
voor de aannemer”

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

Wegenbouw Martin uit Kaulille bij Bocholt levert
al meer dan 135 jaar oerdegelijk werk. In die jaren
groeide het bedrijf uit tot een totaalaannemer die
tal van infrastructuurwerken verzorgt: grondverzet, aanleggen van parkings, funderingen, rioleringen, verkavelingswerken, projectontwikkeling,
grondwerken,
verhardingswerken ...
totaalaannemer van infrastructuurwerken
Om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, doet Wegenbouw
Martin een beroep op de software van KPD Services.

De vele wegen
van martin

Al sinds 1982 richt KPD zich hoofdzakelijk tot bedrijven die werken op projectbasis. Het bedrijf biedt ICT-advies en relevante
tools aan die de projectadministratie verlichten. Door constante en duurzame verbeteringen kunnen KPD klanten makkelijk
doorgroeien naar een concurentieel hoger niveau.

Met de overname van de familiale onderneming door huidig gedelegeerd bestuurder Leo Janssen
sloeg Wegenbouw Martin een andere weg in op vlak van ICT-advies en tools. De nieuwe zaakvoerder gaf het bedrijf een nieuw elan door het te moderniseren. “Wij werken meer toekomstgericht met nog altijd het nodige respect voor het familiale karakter,” verduidelijkt Janssen die in
2007 aan het roer kwam. Ook op vlak van software voerde hij enkele ingrepen door. “Een modern beleidsinstrument als KPD’s BouwOffice ERP-pakket om de verschillende diensten hun werk
te vereenvoudigen en sneller te laten verlopen, hoort daarbij.” Janssen was eerder al vertrouwd
met de degelijkheid van het systeem. “Ik kende het al voordat ik bij Wegenbouw Martin begon
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De Bocholtse referentie in infrastructuurwerken telt vandaag 45 werknemers en maakt op de werf
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Chantier). “Dit digitaal dossier
geeft een mooi beeld weer van wat er allemaal leeft bij Wegenbouw Martin,” luidt het. De software
evolueert constant om up-to-date te zijn. “Het is een onmisbaar beleidsinstrument. Zeker op de
werf. Calculator, projectvoorbereider, aankoper en projectleiders maken uitvoerig gebruik van de
tools die voor hen relevant zijn. Ze kunnen projecten oproepen, documenten doorzoeken, taken
noteren, contacten snel terugvinden en nog veel meer. Alle modules sluiten ook naadloos op elkaar
aan waardoor we beter en sneller aan de slag kunnen,” besluit Janssen.

KPD telt vandaag al meer dan 400 klanten ( bedrijven ) die
actief zijn in de bouw- en aanverwante sectoren.
KPD ontwikkelt niet alleen software, maar levert ook de
bijbehorende hardware en diensten. KPD Services is
dan ook een allround ICT-partner voor zijn klanten,
zodat deze zich kunnen concentreren op de eigen
kernactiviteit.

BouwOffice®

KPD.wic

Is een geïntegreerd pakket met talloze mogelijkheden, u kiest wat u ervan
gebruikt: projectbeheer, van meetstaat
tot facturatie: (voor- en na)calculatie,
aanbesteding, werkbegroting, projectopvolging, projectinkopen, urenopvolging/loonvoorbereiding (met export
naar alle courante sociale secretariaten),
logistiek (incl. stockbeheer), inkoopbeheer, materieelbeheer, vorderingsstaten,
algemene- en analytische boekhouding,
boordtabellen, ...

WERF INFORMATIE - INFORMATION
CHANTIER

OPTIE
IMMO, wordt specifiek gebruikt voor het
beheer van immo-activiteiten.
MELDINGSPLICHT, het melden van de
onderaannemers is geautomatiserd.

www.kpd.be
KPD Services nv
Stadsbeemd 1013 | B-3545 Halen
T +32(0)13 460 460 | F +32(0)13 460 461
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“Eén geïntegreerd
verhaal:
KPD’s BouwOffice
Solutions”

Business Intelligence of BI. Kerngege
vens uit de projectopvolging en de ana
lytische boekhouding worden samenge
bracht in boortabellen van Oracle BI.
Deze gegevens geven de evolutie aan
van elk project, met cijfers en grafisch...
Mobiliteit, een module voor import van
externe files (track & trace-toepassingen) naar BouwOffice®
BouwOffice® is één geïntegreerd, webbased pakket, maar afhankelijk van uw
wensen worden er meerdere topics/
icoontjes geactiveerd.

De project collaboration suite voor het
projectteam ten velde...
In samenwerking met een van haar
klanten in de bouwsector, heeft KPD
services een softwaretool ontwikkeld
waarmee het projectteam op de werf (of
elders) toegang heeft tot allerhande tools
die voor hem/haar relevant zijn.
Dit pakket werd ontwikkeld in de technologie Microsoft.Net.
KPD.wic bestaat o.a. uit de volgende
onderdelen:
- WIC-Today
- Administratie (Projecten, Projectrelaties,
Documenten, Templates, Taken,
Bedrijven, Contacten, Contacten
per bedrijf, …)
- Middelen
- Financieel beheer (Inkoopaanvragen,
Prijsaanvragen, Contracten,
Vorderingsstaten, Pro-Rata,
Verrekeningen,…)
- Technisch beheer (Meldingen, Taken,
Werfformulieren, Timesheets, …)
- Kwaliteit & Veiligheid (Verzekeringen,
Schadegevallen, Procedures,

Controlelijsten voor inspectierondgangen, Kwaliteitsplan per werf
(ISO, VCA), …)
OPTIES
Aankoopmodule
Orderbeheer
Dispatch
Factuurcontrole
VOORDELEN
- Centralisering projectgegevens
- Tijdswinst
- Overzichtelijk, goede historiek,
stand van zaken
- Discussies vermijden (steeds schriftelijk spoor)
- Veilig (back-up)
- Herkenbare, intuïtieve en consistente
look & feel
- Multi-user, multi-project
- Krachtige en flexibele rapportage
* WIC staat voor:
Werf Informatie - Information Chantier

www.kpd.be

KPD Services nv
Stadsbeemd 1013 | B-3545 Halen
T +32(0)13 460 460 | F +32(0)13 460 461
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Facts & Figures: Agropak
Agropak-Maschio verlicht strakke nieuwbouw
volledig met geavanceerde LED-technologie
“Daarmee zijn we één van de eersten in België”
Een robuuste nieuwbouw die degelijkheid uitstraalt en duurzaam is. Dat
stond op het verlanglijstje van bouwheer Gert Van den Eynde waarmee hij
naar architect Ronny Custermans van WeBuild stapte. Het resultaat is een
betonnen nieuwbouw in Ham waarbij het gebruik van zwarte Silex-panelen
voor het kantoorgedeelte deze van de loods onderscheidt. Uniek aan het
complex is dat Agropak-Maschio als een van de eerste bedrijven in België
gekozen heeft voor een volledige verlichting met LED-technologie. De verdeler van land- en tuinbouwmachines lijkt zo voor jaren save te zitten op het
nieuwe bedrijventerrein Genebos.
Agropak-Maschio is zopas ingetrokken in zijn nieuwe vestiging op het gloednieuwe specifiek regionaal
bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek Genebos. Sinds één maand verruilde de firma
zijn vorige vaste, maar aanzienlijk kleinere stek in Beringen voor deze in Ham. De werken zijn met
uitzondering van de beplanting voltooid. Op het perceel van net geen 1 hectare staat een nieuwbouw
van 3.600 m² groot. De scheiding tussen het kantoor- en loodsgedeelte wordt gemaakt door materiaalgebruik en –kleur: gladde grijze geïsoleerde betonpanelen voor de loods en zwarte geïsoleerde Silexpanelen voor de bureaus met showroom. “Kwestie van een wisselwerking te creëren,” verduidelijkt
architect Custermans. “De loods is basic, het kantoor heeft wat meer cachet.” De grote glaspartij in
de voorgevel doorbreekt het betonnen geheel en nodigt de bezoekers uit om een kijkje te nemen in de
showroom van het bedrijf dat 12 werknemers telt. “De voorgevel is noordelijk georiënteerd waardoor
er van oververhitting geen sprake is,” aldus Van den Eynde.
Rolbruggen
Zaakvoerder Gert Van den Eynde koos bewust voor een betonstructuur. “Omdat ik van het gebruik
van beton overtuigd ben. Het is een duurzaam materiaal, wat niet onbelangrijk is voor een bedrijf als
het onze dat in een groene sector actief is. Daarnaast werkt het brandvertragend en is het een inert
materiaal. In de winter houdt het zijn warmte langer vast, in de zomer blijft het koeler.” Een andere
vraag was om de hallen van 2.160 m² en 1.080 m² niet of nauwelijks te compartimenteren. “Doordat
we grote machines verkopen, is het belangrijk om ze eenvoudig te kunnen stockeren. We doen dat
met de hulp van rolbruggen waarmee we elke plek in de hallen kunnen bereiken. Een ander voordeel

Get the look
GroundXplorer zette
grond om in 3D-beeld

onder-

Agropak bewandelde voor het
stabiliteitsonderzoek niet de traditionele weg. Wel deed Gert
Van den Eynde in samenspraak
met architect Ronny Custermans
een beroep op GroundXplorer uit
Houthalen-Helchteren. “Een traditioneel onderzoek gebeurt met
grote vrachtwagens die boringen
uitvoeren. De stabiliteit wordt
achterhaald in welke mate de geboorde gaten weerstand bieden.
Wij werken zonder boringen en
rollen een machine uit die een
volledige geologisch doorsnede
weergeeft. Via elektroden kunnen we tot honderd meter diep
een 3D-beeld creëren van de
ondergrond. Alles brengen we
in beeld. Ook leidingen, bouwpuin, ondergrondse putten, oude
funderingen, vervuiling … Het
voordeel is dat deze methode
veel nauwkeuriger is. Je krijgt
een totaalbeeld met veel meer
gegevens. Prijsklasse? Vergelijkbaar met de klassieke methode.
Het toestel waarmee ik dit doe,
bestaat al tientallen jaren. Alleen
heb ik er nu een protocol voor
geschreven waardoor GroundXplorer de enige in België is die
de ondergrond op deze manier in
kaart kan brengen,” verduidelijkt
mijnbouwingenieur Gert Moermans.

foto 1 : Door het gebruik van
zwarte Silex-panelen kan je duidelijk
een onderscheid maken tussen het
kantoorgedeelte en de loods.
1.
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foto 2 : De showroom bestaat voor
het overgrote deel uit glas.

