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Digitalisering als hulpmiddel 
voor duurzamer bouwen?

Om de toekomst van Europa te vrijwaren, stelt Ursula von der Leyen een nieuw Europees 
‘Bauhaus’ voor, dat ruimte kan bieden voor co-creatie en waar architecten, ingenieurs, 
wetenschappers en ontwerpers kunnen samenwerken om te bouwen in synergie met het 
milieu enerzijds en met de nieuwe technologieën anderzijds. 

Gebouwen en infrastructuur zijn immers verantwoordelijk voor minstens 40% van de uit-
stoot van broeikasgassen en voor 30% van ons afval. Bovendien is de bouwsector traag in 
het adopteren van digitale technologieën. Andere sectoren hebben deze innovaties sneller 
toegepast, zoals robotproductie in industrieel ontwerp of blockchaintechnologieën in de 
financiële wereld. Sterker nog, bouwprojecten omvatten vaak complexe, heel gevarieerde 

vraagstukken die worden aangepakt door een veelheid 
aan actoren die in afzonderlijke silo’s werken. Deze pro-
jecten zouden dankzij nieuwe technologieën veel effici-
enter kunnen verlopen. 

Als we de enorme uitdaging van de klimaatcrisis willen 
aanpakken, moeten we de vraag stellen hoe deze nieu-
we technologieën ons kunnen helpen om gebouwen te 
ontwerpen met minder materialen, op een meer natuur-
lijke manier, en met hergebruikt of gerecycleerd afval. 

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vermeldde dat de bouwsector te-
gen 2050 koolstofvrij moet zijn om de doelstellingen van de klimaatovereenkomst van 
Parijs te halen en zo extreme klimatologische omstandigheden te vermijden. 

Gezien de lange levensduur van gebouwen is het dringend en essentieel om digitale tech-
nologieën toe te passen die de hele sector kunnen helpen om circulair te bouwen, om 
de milieu-impact van gebouwen te verminderen en tegelijkertijd te voldoen aan de maat-
schappelijke en economische behoeften van de bouwsector, die 13% van het wereldwijde 
bbp vertegenwoordigt. Digitale automatisering heeft het potentieel om ingenieursweten-
schappen en architectuur te transformeren door bij te dragen aan een betere communica-
tie tussen de verschillende stakeholders in de bouw.

¬  Catherine De Wolf – Assistant Professor of Design  

and Construction Management, TU Delft

Gezien de lange levensduur 
van gebouwen is het dringend 
en essentieel om digitale 
technologieën toe te passen die 
de hele sector kunnen helpen 
om circulair te bouwen.

¬  Voorwoord 
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¬  Projectreportage

The Penta
Flexibele leeromgeving met ruimtelijk karakter

“Geïntegreerde en duurzame campussen zijn de bruisende biotopen 
voor de lerende gemeenschap van studenten en medewerkers. Ze zijn 
a nice place to be, an inspiring and empowering habitat.” Die ambitie 
stelde Howest voorop bij de bouw van zijn nieuwe campus in Kortrijk. 
Ontwerpteam ABDM architecten + RAU voegde de daad bij het woord met 
een flexibel en technisch vooruitstrevend concept.

3  De nieuwe campus diende heel wat functies te herbergen, waaronder een resto, 
bibliotheek, studeer- en lesruimtes, meetingrooms, een docentenlounge enzovoort. 
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In 2013 publiceerde Howest een open kandidatuurstelling 
voor een nieuwe campus voor de Hogeschool West-Vlaan-
deren. ABDM architecten bundelde de krachten met het 
Nederlandse bureau RAU en op 1 september 2014 kwam 
het ontwerpteam als winnaar uit de bus. 

De nieuwe campus diende heel wat functies te herber-
gen, waaronder een resto, bibliotheek, studeer- en 
lesruimtes, meetingrooms, een docentenlounge enzo-
voort. Ook alle opleidingen moesten er op gepaste wijze 
onderdak vinden. Dirk Martens, zaakvoerder van ABDM 
architecten, legt uit: “Om alle gevraagde functies in het 
gebouw te kunnen integreren, moesten we een gebouw 
met een totale bruto oppervlakte van circa 11.000 m2 
realiseren. Naast de organisatorische basiseisen moest 
ons ontwerp een antwoord bieden op verregaande 
ambities inzake duurzaamheid en ook een BIM-aanpak 
was een must. Randvoorwaarden die essentieel waren 
om de nodige flexibiliteit te garanderen voor de continu 
evoluerende onderwijstaken van Howest.”