2.
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partners

Opdrachtgever:
Agropak bvba; Beringen
Architect:
WeBuild bvba; Houthalen-Helchteren
Hoofdaannemer ruwbouw/winddicht:
Cordeel zetel Hoeselt nv; Hoeselt
Stabiliteitsingenieur:
V2S stabiliteit; Genk
Veiligheidscoördinatie + EPB:
BE-consult bvba; Geel
Grondonderzoek:
GroundXplorer; Houthalen-Helchteren
Grondwerker:
Van Den Eynde JK bvba; Geel
Afwerking:
Gyprof bvba; Beringen
Verwarming/koeling/verluchting:
Claes bvba; Dessel
Elektriciteit:
Van Den Eynde Electro; Westerlo
LED-verlichting + lichtstudie:
Philips Belgium nv; Brussel
Installatie LED-verlichting:
Claessen ELGB nv; Ham
Rolbrug:
Hoisting Equipment nv; Bornem

“Het verlichtingsbudget hebben we verdubbeld,
maar de levensduur van de LED’s ligt wel drie keer zo
hoog en het verbruik is vele malen lager,” weet Ronny
Custermans.

“Het veelvuldig gebruik van glas kadert in het open
verhaal dat we willen brengen,” verduidelijkt Gert
Van den Eynde.

De nieuwbouw van Agropak-Maschio is 3.600 m²
en is één van de eerste bedrijven op het nieuwe
industrieterrein Genebos in Ham.
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is dat het merendeel van de vrachtwagens die we hier lossen bij onze fabrikanten langs boven worden
ingeladen. Door te werken met rolbruggen kunnen we de vrachtwagens nu ook langs boven ontlagen
waardoor we tijdswinst boeken. Het is een stuk eenvoudiger dan te werken met heftrucks die beperkt
zijn in hun capaciteit en tevens voldoende plaats nodig hebben om te kunnen circuleren. Met een rolbrug kunnen we alles vlot lossen en mooi op zijn plaats zetten.”
LED-verlichting
Een tweede belangrijk verhaal bij het ontwerp van de loods en het kantoorgedeelte is de verlichting.
Naast vooreerst zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke licht door toepassing van lichtstraten
en grote raampartijen, was de beperking van het stroomverbruik voor de kunstverlichting een heel
belangrijk item. “Hier hebben we heel innoverend gewerkt,” zegt architect Ronny Custermans niet
zonder enige trots. “In samenspraak met Claessen ELGB Ham zijn we naar het belevingscentrum LAC
(Lighting Application Center) van Philips in Eindhoven getrokken. Hier kan je terecht om te zien welke
nieuwe, innoverende mogelijkheden er vandaag zijn om mee te zijn in de toekomst. Uiteraard zijn ze
onmiddellijk meegegaan in ons verhaal. Om de juiste keuze van verlichting te kunnen maken, ging er
een lichtstudie aan vooraf. Dit om tot een goede lichtverdeling te komen en slagschaduw te beperken.
Overtuigend is er gekozen voor het gebruik van LED-verlichting in plaats van TL5-lampen. Het budget
hebben we er moeten voor verdubbelen, maar de levensduur ligt wel drie keer zo hoog en het verbruik
is aanzienlijk lager. In België zijn we één van de eersten die alles van a tot z verlichten met LED’s.” “Het
wordt toch de norm in de toekomst,” valt Van den Eynde in. “De LED-technologie is er nu klaar voor.
Toch zeker die van de Europese LED’s. Het is zijn investering meer dan waard. Bovendien hebben we
in de loods geopteerd voor een lichtlijnsysteem zodat, indien nodig, het geen al te grote inspanning
vergt om extra licht te voorzien.”

1.

Glas
Met de investering van Agropak-Maschio in Ham is een bedrag van 1,8 miljoen euro mee gemoeid.
Op vlak van energie zorgt een lucht-luchtwarmtepomp voor de nodige verwarming. Voor de kantoorinrichting is er met veel glas gewerkt. “Zo halen we enerzijds het daglicht zoveel mogelijk binnen en
creëren we anderzijds een open werkomgeving. Dit staat garant voor een aangename werksfeer en
een constante wisselwerking tussen binnen-binnen en binnen-buiten. Dat kadert in het open verhaal
dat we willen brengen,” besluit Van den Eynde.
® tekst: Geert Houben - foto’s: Marc Scheepers

2.
foto 1 : : Om de juiste verlichting te kiezen,
is samenspraak geweest met het Lighting
Application Center van Philips in Eindhoven.
foto 2 : In de loods werkt Agropak-Maschio
zoveel mogelijk met rolbruggen wat tijdsen plaatsbesparing ten goede komt.
foto 3 : Op het dak boven het kantoorgedeelte is een terras aangelegd.
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interview
Jaspers-Eyers: “Meer evolueren in richting
van designerarchitecten”
Met een internationale referentielijst om U tegen te zeggen, hoeft het
architectenkantoor Jaspers-Eyers helemaal niet bescheiden te zijn. Toch
wil men daar niets horen van de vele superlatieven die het bureau al zovele
jaren te beurt vallen. Het team van intussen 140 architecten en andere
collega’s werkt liever in de luwte aan nochtans opzienbarende projecten.
De kantoorruimte in de Hasseltse Raamstraat, waar stichter Michel Jaspers destijds zijn eerste
concepten op papier zette, is niet meer. Na 27 jaar was het bureau genoodzaakt te verhuizen. Trouw
aan de Limburgse roots, werd gekozen voor een andere locatie in de Hasseltse binnenstad, meer
bepaald het voormalige gerechtsgebouw. Het fungeerde nog ooit als kraaminrichting en heeft dus
een historiek als locatie waar, zoals in de architectuur, mooie, nieuwe dingen geboren worden. Het
is daar dat we Jean-Michel Jaspers en Johny Eyers aantreffen. Beiden zijn nog regelmatig in de
Hasseltse vestiging. De andere werkdagen verdelen ze hun tijd tussen het Brusselse hoofdkantoor,
de studio in Leuven en de talrijke buitenlandse werven.
“We zijn inderdaad steeds meer internationaal actief,” vertellen Jean-Michel Jaspers en Johny
Eyers. “De keuze voor Brussel als ons hoofdkantoor, is daarbij belangrijk qua naambekendheid en
uitstraling. Na België, is Polen onze belangrijkste markt geworden. Daarnaast hebben we al meerdere projecten getekend in Wit-Rusland, en ook in Dubai, Kazachstan en recent nog in China. We
werken daarbij altijd samen met plaatselijke architectenbureaus. Zij kennen uiteraard de lokale gebruiken en kanalen, maar kunnen ons ook veel bijbrengen, bijvoorbeeld op vlak van presentaties en
marketing. We overwegen ook om in het buitenland eigen filialen op te richten. Vandaag hebben we
al 22 nationaliteiten in dienst.”
Sterk team
Toch werkt Jaspers-Eyers nog meer in ons land dan misschien algemeen wordt gedacht. “Het is
eigenlijk voor het eerst dat we momenteel in alle provincies minstens 1 werf hebben lopen,” zeggen
Jean-Michel en Johny. “In de sector kent men ons vooral van de grote torens, maar we ontwerpen

hier ook woningen, industriegebouwen, openbare
voorzieningen of shoppingcentra. Eigenlijk bestuderen we alle opdrachten. Zo zijn we momenteel bezig
met assistentiewoningen en rustoorden (onder meer
in Tongeren en Genk), scholen (Artesis en Group T)
en zelfs voetbalstadions. We hebben ook een aantal
spectaculaire hoofdkantoren voor multinationals in
voorbereiding, zoals voor GDF Suez in Brussel.”
Jaspers-Eyers krijgt veel erkenning in het buitenland voor de vaak spraakmakende projecten. “We
worden internationaal gerangschikt binnen de top 70
van de architectenbureaus wereldwijd. We hebben
al zo’n 15 miljoen m2 gebouwd. Gezien de grootte
en sterkte van ons team, hebben we intussen deze
prominente positie kunnen innemen. Dat we hierbij
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- Builders Facts

een goede ‘value for money’ bieden, speelt in ons
voordeel.”
Focus
Eén van de specialisaties van Jaspers-Eyers, die
zeker in de toekomst nog aan bod zullen komen, zijn
de atriumgebouwen. “Een Amerikaans idee, dat ons
bureau voor het eerst in ons land heeft toegepast
in het hoofdkantoor van Ethias in Hasselt,” aldus
nog de 2 vennoten. “Het blijft een actueel concept
om de functionele ruimtes te bouwen rond een
open binnenruimte. Hetzelfde geldt voor de ‘mixed
gebouwen’, waar meerdere functies als werken,
wonen of ontspannen gecombineerd worden. De
Jacqmotte-gebouwen in Brussel, waar ons hoofdkantoor gevestigd is, is daar een mooi voorbeeld van.
Builders Facts -

57

anaf
Bezoek v ns
er o
septemb odel
-m
domotica ent
appartem
Geleidelijk aan is dat concept schering en
inslag geworden. Sinds het project van
Jacqmotte zijn we ons trouwens nog meer
gaan toeleggen op de transformatie van historische gebouwen. Telkens een geweldige
uitdaging. Qua architectuur denken wij dat
we van traditionele architecten meer naar
designer-architecten zijn opgeschoven.
In die richting moeten we verdergaan. Meer
specialisaties ook. Al onze designers kunnen
alle soorten gebouwen aan, maar het spreekt
voor zich dat iemand die bijvoorbeeld al een
gevangenis heeft getekend, ook bij het volgende gevangenisproject zal betrokken zijn.”

zo’n 140 medewerkers blijft het een uitdaging om telkens mooie contracten binnen te
halen. Toch denken we ook al een stapje verder. Met de zoon van Johny Eyers, die weldra
afstudeert als architect, kondigt de volgende
generatie zich aan. We zijn dus klaar om nog
enkele hoofdstukken bij te schrijven aan het
verhaal dat nu toch al 54 jaar geleden van
start ging.”
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Kurt Vandeweerdt

En hoe ziet de toekomst van Jaspers-Eyers
eruit? “Zowel Johny als ik zijn nog erg graag
en heel actief met de onderneming bezig,”
aldus Jean-Michel. “Wij zijn zelf betrokken
bij de beginschetsen en vertrouwen op een
heel ervaren team van medewerkers. De
internationale expansie, maar ook de lokale
projecten hebben nog groeipotentieel. Met

• 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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communicatietraining
‘De kracht van de vorm’
coachopleiding
‘De flexibiliteit van inhoud’

De jaarvergadering van de
Vlaamse Wegenbouwers

leiderschapstraining
‘De kunst van overtuigen’

Op maandag 2 juni 2014 vond de jaarvergadering
van de Vlaamse Wegenbouwers – afdeling Limburg
plaats. Voorzitter van Vlawebo Limburg, dhr. Bas van
De Kreeke mocht in Hangar 58 zo’n 300 genodigden
verwelkomen én hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn opvolger voor te stellen.

DIANE

KEYMOLEN

I

0479

877

In zijn verwelkomingsspeech overloopt Bas van De Kreeke het voorbije wegenbouwjaar: “het meest treft ons de zware terugval van de
gemeentelijke investeringen sinds midden vorig jaar. De gemeenteinvesteringen maken immers zowat de helft van de overheidsinvesteringen uit. We stellen vast dat er hierdoor 30% werkvolume uit de
markt is verdwenen.” Het is een zekerheid dat de gemeenten genoodzaakt zijn om, wat hun financiën betreft, een vinger op de knop te
houden en een erg voorzichtig financieel beleid zullen moeten voeren.
Er zijn signalen dat een heropleving pas op middellange termijn mag
verwacht worden.

021

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

www.keymolencoaching.be

adv. dianeKeymolen.indd 1
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Leemans Expertises Consulting Architectuur

Gespecialiseerd in de bouw- en
infrastructuursector
- bouwmanagement
- cost- en quality control
- bouwgerelateerde expertises
- deskundig advies en ondersteuning

Leemans Guido
Ingenieur - Architect
de Cottereaustraat 11 3500 Hasselt
gsm. 0499 73 89 04
guido.leemans@telenet.be
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Volgens de enquête ‘Bouwradar’ (deze survey wordt ontwikkeld
samen met BDO) blijkt dat 2/3 van de Limburgse wegenbouwers nog
werk heeft tot aan het bouwverlof. Geen enkele Limburgse wegenbouwer plant de komende drie maanden nog mensen aan te nemen.
“Er worden tal van projecten gepland en budgetten vrijgehouden,
maar deze budgetten en kredieten moeten zo snel mogelijk op de
markt geraken”. De markt van de wegenbouw en de rioleringssector
is een markt van vraag en aanbod en door het gebrek aan werkvolume
heeft dit als gevolg dat er een negatieve prijzenspiraal is. Komt er nog
eens bij dat de prijzen bij een aanbesteding ongezond laag zijn. Met
andere woorden: er moet zo snel mogelijk werk komen voor de Limburgse wegenbouwers.

bureaus, aannemers. Voor de bouwsector in zijn algemeenheid zijn er tien actiepunten gedefinieerd.
De belangrijkste zijn ‘lean’ bouwen en ketensamenwerking. Lean bouwen wil zeggen dat alle verspilling op welk niveau dan ook vermeden moet worden. Ketensamenwerking sluit hierbij aan: door
beter samen te werken moeten de kosten die gepaard gaan met verspilling naar omlaag. Met andere
woorden er moet beter samengewerkt worden in alle geledingen van de bouw: tussen opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers, leveranciers,… om die foutenlast naar beneden te halen. Want
fouten maken, kost geld, en door verspilling te reduceren kan men tot 16% goedkoper bouwen.
Leanmanagement zorgt voor methodieken om dit samen te gaan doen. Bij een aanbesteding bijvoorbeeld, zouden de opdrachtgevers “alle beschikbare middelen moeten benutten om de administratie
bij een aanbesteding te verlichten: gratis dossiers digitaal ter beschikking stellen, elektronisch aanbesteden, verklaring op erewoord, verplichtingen betreffende het veiligheids- en gezondheidsplan
ontwerp beperken, enzovoort. 3D-lasertechnieken in het grondverzet en in de wegenbouw invoeren
is tevens een grote uitdaging voor de Limburgse bouwsector en de Confederatie Bouw Limburg zal
hierin het voortouw nemen.
Ook de overheid moet zich aansluiten bij het transformatieverhaal: “Vlawebo Limburg vraagt dat
rioolheffingen en later ook de inkomsten van het rekeningrijden aangewend worden voor wat ze
zouden moeten dienen: het onderhoud en nieuwbouw van infrastructuur.” De overheid moet ook
toelaten dat nieuwe producten gemakkelijker getest kunnen worden en ook gebruikt kunnen worden, zodoende de innovatie maximaal te stimuleren. Tenslotte moet ze ook ageren tegen de sociale
dumping en de oneerlijke concurrentie.
Als laatste actiepunt pleit Vlawebo Limburg voor een soepelere regelgeving betreffende de transportvergunningen voor het vervoer van zwaar materieel zoals bijvoorbeeld freesmachines. Want
deze machines transporteren is moeilijk tot zelfs onmogelijk dankzij de te complexe en de beperkende regelgevingen.
Op deze jaarvergadering stelde Bas van De Kreeke tenslotte zijn opvolger voor: dhr. Leo Janssen.
Leo Janssen is gedelegeerd bestuurder van wegenbouw Martin en voorzitter van Ondernemingsclub TRIOC (De ondernemersclub van Peer, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode).
info: liesje.vandyck@confederatiebouw.be
T 011 30 10 33 • F 011 22 29 38
Prins Bisschopssingel 34a • 3500 Hasselt

Volgens van De Kreeke staat de wegenbouw nog heel wat uitdagingen te wachten. Noodgedwongen, want hoewel er in Vlaanderen
wordt gesproken van een voorzichtig herstel van onze economie, is
dit voor Limburg wel anders. De bouw wordt getroffen door een laag
werkvolume (zowel in uitvoering als in aanbesteding) en bovendien
moet de Limburgse economie op het einde van dit jaar nog de sluiting
van Ford Genk verwerken.
Een eerste uitdaging waar de sector voorstaat is een bijstelling van het
gunningssysteem: de laagste prijs mag niet meer het enige gunningscriterium zijn, helaas is dit in Vlaanderen nog steeds het geval. Er moet
dus dringend een andere vorm van aanbesteden worden ingesteld,
anders komt er geen einde aan de negatieve prijzenspiraal waar de
bouw zo sterk onder te leiden heeft. Met andere woorden, niet enkel
de laagste prijs mag doorslaggevend zijn, er zal ook rekening moeten
gehouden worden met de kwaliteit van het hetgene wat aangeboden
wordt. Dus de prijs-kwaliteitverhouding zou het belangrijkste criterium
moeten worden in de aanbestedingsprocedure.
Een transformatie van de wegenbouw is noodzakelijk. En iedereen zal
mee in het verhaal moeten stappen: overheden, ontwerpers, studieBuilders Facts -
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Mijn stad / Mijn dorp – Houthalen-Helchteren
Burgemeester Yzermans
is trots op de evolutie van zijn gemeente
“Houthalen-Helchteren is geen grijze muis meer”
Houthalen-Helchteren komt regelmatig in het nieuws met die vervelende
Grote Baan, de probleemwijk Meulenberg en nog enkele moeilijke dossiers. Toch heeft de gemeente ook veel positieve aspecten te bieden.
Burgemeester Yzermans (sp.a) zet ze graag in de kijker en ziet zijn gemeente positief evolueren. “We zijn niet langer de grijze muis van Limburg.
Houthalen-Helchteren is ook het NAC, de gemeente met de op twee na
meeste toeristische overnachtingen in Limburg, historische schachtbokken, het ecologische Greenville, de ambitieuze Cleantechtechnologie …”
Het mijnverleden loopt als een rode draad doorheen het Houthalen-Helchteren van vandaag. “Als
gevolg van onze industriële geschiedenis hebben wij een dubbele reconversie meegemaakt,”
beschrijft Yzermans. “In de jaren ’80, toen de mijn op zich al dicht was ondanks de ondergrondse
samenwerking met de mijn van Heusden-Zolder, is het industrieterrein Centrum-Zuid opgestart.
Met een oppervlakte van 230 hectare is het een van de grootste van Limburg en dus niet alleen
belangrijk voor Houthalen-Helchteren alleen. Het bevindt zich op de plaats waar vroeger de mijnterril
was. Het tweede reconversieplan kwam er in 2010 met de ontwikkeling van een masterplan om van
het desolaat mijnterrein een heuse Cleantechcampus te maken tegen 2020.”
Citymarketing
Dat tweede plan kadert in het geheel opdat Houthalen-Helchteren het saaie juk van zich af kan
werpen. “Tien jaar geleden hebben wij een doorlichting gedaan, een soort van citymarketingplan
zeg maar. We merkten op dat we zowat de grijze muis van Limburg waren. Dit ondanks onze strategische ligging: Antwerpen, Luik, Maastricht, Eindhoven, Hasselt. Als product kwamen we er niet
goed uit. Zonde, gezien het mijnverleden. We willen de situatie keren en kunnen sindsdien toch
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Get the look
“Genieten van natuurpracht”
Al elf jaar omgordt Yzermans de
burgemeesterssjerp. De sp.a’er
blikt met nog vier jaar te gaan al
een eerste keer tevreden terug.
“Ik ben vooral tevreden over de
vele projecten die in de wijken
gerealiseerd zijn. Ik denk dan
aan de jeugdhuizen en uitbouw
van sportaccommodaties. Het
meeste trots ben ik toch op
de realisatie van het NAC. Een
vooruitstrevend gebouw dat een
landmark is voor de gemeente
en waar vele collega’s ons voor
benijden.” Gepolst naar zijn favoriete plekje gaat Yzermans
het zoeken in het groen. “Ik
kan zoveel natuurpracht opsommen waar ik graag verblijf. Zoals
al eerder gezegd: HouthalenHelchteren bestaat voor 70 % uit
groen. De vernieuwde Kastanjedreef in Kelchterhoef is een van
de vele plaatsen die de moeite
waard is, net zoals het gebied
rond de plas in Kelchterhoef. Zo
kan ik nog wel een tijdje doorgaan,” luidt het.

De 250 jaar oude Kastanjedreef
is een van de favoriete plekken
van Yzermans in
Houthalen-Helchteren.
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De gemeente werkt aan een toeristische invulling
van de schachtbokken.
Met hun 71 meter zijn ze de hoogste van Limburg.
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al enkele fraaie resultaten voorleggen. Vooral
op het NAC of Nieuw Administratief Centrum
(waarvan u in Builders Facts Editie 1, 2013 alles over kon lezen), ben ik trots. Het is een
dienstverleningzone van 13.000 m², waar 20
organisaties met hun 400 personeelsleden
onderdak vinden in het meest spraakmakende, ecologische en het meest vooruitstrevende administratieve centrum van Vlaanderen,” aldus Yzermans.
Cleantech en Greenville
De burgemeester haalde het eerder al aan.
Houthalen-Helchteren wil op grote schaal
inzetten op duurzame energie. “Met Greenville zijn we in januari 2013 gestart. Het is een
jong ecologische bedrijvencentrum (3.000 m²).
Momenteel is er een bezetting van 55 %. Het
biedt ook plaats aan een bezoekerscentrum
waar we het mijnverleden en de duurzame
toekomst ervan in beeld brengen. Greenville
is eigendom van investeringsmaatschappij
LRM en de gemeente. De Cleantechcampus
is een 3,5 ha groot bedrijventerrein achter
Greenville. Het zal in de toekomst duurzame
nieuwe bedrijven en Greenville spin-offs
herbergen. De doelstelling is om er op termijn 250 nieuwe jobs te creëren. Huisvesting
krijgt op en rond het voormalige mijnterrein eveneens de nodige aandacht. Zo is er

met het Mijnpark een ecologisch betaalbare
woonwijk gepland, goed voor 150 wooneenheden. Tot slot willen we nog een recreatieve
invulling voor de schachtbokken ontwikkelen.
Ze zijn met hun 71 meter de hoogste van allemaal in Limburg. Voorlopig zitten we nog
maar in een planningsfase.”
4.