Het gebouw is door de duidelijke opbouw heel leesbaar 
en vormt een aangename leeromgeving met veel daglicht 
en een bijzondere ruimtelijkheid door de atriumtrappen 
die het atrium doorkruisen. De grote flexibiliteit laat toe 
om met beperkte ingrepen in te spelen op de steeds 
evoluerende onderwijsmodellen en opleidingen. De au-
ditoria met aanpalende marktplaats en restaurantzone 
bevinden zich op het halfondergronds niveau waardoor 
het perfect mogelijk is om deze ruimte ter beschikking 
te stellen van derden zonder het gehele gebouw open te 
stellen.

Vijfhoekige vorm
Stedenbouwkundige randvoorwaarden legden belang-
rijke beperkingen op qua terreinbezetting. Daarenboven 
hechtte de bouwheer veel belang aan het groene land-

Aan de oost-, zuid- en westzijde fungeren grote 
uitkragingen als vaste zonwering. 5

© ABDM architecten
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¬   Projectreportage

schap van het bouwterrein, gelegen naast het Magdale-
napark. Martens: “Daarom kozen we ervoor om een groot 
deel van de functies half-ondergronds te realiseren, 
met bovenop deze ruimtes een extensief groendak 
dat volledig aansluit bij de omgevende groenzone. Om 
voldoende daglicht in de halfondergrondse ruimte te 
laten binnendringen maakten we drie grote insnedes 
in het landschap. Daardoor hebben de gebruikers van 
het gebouw nooit het gevoel zich onder het landschap 
te bevinden. Door het bovengrondse bouwvolume een 
vijfhoekige vorm met afgeronde hoeken te geven – van-
daar de naam Penta – oogt het gebouw ook veel kleiner 
aangezien je nooit de volledige breedte in één oogopslag 
kan waarnemen.”

Aan de oost-, zuid- en westzijde fungeren grote uitkra-
gingen als vaste zonwering. “Deze uitkragende groen-
daken variëren per bouwlaag waardoor we een levendig 
volumespel creëerden. De beplanting op de groendaken 
bevindt zich ter hoogte van de onderzijde van de ramen 
zodat deze goed zichtbaar is vanuit de lokalen. Aan de 
buitenzijde hangt de beplanting hier en daar over de 
dakrand, wat de aansluiting met de groene omgeving 
versterkt”, aldus Martens. 

Structurele creativiteit
Het verkrijgen van de omgevingsvergunning had wat 
voeten in de aarde door enkele kleine afwijkingen ten 
opzichte van het verouderde BPA en door de brandvei-
ligheidseisen voor het centrale atrium. “De realisatie van 
een atrium over meerdere bouwlagen paste niet in de 
huidige brandveiligheidsvoorschriften waardoor we een 
afwijking moesten aanvragen. Dat resulteerde in de eis 
om sprinklers te plaatsen in combinatie met een rook- en 
warmteafvoerinstallatie in het atrium”, vertelt Martens. 
De hoge grondwaterstand vormde eveneens een belang-
rijk aandachtspunt tijdens het ontwerpen van de vloer en 
de wanden van de halfondergrondse ruimtes. Martens: 
“Om de water- en dampdichtheid te verzekeren werd 
bovenop de toepassing van waterdicht beton een extern 
waterdichtingsmembraan aangebracht. Buffertanks ter 
plaatste van de insnedes werden zodanig gedimensio-
neerd om te voorkomen dat hemelwater in de halfonder-
grondse ruimtes terechtkomt.”

De nodige structurele creativiteit kwam kijken bij de tot 
4 meter uitkragende extensieve groendaken, de grote 
atriumtrappen en de grote overspanningen van het  
atriumdak, stelt Martens. “Omwille van de eis van 
flexibele indeling konden enkel ter plaatse van de liften 
en trappen stabiliteitswanden worden geplaatst om de 
horizontale stabiliteit van het gebouw te verzekeren.”