Noord-Zuid
Iets wat al vele jaren in een planningsfase zit
en vermoedelijk zo nog een tijdje zal blijven,
is de Noord-Zuidverbinding die de gemeente
doorkruist. “Wij pleiten al jaren voor een
snelle en definitieve oplossing. Zo eenvoudig
is het helaas allemaal niet. Nu werken we aan
tussentijdse beveiligingsoplossingen voor de
Grote Baan. De Vlaamse regering heeft twaalf
miljoen euro toegezegd voor vier projecten:
de ontdubbeling van de flessenhals van het
kruispunt in Helchteren, extra beveiliging voor
het kruispunt aan de Heidestraat plus de rotonde van de Europarklaan/Herebaan-Oost
en een brug plus rotonde ter hoogte van de
Koolmijnlaan.”
Troeven
Gepolst naar de troeven van zijn gemeente
begint Yzermans aan een lange opsomming.
“We beschikken over verschillende toeristische landmarks zoals Hengelhoef, Kelchter-

1.

1.

Tekortkomingen
Waar er troeven zijn, zijn er ook tekortkomingen. Yzermans, die bij de jongste verkiezingen 8.396
stemmen als eerste opvolger voor de sp.a-Kamerlijst wist te behalen, gaat ze niet uit de weg.
“De Noord-Zuidverbinding natuurlijk. Al vele jaren wordt er gepraat, maar op een definitieve
oplossing blijft het dus wachten. Waar we niet onderuit kunnen, is dat Houthalen-Helchteren
geen kleinstedelijk gebied is. Het gevolg is minder inkomsten die we van bovenhand krijgen
waardoor we creatiever moeten zijn. Dat wringt. Zeker in vergelijking met een stad als Hasselt
die verhoudingsgewijs meer middelen krijgt dan wij. Daarom zou een Houthalense vertegenwoordiger in Brussel geen slechte zaak zijn. Laten we hopen dat het er ooit eens van komt. Nog
een probleem is dat de jeugdwerkloosheid met 20 % in de gemeente hoog ligt. Meulenberg?
Dat is iets waar de media graag over beginnen en nogal uitvergroot wordt. Momenteel werken
we aan een actieplan waarbij de accenten op veiligheid en het bieden van toekomstperspectief
aan de jongeren liggen. Sommige van hen hebben het moeilijk tijdens de sollicitatie als het
over hun woonplaats gaat. Dat zou niet mogen zijn, want er zijn hier ook vele jonge mensen die
goed opgeleid zijn en de nodige vaardigheden hebben. We willen daarom een aantal bedrijven
aanspreken om toch ook eens in de eigen buurt te gaan zoeken.”
foto 1 : Houthalen-Helchteren beschikt
over verschillende historische gebouw
en zoals dit 13de eeuws kerkje.
foto 2 : “Vooral op het NAC ben ik
enorm trots. Hiermee maakt
Houthalen-Helchteren het verschil met
vele andere steden en
gemeenten,” aldus Yzermans.

3.
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hoef en Molenheide. Jaarlijks zijn we goed
voor bijna een half miljoen aan toeristische
overnachtingen. Daarmee staan we vlot in de
top twintig van België en moeten we enkel
Lommel en Peer in Limburg laten voor gaan.
Je zou het misschien niet zeggen, maar
Houthalen-Helchteren bestaat voor 70 %
uit groen. Een onmiskenbaar pluspunt. Net
zoals het NAC waar ik eerder al over sprak.
Daarnaast heeft de industriële geschiedenis
voor een grote diversiteit binnen de bevolking gezorgd. Een rijkdom die ik koester.
Net zoals het erfgoed: de Sint-Martinuskerk,
het 13de eeuws kerkje van Laak, Kasteel De
Dool, natuurreservaat Tenhagendoornheide,
de plas van Kelchterhoef …”

foto 3 : De Cleantechcampus aan het
hoofdgebouw van de mijn is een 3,5 ha
groot bedrijventerrein achter
Greenville. Het zal in de toekomst
duurzame nieuwe bedrijven en
Greenville spin-offs herbergen.

Rups
Op 1 januari dit jaar telde Houthalen bijna 30.500 inwoners of ruim 10.000 meer dan in het begin
van deze eeuw. “Verschillende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) zijn daarom in uitvoering. Ze leveren 400 extra woongelegenheden op. Met de goedkeuring van een ‘brownfieldconvenant’ door de Vlaamse overheid kunnen we werken aan de opwaardering van het gebied
aan het oude gemeentehuis en het Brouwershuis. We willen er zowel woningen als handel.
Ook het John Cuppens-plein aan de overkant van de Grote Baan zit in het project,” besluit de
burgemeester.
® tekst: Geert Houben - foto’s: Kurt Vandeweerdt
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Facts & Figures: cityD

briljante keukenideetjes
voor al uw projecten…

CityD geeft een nieuwe invulling aan stad- en
centrumontwikkeling.
CityD vertrekt hierbij van een duidelijke identiteit en afgelijnd DNA om de
positionering van een stad of gemeente scherper te stellen.
Openbare besturen en andere marktpartijen zien de noodzaak van een scherp profiel duidelijk in indien ze
aantrekkelijk willen blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers en zijn dan ook op zoek naar een professionele lange-termijn-begeleiding. Om tot duurzaam resultaat te komen hebben ze hierbij vaak de behoefte
aan externe inzetbare expertise op gebied van stads –en gebiedsontwikkeling, retail, commercieel vastgoed, proces –en centrummanagement.
Om hieraan te kunnen voldoen hebben 3 toonaangevende partijen op vlak van retailadvies, centrumbeheer
en procesmanagement de handen in elkaar geslagen. De 3 partners binnen CityD zijn Wes Research &
Strategy, vastgoed –en duurzaamheidsspecialist Quares en BRO België dat zich via deze nieuwe structuur
verzelfstandigt ten opzichte van de Nederlandse BRO Groep uit Nederland.

CityD biedt haar diensten aan ten gunste van
- Lokale en regionale overheden bij de implementatie van beleidskeuzes
- Projectontwikkelaars, investeerders bij de uitvoering van investeringskeuzes
- Retailers en ondernemers bij de zoektocht naar vestigingsmogelijkheden
- Handelsverenigingen in de versterking van draagvlak en organisatiegraad en in de zoektocht naar
meer shoppers

CityD begeleidt vandaag de gemeente
Houthalen-Helchteren bij de uitvoering
van haar centrumvisie. Onder de vroegere naam BRO België heeft CityD het masterplan voor het centrum voorzien van de
nodige commerciële onderbouwing, is
er een perspectief uitgewerkt voor het
handelscentrum zelf en zijn er intense
contacten geweest met handelaars en
eigenaars om terug voor de nodige dynamiek in het centrum te zorgen. Vandaag
begeleidt CityD de gemeente HouthalenHelchteren bij de totstandkoming van
enkele belangrijke hefboomprojecten.
CityD heeft de maatschappelijke zetel te
Greenville in Houthalen-Helchteren maar
opereert vanuit de verschillende kantoren
van de partners te Mechelen, Sint-Niklaas
en Gent.

CityD NV
Centrum-Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren

uw betrouwbare partner voor al uw bouwprojecten!
Diestersteenweg 4
OPENINGSUREN:

Hasselt

maandag, dinsdag en vrijdag: 10u-12u30 & 13u30-18u

011 24 60 40
donderdag 10u-12u30 & 13u30-20u

Grutman
adv Bouw 4-2013_Opmaak
1 23/06/14 12:07 Pagina 1
kookhuis_briljante-keukenideetjes-2.indd
2

www.kookhuis.be

zaterdag 10u-17u

woensdag en zondag gesloten

24/06/14 10:39

Vakmanschap
in parket &
vloerbekledingen
Parket
Vasttapijt
Linoleum
Vinylvloeren
Kurkvloeren
Rubbervloeren
Sportvloeren
Eigen Plaatsingsdiensten
sinds 1953

tel. +32 11 39 75 50
Info@Cityd.be
www.CityD.Be

Kapelstraat 25
O.L. Vrouwstraat 3 & 5
Tel. 011 22 90 47
www.grutmanhomedecor.be
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Breakfast Meeting Zuidzicht
Architectuur van de kust aan de
Blauwe Boulevard
Het havenkwartier in de Hoofdstad van de Smaak krijgt stilaan vorm. De
weelderige wooncomplexen en winkelruimtes die er verrijzen, drukken hun
stempel op het beeld dat in de komende decennia met Hasselt zal geassocieerd worden. Eén daarvan is Zuidzicht, een project van Kolmont, waarvan
de eerste fase intussen is opgeleverd. Op uitnodiging van Builders Facts
mochten een aantal prominente architecten alvast een kijkje gaan nemen
in het futuristische complex.
Als gastheren fungeerden deze keer Raf Lijnen, Heidi Tielens, Tim Corstjens en An Vanderleyden
(Studio Lijnen en Partners), Tom De Guyter (Donum) en Michel Verhoeven (Kolmont Woonprojecten).
Genodigden waren Massimo en Elly (Mass Architects), Bart Moors (Holistic Architecture), Geert
Houtmeyers (Houtmeyers Architecten), Leo Janssen (Wegenbouw Martin), Marc Timmermans (Van
Vlierden Groenbedrijf) en Jo Berben (A2O Architecten).

POP UP
Grutman Floor Concept plaatsten
(en zijn nog aan het plaatsen in de
komende duplexappartementen)
parketvloeren en/of zachte vloerbekledingen, afhankelijk van de
materiaalkeuze die de bewoners
/ eigenaars maken.
Verder zijn ze partner van het
Studio Lijnen project met
Donum en plaatsten ze de Di
Legno parketvloeren in de POP
UP interieurtoonzaal. De diverse
houten vloeren in dit POP UP
interieurconcept zijn – bij wijze
van levensgrote stalen- verkrijgbaar in hun parkettoonzaal.

Wat meteen opvalt voor wie aan Zuidzicht arriveert, zijn de grote glaspartijen die op het gelijkvloers
voor commerciële doeleinden zullen ingevuld worden. Tot de definitieve huurders er hun intrek hebben genomen, vormen 2 aan elkaar grenzende panden tijdelijk het decor voor de design-artefacten
van Donum, de gekende interieurzaak in de Hasseltse binnenstad. “De meeste mensen kennen ons
van de accessoires die je in onze winkel vindt,” zegt Tom De Guyter van Donum.
“We doen echter ook veel totaalprojecten, waarbij we de hele inrichting van winkels of particuliere
woningen voor onze rekening nemen. Om dat aspect extra in de verf te zetten, hebben we hier
in Zuidzicht een pop-upstore geopend. Het vast meubilair dat je hier ziet, werd speciaal voor ons
ontworpen en gemaakt door Studio Lijnen. Vervolgens hebben we het geheel met onze meubels
en andere accessoires aangekleed.” Zo vind je op de tijdelijke locatie van Donum een ingerichte
keuken, slaap-, eet- en woonkamer.
Raf Lijnen van Studio Lijnen en Partners (L&P), bevestigt de fijne samenwerking. “Het los meubilair
van Donum past perfect bij de vaste constructies die we hier hebben opgeleverd. We doen zowel
grote als kleine projecten, zolang het maar maatwerk is. Dat kan, zoals in dit geval, een keuken zijn,
maar even goed een badkamer, apotheek, winkel of een hele kantooromgeving.”

foto v.l.n.r. :
Marc Timmermans (zittend),
Jo Berben, Diana Pirard,
An Vanderleyden, Heidi Wijgaerts,
Geert Houtmeyers, Bart Moors,
Toon De Guyter, Tim Corstjens,
Elfi Eerdekens, Heidi Tielens,
in zetel : Michel Verhoeven,
Leo Janssen, Massimo Pignanelli,
Raf Lijnen
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Breakfast Meeting

Beleving
Tijdens de ontbijtsessie, lichtte Michel Verhoeven van Kolomont Woonprojecten aan de genodigde
architecten toe, hoe het project Zuidzicht tot stand is gekomen. “Het was een idee-fix om iets
helemaal anders te doen, en de architectuur van onze kust naar Hasselt te brengen. Vandaar de gevelhoge, gebogen ramen en de uitpandige terrassen met zicht op het water. We hebben van binnen
naar buiten gewerkt om meer beleving te creëren. Tegelijk wilden we ook aansluiten op het project
van Kumpen, dat het eerste was aan deze Blauwe Boulevard, en meteen ook het eerste grote
woonproject in Hasselt sinds Park Villers, nu toch al 17 jaar geleden. We hebben aangesloten op het
mooie openbare domein. Anderzijds was het toch een gokje om te kiezen voor het luxesegment. Dat
heeft goed uitgepakt, want de verkoop ging enorm hard. De helft was verkocht op 3 dagen tijd. En
dat voor appartementen van 120 tot 150 m2 met een hele hoge afwerkingsgraad. Het budget voor
de keukens was bijvoorbeeld zo’n 25.000 euro.”

Donum en Studio Lijnen & Partners mogen om de pop-upstore te
maken, beschikken over 2 winkelpanden, die tijdelijk via de binnenruimte met elkaar zijn verbonden.
Op die manier ontstaat een grote toonzaal, waarin de interieurspecialist het totaalaanbod van projecten kan laten zien.
Naast het vaste meubilair, dat op maat werd uitgewerkt door
Studio Lijnen & Partners, maken de losse accessoires van
Donum het geheel compleet.

Buikgevoel en geluk
Verhoeven geeft toe dat de timing een beetje meezat. “De verkoop is gestart in volle bankencrisis,”
zegt hij. “Heel wat mensen hebben eieren voor hun geld gekozen en geïnvesteerd in vastgoed. Verrassend veel eigenaars willen hier later zelf komen wonen. Ze verhuren hun appartement voorlopig,
maar soms ook helemaal niet. Er zijn panden waar voorlopig alleen een sofa instaat, die door de
eigenaars wordt gebruikt om hier naar de bootjes te komen kijken. Ze vinden dat beter dan helemaal
naar de kust te moeten rijden...”
En zo is Zuidzicht één van de Hasseltse referentieprojecten die weldra het decor vormen voor de
wandelaars die in stijl langs de kade van de Blauwe Boulevard willen kuieren.

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

2.

3.
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Infrastructuur

Nice to know:
Hasselt kent eerste kwaliteitslabel toe
Zuidzicht voldoet als eerste woonproject aan alle criteria zoals beschreven in het manifest ‘Hasselt
2020: Een visie op stadsontwikkeling’. Het stadsbestuur heeft daarom als eerste project ooit, Zuidzicht
bekroond met een kwaliteitslabel. Het geeft aan dat deze realisatie voldoet aan de strengste vereisten
op het gebied van woonkwaliteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie. Met het opstellen van richtlijnen rond de woon- en leefkwaliteit, wil het stadsbestuur een breed draagvlak creëren rond een aantal
normen en waarden. Zo moeten de projectontwikkelaars voldoende oog hebben voor de omgeving,
waarbij veel groen moet worden aanbracht. De groene zone moet bovendien niet alleen voor bewoners toegankelijk zijn, maar ook voor alle andere wandelaars en bezoekers. Op die manier moeten alle
projecten aan de Blauwe Boulevard bijdragen om een omgeving te creëren waar naar hartenlust kan
geflaneerd worden op zonnige dagen. Een ander aspect dat met het label is verbonden, is het oog
voor mobiliteit. In het geval van Zuidzicht vertaalt zich dat onder meer in een golfkarretje dat aan de
bewoners ter beschikking wordt gesteld om korte afstanden af te leggen. Op die manier wordt vermeden dat ze de auto uit de garage moeten halen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. Of nog een
voorbeeld: in de ondergrondse garage is een laadpunt voorzien om elektrische voertuigen op te laden.
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Kolmont

partners

Bouwheer:
Kolmont woonprojecten; Hasselt
Architect:
Buro II & Archi + I; Brussel/Gent
Studiebureau technieken:
Grontmij; Hasselt		
Studiebureau:
Stubeco; Overpelt		
Hoofdaannemer:
Cordeel; Hoeselt
Veiligheidscoördinatie:
MB Consult; Hoeselt
Rookafvoerkoepels:
Caroplast; Zoutleeuw
Grondwerken:
De Coster D.;
Houthalen-Helchteren
Keukens :
Het kookhuis; Hasselt
Buitenaanleg:
Wegenbouw Martin; Bocholt
Beplanting:
Tuinbedrijf Vanvlierden;
Neerpelt
Vloer:
Atrio; Laakdal
Parket en zachte
vloerbekledingen:
Grutman Floor Concepts ;
Hasselt
Elektriciteit :
EL Systems; Zonhoven
Sanitair:
Lambrechts sanitair;
Hasselt
Binnendeuren:
Porta Nova; Hasselt
HVAC:
Kerremans; Laakdal
Liften:
Kone; Brussel

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.

Zuidzicht - Kanaalkom Hasselt

®
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Nice to know:
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Een minuut stilte voor de Limburgse
wegenbouwers.
Het jaar 2014 is een belangrijk jaar voor de toekomst van de Limburgse bedrijven en in het bijzonder
voor de Limburgse wegenbouwbedrijven. Meer en meer blijkt immers dat onze huidige manier van
werken tekort schiet om te blijven groeien en bloeien.
Toegegeven, de macro-economische situatie is niet opperbest. Terwijl er op landelijk niveau meer en
meer wordt gesproken over een voorzichtig herstel van onze economie is dit voor Limburg wel anders.
Zeker onze sector wordt momenteel getroffen door een zeer laag werkvolume, zowel in uitvoering als
in aanbesteding. Daarbij komt dat de hele Limburgse economie nog de effectieve sluiting van Ford
Genk op het einde van dit jaar zal moeten verwerken.

BENOR
BENOR
BENOR
stortklaar
stortklaar
stortklaar
betonbeton
| verwarmd
beton
| verwarmd
| verwarmd
betonbetonbeton
chapechape
en gestabiliseerd
chape
en gestabiliseerd
en gestabiliseerd
zand zand zand
zelfverdichtende
zelfverdichtende
zelfverdichtende
betonbetonbeton
isolatiebeton
isolatiebeton
isolatiebeton
(ook geplaatst)
(ook geplaatst)
(ook geplaatst)
schuimbeton
schuimbeton
schuimbeton
| argexbeton
| argexbeton
| argexbeton
iso-mix
iso-mix
(met
iso-mix
polystyreen
(met polystyreen
(met polystyreen
korrels)
korrels)
korrels)
betonblokken
betonblokken
betonblokken
| dumper
| dumper
| kipwagens
| dumper
| kipwagens
| kipwagens
doseerkipper
doseerkipper
doseerkipper
| wormpomp
| wormpomp
| wormpomp
| kraanmixers
| kraanmixers
| kraanmixers
(tot 18 (tot
m) 18(tot
m) 18 m)
pompmixers
pompmixers
pompmixers
(met betonpomp)
(met betonpomp)
(met betonpomp)
leveringen
leveringen
leveringen
met eigen
met eigen
betonpompen
met eigen
betonpompen
betonpompen
(giek tot
(giek
52m)
tot
(giek
52m)
tot 52m)

Ik zet voor u de belangrijkste uitdagingen voor de Limburgse wegenbouw op een rijtje:
Uitdaging 1: slecht economisch klimaat voor de wegenbouw in Limburg
Uitdaging 2: loonkostenhandicap

PAESEN
PAESEN
PAESEN
Betonfabriek
Betonfabriek
Betonfabriek
nv nv nv

Uitdaging 3: faalkosten in de sector
Uitdaging 4: mobiliteit in Limburg en erbuiten
Uitdaging 5: vinden van goede vakmensen
Uitdaging 6: laagste prijs is enige gunningscriterium
Het momentum is er!
We moeten nu handelen. Het SALK rapport geeft een zeer duidelijke analyse van deze huidige uitdagingen. De bouwsector heeft onder de vleugels van het Ondernemersplatform Limburg het SALK plan
vertaald naar concrete acties.

Bas Van de Kreeke was tot voor
kort voorzitter van de Vlaamse
Wegenbouwers Limburg en zetelt
ook binnen het Ondernemersplatform Limburg waar hij nu actief
het SALK mee opvolgt. Ook VKW
Limburg heeft Bas van de Kreeke
unaniem verkozen tot nieuwe
voorzitter.
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het revolutionaire infiltratiesysteem voor
nieuwe en bestaande afwateringssystemen

Is transformatie van de Limburgse wegenbouw het antwoord?
Het is overduidelijk dat we er met kleine stapjes niet gaan komen. Daarom moeten we inzetten op
een transformatie van onze sector. De veranderingen zullen sneller gaan dan anders. We zullen op een
nieuwe manier moeten denken. Lean, ketensamenwerking, sociale innovatie, 3D lasertechnieken en
opleidingen kunnen antwoorden bieden! Ik daag eenieder uit mee te denken en vooral te doen!