De grote flexibiliteit laat toe 
om met beperkte ingrepen in te 
spelen op de steeds evoluerende 
onderwijsmodellen en opleidingen.

3  Het gebouw is door de duidelijke opbouw heel leesbaar en vormt 
een aangename leeromgeving met veel daglicht en een bijzondere 
ruimtelijkheid door de atriumtrappen die het atrium doorkruisen. 
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Uitgebreid energetisch concept
Tijdens het ontwerpproces zetten ABDM + RAU maximaal 
in op duurzame materialen en technieken. Martens: “Aan 
het beton werden gerecycleerde granulaten toegevoegd 
en voor het bindmiddel werd hoogovencement in plaats 
van portlandcement gebruikt. In twee auditoria werden 
bestaande stoelen volledig gerecupereerd.”

Het energetisch concept van het gebouw omvat onder 
meer PV-panelen op het volledige dak, een BEO-veld 
voor passieve koeling, duurzaam waterbeheer met 
een helofytenfilter en een WKK voor de verwarming en 
de elektriciteitsproductie met aardgas en aardwarmte 
als energiebronnen. “Er is zelfs sprake van een cam-
puswarmtenet waarbij we het nieuwe Penta-gebouw 
gekoppeld hebben aan het verwarmingssysteem van de 
bestaande gebouwen aan de Karel Graaf de Goedelaan”, 
legt Martens uit.

Een ver doorgedreven isolatie van de gebouwschil 
garandeert een laag K-peil. ISOVER Multimax 30 werd 
toegepast als thermische isolatie achter de aluminium 
gevelbekleding op het marktplaatsniveau. “We kozen 
voor Multimax 30 omwille van de eenvoudige inpassing 
rond de verankering van de metalen gevelbekleding. 
Bovendien is glaswol een duurzaam en brandveilig ma-
teriaal. De lage lambdawaarde van Multimax 30 (0,030 W/
m²/K) maakte het mogelijk om de voorziene spouwdikte 
aan te houden”, besluit Martens.

Locatie: Kortrijk 
Opdrachtgever: Howest 
Architecten: ABDM+RAU 
Studiebureau: ABDM 
Hoofdaannemer: Monument Vandekerckhove

INFO 
Meer info over de producten 
van ISOVER? Stuur een mail 
naar bbm@isover.be of surf 
naar www.isover.be

3  Tijdens het ontwerpproces zetten ABDM + RAU maximaal 
in op duurzame materialen en technieken.

3  Een ver doorgedreven isolatie van de gebouwschil 
garandeert een laag K-peil.
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TOPPRESTATIES
VOOR ELKE SPOUWMUUR
ISOVER glaswol is gegarandeerd de beste oplossing voor
het isoleren van elke gevel. Gebruiksvriendelijk, duurzaam 
en brandveilig, kortom geschikt voor elk bouwproject. 
ISOVER Multimax 30 beantwoordt aan de strengste wet-
geving en levert topprestaties door de jaren heen.

Meer weten over beter isoleren van spouwmuren
op www.isover.be/muurdossier

ISOVER MULTIMAX 30, DE MAX
IN SPOUWMUURISOLATIE

www.isover.be/muurdossier
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Het onderwerp van deze rubriek was nooit eerder zo evident. De 
gevolgen van COVID-19 laten zich immers ook op werven gevoelen. De 
preventiemaatregelen uit het sectorprotocol van 7 mei vormen nog steeds 
de leidraad voor aannemers. Maar wat zijn de grootste nadelen die zij 
ondervinden? Heeft corona vertraging opgeleverd? Wat zijn de financiële 
consequenties? En had corona misschien ook positieve gevolgen? Een 
rondvraag biedt de antwoorden.

Hoe laat corona zich gevoelen 
op de werf?

¬  Aannemersperikelen

Social distancing tenzij het écht niet anders kan, handen wassen 
bij aankomst, mondmaskerdracht, thuisblijven wanneer je je ziek 
voelt, iedereen eigen gereedschap, vergaderen in kleinere groepen 
en in openlucht, sanitair vaker kuisen, desinfecterende middelen 
voorzien, een BPM-kit voor werknemers die binnenshuis werken 
en affiches die herinneren aan al die regeltjes: dat zijn de meest 
belangrijke preventiemaatregelen uit het sectorprotocol van 7 mei, 
ondertekend door de Confederatie Bouw, Bouwunie, FeMa en de 
vakbonden ABV, ACV en ACLVB.