V-flow® drainsystem is ontwikkeld in het kader van de nieuwe GSV - Gewestelijke
Stedenbouwkundige Verordening inzake buffering en infiltratie van hemelwater,
van toepassing sinds 01/01/2014.

Bas Van de Kreeke

V-flow® is een type “Kolk met infiltratiepaal”.
De kolk vangt het afstromend hemelwater op waarna
het via de infiltratiepaal in de bodem infiltreert.
V-flow® kan toegepast worden:
- als onderdeel van een nieuw ontworpen afwateringssysteem
- voor de volledige afkoppeling van het regenwater
in een bestaand afwateringssysteem
- als oplossing voor lokale wateroverlast op parkings, fietspaden,
ruilverkavelingswegen, golfterreinen…
- bij private nieuwbouw en renovatieprojecten
Meer info over V-flow®-projecten, check: www.V-flow.eu
Powered by

Ga naar www.V-flow.eu en klik
op Checklist Hemelwater voor uw
vergunningsaanvraag conform de
“Verordening hemelwater 2014”*
* Enkel voor particulieren in België

Contact en opvolging: Wegenbouw van de Kreeke NV | Stadsbeemd 1206 | 3545 Halen
T +32 13 46 13 47 | www.v-flow.eu | v-flow@vandekreeke.eu
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Facts & Figures: Blauwe Boulevard
Uitbouw Blauwe Boulevard krijgt ondergronds
vorm met plaatsing nieuwe collectoren
”Niet-alledaagse werkervaring langs
het Albertkanaal”
Nog minstens vijf jaar lang vormt de Kanaalkom in Hasselt een bouwwerf
om uiteindelijk uit te monden in het prestigieuze project Havenkwartier. Met
de plaatsing van twee nieuwe collectoren plus de bouw van het woon- en
winkelcomplex Stadshaven is het grootse Hasseltse stadsontwikkelingsproject in jaren in een nieuwe fase beland. De werken aan de westzijde van
het Albertkanaal zijn hiermee officieel gestart. Met de bouwvakantie in het
vooruitzicht lijkt aannemer Betonac alvast de bouw van twee collectoren in
opdracht van de stad en rioolbeheerders Infrax en Aquafin tijdig afgerond te
hebben. Onder de supervisie van studiebureau Arcadis verliepen de werken
zonder noemenswaardige problemen. “Een boeiende fase waar heel wat
coördinatie bij kwam kijken.”
Met de plaatsing van de ondergrondse collectoren zijn weliswaar niet de meest zichtbare werken
afgerond, maar daarom niet de minst spectaculaire. De bouw ervan aan de westzijde was om verschillende redenen noodzakelijk. De gemengde watercollector voldeed onder meer niet langer aan de
normen die van kracht zijn volgens de code van goede praktijk. In de oude collector ter hoogte van de
vroegere Versuz kwam al het regen- en afvalwater van de Hasseltse binnenstad samen. Van daaruit
ging het regenwater richting Demer en het afvalwater naar het waterzuiveringsstation in Kuringen. Bij
hevige regenbuien bestond het gevaar dat de gemengde riolen de hoeveelheid water niet meer aan
konden. Noodoverlopen of overstorten op de riolering bieden in een dergelijke situatie hulp. Zo kan het
overtollige water naar een waterloop en vermindert de kans op wateroverlast. Nadeel is dat hoewel
het overstortwater erg verdund is, er toch nog altijd een fractie vervuiling in de waterloop terecht komt.
Dat was een probleem. Ook voldeed de capaciteit niet langer door de groei van de binnenstand. Ander
heikel punt was dat de collector deels binnen de werfzone lag waar de toekomstige ondergrondse
parking langs de Slachthuiskaai in Hasselt moet komen. Samen met de werken aan de collectoren
hebben de nutsleidingen de afgelopen maanden een nieuwe plek gekregen.

Uniek jobbeleving
Op 5 augustus vorig jaar gingen de rioleringswerken aan de
Slachthuiskaai van start. “Een
boeiend moment in de ontwikkeling van deze buurt,” aldus
projectleider infrastructuur Marc
Jansen van Arcadis. “We hebben
een geprefabriceerde koker van
2,5 op 1,5 meter en één van 2,5
op 1 meter geplaatst. Het indrukwekkende aan het project waren de zones waar ze moesten
komen. Dat was vlak langs het
kanaal. Een plaats waar je niet dagelijks aan de slag gaat.
Dat maakte deze werf wel heel
bijzonder. Het gaf de uitvoerders
ook meer dan de nodige voldoening om er aan de slag te gaan.
De arbeiders zaten immers 4,5
meter lager dan het waterpeil
van het kanaal waarvan ze met
damplanken gescheiden waren.
Indrukwekkend en zeer boeiend.
Uiteraard waren alle risico’s meer
dan afgedekt en was er van enig
gevaar helemaal geen sprake.

foto 1 : Aan het prestigieuze project
Blauwe Boulevard zijn nu ook de
werken aan de westzijde gestart.
foto 2 : Niet alleen nieuwe collectoren zijn geplaatst. De kademuren
zijn eveneens verlaagd.
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partners
Bouwheer:
Stad Hasselt, Infrax, Aquafin
Studiebureau:
Arcadis Belgium – Grontmij; Hasselt
Hoofdaannemer:
Bam – Betonac; Sint-Truiden
Afbraakwerken- en grondwerken:
Baldewijns & Co; Hasselt
Beton:
Inter-Beton; Hasselt
Metaalwerken:
Van Eycken; Tienen
Inheien damplanken en buispalen:
Soetaert nv; Oostende
Bemalingen:
Smeyers; Zandhoven
Betonnen kokers en putten:
De Bonte; Laakdal
Damplanken + buispalen:
Arcelor Mital; Overpelt
Aanspannen kokers:
Freyssinet; Vilvoorde
PVC materiaal:
Wavin; Sint-Niklaas / Hasselt
Gietijzer:
Fondatel; Andenne
Wandafsluiter:
Hydromat bvba; Grimbergen
Werfsignalisatie:
Fero; Willebroek
Buitenverlichting:
Infrax; Hasselt
Blauwe steen:
Stone Development; Antwerpen
Baksteen kade:
Nelissen Steenfabrieken; Lanaken

De westzijde van de Kanaalkom zal grotendeels
een afspiegeling zijn zoals de oostzijde.
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Toch zorgde het voor een bijzondere beleving wat de werf net dat tikkeltje extra gaf. Dat zijn bouwputten die je niet vaak tegenkomt.”
Op schema
De nabijheid van het Albertkanaal maakte de werf extra boeiend voor Arcadis. “ In onze berekeningen
moesten we met verschillende factoren rekening houden. Denk maar aan de wind, het grondwater,
het schommelende kanaalwaterpeil doordat de sluis opent of er grote schepen voorbij varen die water
onze richting uitduwden. Dat het waterpeil plots met 30 tot 40 cm steeg, was geen uitzondering,”
beschrijft Marc Jansen . De werken verliepen in twee fases. De eerste vanaf de Groene Boulevard tot
aan de voormalige vestiging van Sanibri. De tweede fase strekte zich van Sanibri uit tot aan de Demer.
“We zitten zo goed als op schema,” aldus Marc Jansen. “We gaan lichtjes over de opgelegde termijn,
maar binnen het aanvaardbare. Problemen hebben we niet of nauwelijks gehad. Moeilijkheden wel,
maar dat is bij elke werf het geval. Het plaatsen van de damplanken verliep minder eenvoudig door
de geografische toestand van de ondergrond. Het was ‘bolderzand’ zoals we het noemen die de heiwerkzaamheden bemoeilijkten. Dat wisten we op voorhand waardoor we er rekening mee gehouden
hebben in onze aanbestedingsdocumenten. Eveneens niet eenvoudig was dat er altijd water door de
collectoren moest blijven doorstromen. Daarom dat we een nieuwe constructie over de bestaande
gebouwd hebben. In feite komt de nieuwe collector tegen en over de oude te staan ter hoogte van de
koppelingen tussen de bestaande en nieuwe kokers.”
Afbraak brug
Naast de collectorwerken was in deze fase van het project ook de verlaging van de kademuren inbegrepen. Het plan van de Blauwe Boulevard is immers om de wandelaars dichter bij het water te kunnen brengen en de beleving van flaneren langs het water te vergroten. Ook de brug die over de Kanaalkom liep ter hoogte van de jachthaven is tijdens dit deel van de werken gesneuveld. “Dat is het eerste
waarmee we begonnen zijn en het is vlot verlopen. We hebben meer tijd besteed aan de voorbereiding
van de werken dan aan de afbraak zelf. Binnen zeven kalenderdagen was de brug weg,” aldus Marc
Jansen. “De voorbereidende werken hielden in dat we op die plaats gestart zijn met de verwijdering
van de leuningen en het wegfrezen van de bestrating. Nadien is met de hulp van een mobiele kraan
uitgerust met een knijptang vanop een reusachtig ponton op het water begonnen aan de sloop van de
brug. Eens ze weg was, is de bodem van het kanaal opgekuist via een kraan met gps-systeem. Om op
save te spelen, zijn we er nadien nog eens overgevaren in een boot met sonar. Zo konden we controleren of er nergens geen puin achtergebleven was of bijvoorbeeld geen wapeningsijzer meer uitstak.
Vaar daar maar eens met je plezierboot over en je hebt een serieus probleem.” Daarmee is deze fase
afgerond. Momenteel tref je er nog een tijdelijke asfaltverharding aan die als dienstweg fungeert voor
de verdere bouwwerken. De definitieve afwerking gebeurt pas wanneer de ondergrondse parking en
de bovengelegen ontwikkelingen een feit zijn.

DUURZAAMHEID WINT
WAAR MEN MET GRES
BEGINT.

1.

www.steinzeug-keramo.com
2.

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

3.
1.
2.

foto 1 : De specifieke geografische
ondergrond bemoeilijkte het plaatsen
van de damplanken.
foto 2 : Werken uitvoeren in bouwputten vlak langs het water is een nietalledaagse plek voor de arbeiders.
foto 3 : De werken om het stadsontwikkelingsproject Blauwe Boulevard volledig te realiseren zullen minstens nog vijf jaar in beslag nemen.