Erik Woestenborghs

ARWO-BOUW

Bruno Janssen

Thomas & Piron Bâtiment

Herman Verwimp 
Mathieu Gijbels

Nancy Vander Putten 
ATD Covan

Fabienne Dekeyser

BESIX

w w w . b e l g i a n b u i l d i n g . b e  –  BBM 94 9



¬  Aannemersperikelen

Bij alle aannemers die we spreken, horen we dat al die 
zaken extra organisatie vergen. Maar ze ondervinden 
nog andere nadelen aan COVID-19. “Bepaalde werven 
werden geannuleerd omdat mensen hun geld willen spa-
ren”, vertelt Nancy Vander Putten, zaakvoerder van ATD 
COVAN. 

“Het overleg met de bouw-
heer en architect op de werf 
is niet altijd mogelijk, wat tot 
meer communicatiefouten 
leidt”, horen we dan weer van 
Erik Woestenborghs, zaak-
voerder van ARWO-BOUW. 

“Wij merken bij sommige ar-
beiders angst zodra een collega zegt dat hij zich niet lek-
ker voelt”, noemt Bruno Janssen, productiedirecteur bij 
Thomas & Piron Bâtiment, nog een ander nadeel.

Vertraging
Een nadeel dat overal terugkeert, is dat de werven ver-
traging oplopen. “Een aantal werven in België heeft een 
aantal weken stilgelegen omdat we door de specifieke 
werkzaamheden de social distancing te lang niet konden 
garanderen”, aldus Fabienne Dekeyser, HSE Manager bij 
BESIX. “Of doordat buitenlandse onderaannemers soms 
in eigen land in quarantaine moesten.”

“Bepaalde werven werden stilgelegd door openbare be-
sturen en verschillende particulieren wilden niet dat er 
binnen in het huis werd gewerkt”, vertelt Vander Putten.

“Voor sommige bouwmaterialen is de levertermijn nu lan-
ger”, aldus Woestenborghs. 
“De afstandsregel respecte-
ren is bij verbouwingen, waar 
meer mensen op korte ruim-
te moeten werken, dan weer 
een pak moeilijker. Daardoor 
hebben enkele bouwheren 
de werf in de beginfase uitge-
steld.”

“Sommige onderaannemers 
waren minder voorzichtig dan onze mensen. Op werven 
waar dat zo was, hebben we de klant gezegd dat we zo 
niet wilden voortwerken. De achterstand die we daardoor 
opliepen hebben we wel nog kunnen goedmaken”, zegt 
Herman Verwimp, Marketing & HR Director bij Mathieu 
Gijbels. 

Financiële gevolgen
“Een omzetachterstand van 15% en een halvering van de 
verwachte winst”, snijdt Verwimp meteen ook de finan- 
ciële gevolgen aan. “Al zijn de vooruitzichten voor het vol-
gende jaar alles bij elkaar nog behoorlijk goed.”

De bouwsector zal ook in 
een later stadium gevolgen 
ondervinden van deze crisis; het 
werkaanbod zal dalen met een 
prijzenslag om bepaalde werven 
binnen te halen tot gevolg.

Het dragen van mondmaskers 
en het respecteren van 

de social distancing zijn 
slechts enkele van de 

coronamaatregelen die gelden 
op werven. 5
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Bij ARWO-BOUW stellen ze een stijging van de werkings-
kosten vast. “De vervoerskosten liggen hoger omdat ie-
dereen nu apart naar de werf komt, de beschermings-
middelen zijn een onvoorziene kost, we investeren in 
voorlichting …”, somt Woestenborghs op.

“Bij ons is dat niet anders, al hebben wij het geluk dat we 
deel uitmaken van een bedrijf dat financieel zeer sterk 
staat, waardoor de financiële gevolgen ons voortbestaan 
gelukkig niet in het gedrang brengen”, reageert Janssen.

“Het is evident dat deze crisis zeker voor werven die 
stilvallen financiële gevolgen heeft”, vult Dekeyser aan. 
“Denk maar aan doorlopende contracten die moeten her-
bekeken worden of huurstops die al zijn toegekend.”

Vander Putten denkt ook al verder. “De bouwindustrie zal 
ongetwijfeld ook in een later stadium gevolgen ondervin-
den van deze crisis. Zo zal het werkaanbod dalen met 
een prijzenslag om bepaalde werven binnen te halen tot 
gevolg.”

Toch enkele voordelen
Heeft corona, hoe gek ook, dan geen enkel voordeel voor 
werven? Toch wel, zo blijkt. Woestenborghs: “Corona 
vraagt een meer doorgedreven planning: op tijd materi-
alen bestellen, de arbeiders en het transport met meer 
omzichtigheid inplannen … Organisatorisch zijn we daar-
door sterker geworden. Ook de digitalisering van ons 
bedrijf is op een hoger niveau gebracht: digitaal verga-
deren, ons 3D-tekenwerk is uitgebreider omdat we het 
ontwerp nu niet altijd meer fysiek kunnen toelichten en 
door het wegvallen van beurzen hebben we eindelijk de 
stap gezet naar digitale marketing.”

“Tijdens de spitsuren is de verkeerscirculatie dan weer 
een pak vlotter”, vult Vander Putten aan.

“Wij zijn gaan beseffen dat het dragen van een masker en 
meer hygiëne op de werf ook na corona kunnen zorgen 
voor een veiligere werkomgeving. De werknemers zijn 
zelf ook overtuigd van het belang van hygiëne op de wer-
ven. Ook zien we dat de werklokalen properder zijn om-
dat ze nu elke dag worden opgekuist”, besluit Janssen. 

BBM ONLINE 
Op de BBM-website vindt u een 
uitgebreide versie van dit magazine 
met meer Aannemersperikelen. Surf 
naar www.belgianbuilding.be.

4  Het sectorprotocol van 7 mei verplicht 
aannemers de coronamaatregelen met 
affiches duidelijk te maken op de werf.
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¬  Productinfo

Systeemoplossing voor luchtdichte 
installatie van buitenschrijnwerk 
driemaal bekroond 

Hoge energieprestaties van gebouwen staan of vallen met een 
thermisch en luchtdicht ononderbroken gebouwschil. Met de 
producten van Soudal kan je rekenen op bewezen kwaliteit. Het 
Turnhoutse bedrijf behaalde zopas vijf Passive House-certificaten 
voor zijn prekadersysteem SoudaFrame SWI en vloeibaar 
membraan Soudatight. 

SoudaFrame SWI is een modulair systeem voor venster-
montage uit glasvezelversterkte kunststof (GVK) dat 
in het isolatievlak wordt gemonteerd met verbeterde 
psi-waarden of minder warmteverliezen tot gevolg. Dat 
ook de thermische prestaties van SoudaFrame SWI na-
venant zijn, bewijzen de Passive House-certificaten die 
het systeem eerder dit jaar behaald heeft. “SoudaFrame 
is het enige prekader op de markt met een certificaat 
voor drie klimaatzones, met name een koud, koud gema-
tigd en warm gematigd klimaat”, benadrukt Steven Van  
Orshaegen, productmanager bij Soudal. “Dit toont aan 
dat wij op het hoogste niveau mee kunnen met onze 
oplossingen. En als we meer kunnen, kunnen we ook 
minder. De certificaten voor passiefwoningen bewijzen 
dat SoudaFrame SWI ook garant staat voor hoge energie-
prestaties in lage energiewoningen.”

Prekader
SoudaFrame SWI heeft ten opzichte van andere syste-
men een uiterst slank profiel van max. 1 cm. Dat is te dan-
ken aan het ijzersterke composietmateriaal, waardoor 
nagenoeg niets van het isolatieoppervlak verloren gaat. 
Een bijkomend voordeel is dat SoudaFrame SWI in het 
atelier of op de werf geassembleerd kan worden en als 
een geheel gemonteerd wordt. Dat maakt de bevestiging 
en afdichting een stuk sneller en eenvoudiger. Speciaal 
ontwikkelde clips zorgen voor uniforme voegafmetingen 
tussen frame en raamkader.

SoudaFrame SWI is beschikbaar in lengtes van 2,2 meter 
en 6 meter, met vier mogelijke profieldieptes: 90 ,130 ,160 
en 200 mm.