4.
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Baldewijns & Co bvba Veldstraat 170, B-3511 Kuringen - Hasselt
Tel +32 11 25 42 21 Fax +32 11 87 18 33
Mail info@baldewijns-co.be Web www.baldewijns-co.be

foto 4 : De plezierboten moesten
tijdelijk de Kanaalkom verlaten door
onder meer de afbraak van een brug.
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Facts & Figures:
Studienamiddag “Risico’s bij sloop-en afbraakwerken” bij Prevent te Leuven
Op 22 mei 2014 organiseerde Prevent een bijscholing voor veiligheidscoördinatoren. Zowel Aclagro, de
externe dienst voor Preventie en Bescherming: Adhesia, LARA-Architects&Engineers en de Confederatie
van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO) verleenden hun medewerking. Tijdens deze
bijscholing werd uitgebreid ingegaan op de risico’s van sloop en ontmantelingswerken. Waarom is het belangrijk dat veiligheidscoördinatoren zich bijscholen over sloop- en afbraakwerken?
Over het hoofd gezien
In de bouwsector worden afbraakwerken heel vaak over het hoofd gezien. Niet onbegrijpelijk, want het optrekken van een nieuw gebouw is waar alles om draait. Toch is het belangrijk om uitgebreid stil te staan bij
de sloop. Deze afbraakwerken behoren meestal ook tot het takenpakket en de verantwoordelijkheden van
de opdrachtgevers van de bouwwerken. Los van de verantwoordelijkheden zijn er ook andere redenen om
aandacht te besteden aan de afbraakwerken. Enerzijds is de sector van de slopings- en afbraakwerken veel
gevaarlijker dan de rest van de bouwsector. De frequentie, maar in het bijzonder de ernst van de arbeidsongevallen ligt er een stuk hoger dan in de rest van de bouw. Dit betekent dat de arbeidsongevallen die hier
gebeuren ernstiger zijn en vaak een blijvende arbeidsongeschiktheid of zelfs de dood tot gevolg hebben.
Daarnaast kunnen afbraakwerken heel wat geld kosten waardoor het de moeite loont om na te denken hoe
onnodige uitgaven hierbij voorkomen kunnen worden. Door het puin en afbraakafval grondig te sorteren, kan
er bijvoorbeeld geld gespaard worden. Een goede voorbereiding en organisatie van de sloopwerken, kan er
bovendien ook voor zorgen dat de planning geen onnodige vertraging oploopt.
Risico’s bij afbraakwerken
Afbraak en slopingswerken zijn bijzonder risicovol. Werknemers worden blootgesteld aan lawaai, stof, trillingen,... daarnaast wordt er gebruik gemaakt van zwaar materieel, van explosieven, en wordt gewerkt op
hoogte,…. Bovendien is ook het risico op bedelving of instorting steeds aanwezig. Het is dus belangrijk om
vooraf uitgebreid stil te staan bij de risico’s.
Belang van planning
Afbraakwerken moeten dus goed gepland en grondig voorbereid worden. Cruciale factoren zijn een voorbereidende studie en een gedetailleerde risicoanalyse die de basis vormt voor de gepaste preventiemaatregelen. Het opstellen van een sloopinventaris blijkt geen overbodige luxe. Wanneer er grote afbraakwerken
uitgevoerd moeten worden, is het belangrijk om zo vroeg mogelijk een veiligheidscoördinator-ontwerp aan
te stellen; dit is verplicht ten laatste tijdens de studiefase van het ontwerp, maar gebeurt bij voorkeur voor
het opmaken van een dossier voor bouwaanvraag, tijdens het voorontwerp dus al. Tijdens deze fase zal er

beslist worden welke gedeelten afgebroken moeten worden en welke gedeelten behouden blijven. De veiligheidscoördinator-ontwerp zal dan in samenspraak met de andere betrokkenen de gepaste maatregelen
adviseren om de werken veilig te laten verlopen. Deze maatregelen worden bovendien ook opgenomen in
het veiligheids- en gezondheidsplan.
Artikel 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen bepaalt dat de aannemers in de offerte reeds
moeten vermelden op welke wijze zij de afbraakwerken gaan uitvoeren. Ook moeten ze een afzonderlijke
prijsberekening toevoegen met de kost van de preventiemaatregelen en –middelen die in het veiligheidsen gezondheidsplan zijn bepaald.
In dat veiligheids- en gezondheidsplan kunnen verschillende aspecten met betrekking tot de afbraak aan
bod komen:
- de delen die behouden blijven, of beschermd moeten worden tegen instorting of beschadiging;
- de gekozen werkmethoden en technieken, inclusief de machines en arbeidsmiddelen die hiervoor
gebruikt worden;
- de gepaste beschermingsmaatregelen en persoonlijke of collectieve beschermingsmiddelen;
- de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen of asbest. Belangrijke informatie hierover is terug te vinden in
de bouwplannen, asbestinventaris, bodemattesten,…;
- de aanwezigheid van nutsleidingen;
- de volgorde van de verschillende afbraakwerken;
- de keuzes die gemaakt moeten worden in verband met het scheiden, sorteren en afvoeren van afbraakmaterialen en herbruikbare materialen, eventueel vermeld in een afzonderlijk afvalplan;
- de signalisatie, afbakening, verlichting van de werf, het omleiden van het verkeer,…;
- maatregelen om de stofhinder te beperken.
Belang van overleg
De veiligheidscoördinator-ontwerp speelt dus een centrale rol. Belangrijk is dat hij of zij vanaf het begin
overleg pleegt met alle betrokkenen. Door in een vroeg stadium overleg te plegen met zowel de aannemers van de bouw als met de aannemers voor de afbraak, kan de veiligheid gegarandeerd worden
doorheen het volledige bouwtraject. Ook is het belangrijk dat gedurende het hele proces regelmatig overlegmomenten ingelast worden, zodat kan ingespeeld worden op de realiteit
en eventuele onvoorziene omstandigheden. Door regelmatig te overleggen
kan de veiligheidscoördinator continu bijsturen en erover waken dat alles veilig verloopt.
Onbekend is onbemind
De sector van de afbraakwerken is relatief onbekend, ook binnen de bouwsector. Afbraakbedrijven maken gebruik van gespecialiseerde technieken,
machines en gereedschappen die voor
de buitenwereld vaak onbekend zijn.
Heel wat aannemers zijn dan ook niet op
de hoogte van de mogelijkheden om bepaalde afbraakwerken op een veilige en
gecontroleerde manier uit te voeren.
Slopen van betonnen gevelpanelen tot op de draagstructuur van het gebouw, met een minigraver, vanuit een
aangepaste hijscontainer.

Bijscholingen: het wettelijk kader
Veiligheidscoördinatoren dienen zich regelmatig bij te scholen in het kader
van hun certificatie. Prevent-Academy organiseert tweemaal per jaar zo’n
bijscholing over actuele thema’s, telkens in het voorjaar en in het najaar. De
volgende bijscholing is gepland op 20 november 2014. Ook de opleiding voor
veiligheidscoördinatoren wordt georganiseerd door Prevent-Academy in Leuven. Op 1 oktober start de opleiding voor veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator wordt opgeleid
om veiligheids- en gezondheidsanalyses uit te voeren en de daarbijhorende preventiemaatregelen voor
te stellen van arbeidssituaties op de bouwplaats. Daarenboven kan hij de evolutie van het veiligheidsen gezondheidsniveau van alle installaties op de bouwplaats volgen, weet hij de residuele risico’s op de
bouwplaats te coördineren en alle betrokken partijen op een bouwplaats te motiveren voor veiligheid en
gezondheid.
Volg de agenda van de opleidingen voor veiligheidscoördinator, preventieadviseur en milieucoördinator op
http://www.prevent.be/kalender.
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Ook interessant architectuurnieuws te melden? Geef het door op info@architectura.be

200 nieuwe woningen voor
Overpelt centrum

BMW bouwt dubbeldekshowroom
in Hasselt

Het gemeentebestuur van Overpelt
werkt samen met projectontwikkelaar
Lamoo een braakliggend terrein weg.
Het perceel ligt tussen de dorpskern en
het ziekenhuis. Meer dan 200 wooneenheden, getekend door Nova Zembla architecten, worden over een periode van
meer dan vijf jaar gebouwd. Het project
is een volgende stap in het masterplan
centrumvisie. De werken starten in het
voorjaar van 2015.

De Duitse autoconstructeur BMW breidt
haar Hasseltse vestiging uit. BMW Van
Osch schakelt Holistic Architecture 50|5
in om een aanvullend deel aan de garage
op de grote ring te breien. Het resultaat
is een opvallende dubbelhoge showroom
met dakparking. Het aangrenzende MINI
filiaal krijgt meteen ook aansluiting met
de BMW concessie. TDE stond in voor de
studies, Mathieu Gijbels staat in voor de
constructie.

“Agter de Heuf” heeft een leefbare mix
die jong en oud, zelfstandig en zorgbehoevend, groot en klein budget moet
samenbrengen. Het multigenerationeel
project omvat starterwoningen, appartementen, zorgwoningen, assistentiewoningen, sociale woningen en woningen
voor mindervaliden. “Agter de Heuf staat
voor solidair samenwonen van jong en
oud, rijk en arm, valide en mindervalide,”
legt Peter Smolders van Lamoo uit.

De garage aan de Gouverneur Verwilghensingel heeft nood aan een uitbreiding.
De populariteit van het automerk stijgt elk
jaar, met plaatsgebrek als een direct gevolg van de geëxplodeerde vraag. Omdat
de garage enkel nog plaats rest op een
strook die enkele meters tussen de bouwlijn en het bestaande gebouw ligt, werd
gekozen om het gebouw in de hoogte uit
te breiden.
Het nieuwe gebouw telt drie verdiepingen.
Een hedendaagse, grote en goed zichtbare showroom is de prioriteit. Nieuwe functies zoals een ontvangstbalie, loungeruimte, shop, koffie- en verkoopshoek worden
geïntegreerd of uitgebreid in het pand. De
helft van de bestaande showroom wordt
gebruikt voor de handover van de wagens.
Eigenaars kunnen hier hun kersverse wagen komen ophalen.