12 BBM 94 –  w w w . b e l g i a n b u i l d i n g . b e



Vloeibare luchtdichting
Ook op het gebied van luchtdichting scoren de producten 
van Soudal. Het bedrijf behaalde twee Passive House- 
certificaten voor het vloeibaar 
membraan Soudatight, en dat 
in de hoogste klasse. Zowel 
Soudatight SP als LQ voldoen 
namelijk aan de vereisten 
voor een phA-label, wat staat 
voor een lekdebiet kleiner dan  
0,1 m3/h/m2 bij 50 Pa. Om dit certificaat te behalen, is  
Soudatight fysiek getest door het Passive House Institute 
in Darmstadt, Duitsland. 

Eén systeemoplossing
Soudal staat nu sterk met één systeemoplossing voor 
een thermisch optimale en luchtdichte installatie en af-
dichting van buitenschrijnwerk in een ononderbroken 
gebouwschil: SoudaFrame SWI in combinatie met de  
Soudal-folies, -schuimen, -zwelbanden of -vloeibare 
membranen. “De certificaten bewijzen het nog maar 
eens: qua garantie op luchtdichtheid is er geen beter sys-
teem op de markt”, aldus Steven Van Orshaegen. 

BIM-bibliotheek
Om dat nog beter in de verf te zetten, heeft Soudal een 
eigen BIM-bibliotheek gelanceerd: bim.soudal.com. “Af-
dichting was tot nu toe een onbekende in BIM. Door-
gaans wordt eerst de muur gezet en dan pas gemeten 
en het raam besteld. Aangezien ons prekader meteen op 
maat gemaakt is, kan het raam al van bij het begin van 

het bouwproces in BIM geïntegreerd worden, net als het 
afdichtingsmateriaal. Dankzij de uniforme voeg rond het 

kader weten de ontwerper en 
aannemer precies welke hoe-
veelheid schuim, folie, zwel-
banden of vloeibare membra-
nen ze nodig zullen hebben”, 
aldus Steven Van Orshaegen. 

De Soudal-suite is ontwikkeld met ThorbiQ, een plat-
form dat op termijn zal evolueren naar een univer-
sele BIM-databank met BIM-modellen van allerhande 
fabrikanten met als groot voordeel een live link naar de 
databank van de fabrikant met alle up-to- date informatie 
over de bouwmaterialen. 

De certificaten bewijzen het 
nog maar eens: qua garantie op 
luchtdichtheid is er geen beter 
systeem op de markt.

INFO 
Meer informatie over  
de producten van Soudal? 
Stuur een mail naar  
bbm@soudal.com of surf 
naar www.soudal.com
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Het is onze natuur
Levenslang CO₂-neutraal tegen 2041
Tegen zijn honderdste verjaardag in 2041 wil de VELUX Groep levenslang CO₂-neutraal 
zijn. ‘s Werelds grootste dakramenfabrikant engageert zich om het equivalent van zijn 
CO₂-footprint sinds de oprichting in 1941 te compenseren. Deze ambitie zal onder meer 
gerealiseerd worden via een structurele samenwerking met het WWF. 

Met het oog op de toekomst verbindt de VELUX Groep zich 
er eveneens toe om de CO₂-uitstoot van zijn organisatie 
en zijn waardeketen drastisch te reduceren. Dit is in lijn 
met het meest ambitieuze traject van het klimaatakkoord 
van Parijs, dat de opwarming van de aarde wil beperken 
tot maximaal 1,5 °C. 

Levenslang CO₂-neutraal
Levenslange CO₂-neutraliteit is een baanbrekende 
nieuwe verbintenis, geïnitieerd door de VELUX Groep 
en ontwikkeld in samenwerking met WWF International 
om verantwoordelijkheid te nemen voor de CO₂-uitstoot 
van het bedrijf in het verleden én de toekomst. Dit inno-

vatieve engagement zet de historische CO₂-footprint van 
VELUX recht en zorgt voor het wereldwijde behoud van 
natuurlijke bossen en wildlife, zowel voor de huidige als 
de toekomstige generaties.