Minidorp
De stad legt naast wooneenheden ook
handelsruimtes, horecazaken, kantoren
en een ondergrondse parkeergarage aan.
De plannen van Nova Zembla architecten
bevatten de creatie van een kopgebouw.
Deze aandachtstrekker fungeert als inkomhal voor het centrum en vormt ook
meteen de verbinding over de Ringlaan.
•••
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Uitvalsbasis
De strategische ligging van de garage een toplocatie volgens de architecten - is
een perfect argument om een dubbele
showroom te creëren. “Het is belangrijk
om visueel aanwezig te zijn,” weet architect Juul Vanleysen. “Tijdens de werken
verbinden we de twee garages, BMW
enerzijds en MINI anderzijds.
•••

Clarenhof in Hasselt officieel
geopend

Het beschermde Clarissenklooster ligt
de trotse Hasselaars nauw aan het hart.
Sinds het begin van vorige eeuw vormt
het een vaste waarde in het stadsbeeld,
en dus luidde de primaire eis bij de herbestemming dat de ziel van het klooster
intact moest blijven. Wie het nieuwe Clarenhof betreedt, merkt meteen dat dit ook
effectief gelukt is. In de schaduw van de
alombekende kapel vervloeien oud en
nieuw in een huiselijke omgeving met
een uniek historisch karakter. Het knappe
zorgcomplex werd vrijdag 16 mei officieel
geopend.
Probis en Vestio deden een beroep op
a2o architecten om alle wensen en eisen
in een definitief ontwerp te gieten. Intensief overleg met onder meer de dienst
Monumentenzorg leidde tot een concept
dat maximaal uitgaat van het beschermde
erfgoed. Van buitenaf bekeken is er aan
het Clarissenklooster dan ook weinig tot
niets veranderd. Hier en daar geven ritmische gaten in het metselwerk de gevel
wat meer cachet. Binnenin is het klooster sober en minimalistisch gerenoveerd,
met wit en zachte houttinten als dominante accenten. De meest karakteristieke
historische elementen (een biechtstoel,
hoge houten deuren, antieke meubels,
vroegere buitenmuren, ...) zijn bovendien
bewaard en geïntegreerd in het nieuwe
interieur.
Het gelijkvloers van het Clarissenklooster
is omgevormd tot een woonzorgcentrum
met 44 kamers. De verdieping is – net als
het aanpalende nieuwbouwblok – voorbehouden voor ruime serviceflats. In totaal
zijn er 56 serviceflats, die grotendeels losstaan van het woonzorggedeelte.
•••

Duurzaam kantoorgebouw
Centennial nieuwe thuishaven
voor ondernemerschap in Hasselt

Brussel mag dan een bruisende metropool
zijn, heel wat ondernemers verlaten de
hoofdstad om hun heil te zoeken in andere oorden. En waar is ’t gezelliger vertoeven dan in het Limburgs bronsgroen? Die
mening is ook bouwbedrijf Hoedemakers
toegedaan en daarom start de algemene
ondernemer binnenkort de constructie
van een kantoorgebouw Centennial in de
schaduw van het Hasseltse station. Het
duurzame ontwerp van Ma°Mu architecten wil een katalysator zijn voor de verdere
ontwikkeling van de stationsbuurt.
“Met het kantoorgebouw Centennial
willen we een toekomstgericht laagenergiekantoorgebouw optrekken dat klaar is
voor de economie van de 21ste eeuw.”
Aan het woord is Danielle Hoedemakers,
gedelegeerd bestuurder van Bouwbedrijf Hoedemakers uit Hasselt, de vierde
generatie die aan het roer staat van het
bouwbedrijf. De algemeen ondernemer
nam voor het ontwerp Ma°Mu architecten onder de arm. Het bureau tekende
een pand met landschapsburelen dat een
binnentuin omarmt en zich prominent in
het straatbeeld plaatst. Een architecturale voorgevel die grossiert in geanimeerde
glaspartijen zorgt voor voldoende natuurlijke lichtinval. Het complex telt vier verdiepingen, goed voor 7050 m2 kantoorruimte, waarbij het gelijkvloers gedeeltelijk
voorbehouden is voor handelsruimte en
overige faciliteiten. Twee ondergrondse
parkeeretages bieden ruimte aan 162
voertuigen. Sportievelingen kunnen hun
tweewieler stallen in een ruime fietsenstalling. Aan het stationsplein 11 verbouwde Bouwbedrijf Hoedemakers al 1.000 m2
burelen en ontvangstruimte. Deze zijn op
korte termijn beschikbaar en kunnen geïntegreerd worden in het project Centennial.
•••

Geschiedenis heerst in Bokrijk,
maar niet in toiletten

Een bezoek aan domein Bokrijk is een
bezoek aan het verleden. Lemen huisjes,
houten balken en strooien daken bepalen
het uitzicht van dit beschermd stukje geschiedenis. Maar niet alles in het domein
is een blast from the past. De toiletten
werden grondig gerenoveerd door Egide
Meertens Architecten.
Bij de renovatie werden er vijf toiletpaviljoenen onder handen genomen. Belangrijk
was om het groene en bosrijke karakter
van het domein in de sanitaire ruimtes te
integreren. Omdat een boom in een toiletruimte niet meteen de meest hygiënische keuze is, werd er geopteerd voor het
tweede meest natuurlijke idee.
Natuurmotieven
Bemeubeling met houtmotieven en lichtbakken met het uitzicht van een boomkruin werden geïnstalleerd in de toiletten.
Zij dienen als bindmiddel tussen de moderne, hygiënische ruimte en de traditionele,
natuurlijke sfeer van het park. Doordat drie
van de vijf paviljoenen deel uitmaken van
de geklasseerde gebouwen binnen het
domein golden er strenge regels voor de
aanpassingswerken. Het was dan ook niet
eenvoudig om een ruimte voor mensen
met een beperking of een luierhoek te integreren. De werken moesten bovendien
tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode in oktober tot maart gebeuren.
Zuinig
Door budgettaire beperkingen werd de
renovatie beperkt tot de paviljoenen. De
architecten kozen voor eenvoudige maar
duurzame materialen. Er werd extra aandacht besteed aan het waterverbruik. De
architecten kozen voor sensorgestuurde
kranen en spaarknoppen bij de toiletten
die het water doseren. Automatische
handdrogers en zeepdispensers zorgen
voor een minimumverbruik van papier en
zeep.
•••

MASS Architects en PSK bundelen
krachten voor uitbreiding
WZC Eyckendael

Er is een nijpend tekort aan opvangplaatsen voor hulpbehoevende bejaarden in
Vlaanderen. In 2012 voerde denktank
Itinera een studie uit die bewees dat er
een verontrustende politiek gevoerd wordt
op vlak van bejaardenopvang. In datzelfde
jaar vierde de congregatie Grauwzusters
haar 150 jarig bestaan. In opdracht van
vzw Bejaardenzorg Grauwzuster Limburg
ontwerpen MASS Architects en Architectengroep PSK een uitbreiding voor
woonzorgcentrum Eyckendael in Riemst.
Bureaus Peeters - De Belder, ir. P. Poelmans en V-Consult verzorgen de studies.
Het huidige woonzorgcentrum Eyckendael telt 60 woongelegenheden en
3 eenheden voor een kortdurig verblijf.
Het wedstrijdontwerp behelst een uitbreiding van 3 geclusterde woningen
voor dementerende personen. Elke
cluster kan 7 bewoners opvangen. Een
bijkomende uitbreiding van minimaal
24 assistentiewoningen en een wijkzorgservicepunt moet van Eyckendael
een up-to-date woonzorgpunt maken.
Ruimtelijk & functioneel geheel
De uitbreiding van het woonzorgcentrum
ligt geconcentreerd rond een vierkant
binnenhof. De architecten streven naar
één samenhangend ruimtelijk en functioneel geheel dat langs alle zijden benaderd
kan worden. Elke functiegroep heeft haar
eigen noden. Zo hebben de woningen
onder meer verschillende oppervlaktes,
buitenruimtes en interne relaties. De assistentiewoningen vormen samen met de
uitbreiding van het rusthuis een tweede
gedeeltelijk besloten buitenruimte. Het
projectdeel van de assistentiewoningen is
nu opgenomen als optie en wordt mogelijk gerealiseerd in een tweede fase.
•••
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‘Residentie De 2 Heeren’ gestart
te Genk

De Hasseltse klokken kan je vanaf
nu niet alleen horen maar ook zien!

Luco Alarm waagde zich aan een klim
naar het klokkenplatform op een hoogte
van 36 meter. We geven het gerust toe,
op die hoogte hebben we nog nooit een
camera geplaatst.

De geïntegreerde proef met als thema
“Verbonden” van de richting Architecturale en Binnenhuiskunst bestond uit
9 projecten van verschillende kunst- en
algemene vakken. De leerkrachten hebben elk op een holistische, geïntegreerde manier opdachten samengesteld
rond duurzaam en verantwoord wonen
en werken in de stad.
De opdracht in het atelier Architectuurtekenen vormde de schakel tussen alle
andere opdrachten van de deelnemende
vakken. Elk individueel project vormde
een schakel in een geheel van ontworpen atelierwoningen, verbonden door
een letterlijke sokkel, verbonden door
het materiaal baksteen en verbonden
door het bouwprogramm.
De lange overdekte straat van het
Vlaams Huis aan de Koningin Astridlaan
te Hasselt vormde een ideale uitvalbasis voor de GIP-jury en -tentoonstelling
op woensdag 28 mei 2014. De externe
juryleden waren dit jaar docenten uit de
opleiding Toegepaste Architectuur uit
Howest Brugge en oud-leerlingen afgestuurd in de opleiding Master Interieurarchitectuur. Aansluitend was een receptie voorzien samen met de ouders en de
leerkrachten van 6 ABK.
•••
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Een eenvoudige opdracht was het zeker
niet: White Light in Genk heeft in opdracht van De Scheepvaart een duwboot
van 70 meter onherkenbaar omgevormd
tot een moderne expositieruimte met
hippe loungebar. En dat op 3 maanden
tijd.
Bootwhitelight 2
De boot dient om de 75ste verjaardag
van het Albertkanaal te vieren. Bezoekers kunnen er naar een tentoonstelling
kijken over onder meer het uitgraven van
het kanaal. White Light zorgde voor het
concept en de uitvoering van een interactieve kwis, een multimediapresentatie, displays, enzovoort. Er is ook een
moderne brasserie met terras aan boord,
die het bedrijf van Marcel Engelen van
nul heeft uitgewerkt.
Boot whitelight 1
Tot half juni vaart de tentoonstellingsboot
op het Albertkanaal tussen Antwerpen
en Vroenhoven. Info over aanlegplaatsen
en bezoeken is te vinden op deze site.
•••

Liefhebbers van het klokkenspel moeten geen 168 trappen meer maken om
hun favoriete beiaardier aan het werk te
zien. Dankzij ons camerasysteem in de
beiaardierskamer kunnen de passanten
de beiaardier in actie niet alleen horen,
maar ook zien!
De beelden worden vanuit de toren
draadloos doorgestuurd naar een
TV-scherm op de begane grond, op
de vismarkt, de fruitmarkt en de grote
markt.
Dankzij enkele grondige gesprekken en
een zoektocht naar creatieve oplossingen
slaagden we er in om ons bewakingssysteem om te toveren tot een levensechte livestream, en met succes.
Ook nu zijn we blij dat we steeds kwaliteit
leveren. Ik ben er namelijk niet zo zeker
van als ik bij een technische panne mijn
mensen nog zo ver krijg om opnieuw de
toren te beklimmen.
Raf Jansen
Luco Alarm
www.lucoalarm.be
•••

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 :

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
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