Yves Sottiaux, commercieel directeur van VELUX België: 
“De planeet wordt deze dagen geconfronteerd met een 
ernstige klimaat- en natuurcrisis, en dat vereist buiten-
gewone maatregelen. Conform onze bedrijfswaarden 
streven we ernaar om al het haalbare te doen om hieraan 
bij te dragen. Daarom hebben we ons geëngageerd om 
tegen 2041 levenslang CO₂-neutraal te worden, met name 
door het equivalent van honderd jaar CO₂-uitstoot te com-

3  De eerste twee bosbeschermingsprojecten zullen 
gerealiseerd worden in Oeganda en Myanmar.
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penseren en onze toekomstige CO₂-uitstoot drastisch te 
verminderen. En we vragen onze leveranciers om hetzelf-
de te doen. Hopelijk kunnen we op die manier ook andere 
bedrijven inspireren om zelf levenslang CO₂-neutraal te 
worden en zo gezamenlijk een duurzame toekomst voor 
ieder onder ons te creëren.”

Wereldwijd bossen beschermen en herstellen
De samenwerking tussen VELUX Groep en het WWF zal 
zich vertalen in investeringen in bos- en biodiversiteits-
projecten, die de komende 21 jaar speciaal voor VELUX 
worden ontwikkeld. Dit helpt om het verlies van leefge-
bieden, ontbossing en bodemdegradatie, wat de biodi-
versiteit van bosecosystemen in de hele wereld bedreigt, 
een halt toe te roepen, onder meer via samenwerkingen 
met lokale gemeenschappen, die hier ongetwijfeld de 
vruchten van zullen plukken. De eerste twee bosbescher-
mingsprojecten zullen gerealiseerd worden in Oeganda 
en Myanmar.

Wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheids-
strategie 
Het partnership met het WWF kadert in de Duurzaam-
heidsstrategie 2030 van de VELUX Groep, die een op 
wetenschap gestoelde emissiereductiedoelstelling heeft 
bepaald, met dank aan het ‘Science Based Targets 
Initiative’. Om dit ambitieuze target te halen, krikt de 
VELUX Groep zijn investeringen in energie-efficiëntie op 
zijn productiesites op, versnelt het de transitie naar her-
nieuwbare energie en kiest het resoluut voor elektriciteit 
die 100 % groen is. Ook de manier van specificeren en de 
materiaalinkoop worden fors aangepast. 

INFO 
Meer info over de producten 
van VELUX? Stuur een e-mail 
naar bbm@velux.be of surf naar 
www.velux.be

3  Met het oog op de toekomst verbindt de VELUX Groep zich 
er eveneens toe om de CO₂-uitstoot van zijn organisatie 
en zijn waardeketen drastisch te reduceren, conform de 
doelstellingen in het klimaatakkoord van Parijs.

We hebben ons geëngageerd 
om tegen 2041 levenslang CO₂-
neutraal te worden door het 
equivalent van honderd jaar 
CO₂-uitstoot te compenseren en 
onze toekomstige CO₂-uitstoot 
drastisch te verminderen.

3  De samenwerking tussen VELUX Groep en het 
WWF zal zich vertalen in investeringen in bos- en 
biodiversiteitsprojecten, die de komende 21 jaar 
speciaal voor VELUX worden ontwikkeld.

2  Yves Sottiaux (VELUX) : 
“We hopen ook andere 
bedrijven te kunnen 
inspireren om zelf 
levenslang CO₂-neutraal te 
worden en zo gezamenlijk 
een duurzame toekomst 
voor ieder onder ons te 
creëren.”
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Nieuwe generatie schuifdeuren biedt 
talloze ontwerpmogelijkheden 
Een nieuwe generatie schuifdeuren met een strak design, 
hoogwaardige thermische isolatie en verbeterd productie- en 
installatiecomfort. Dat is het nieuwe MasterPatio schuifsysteem 
van Reynaers Aluminium in een notendop. Deze MasterPatio is 
compatibel met MasterLine 8 en biedt talloze ontwerpmogelijkheden. 

Strak design en architecturale vrijheid
MasterPatio van Reynaers Aluminium vult de MasterLine 8 
reeks aan. Omdat de diversiteit van de MasterLine 8 
producten gekoppeld wordt aan de prestaties en afme-
tingen van MasterPatio, is dit assortiment geschikt voor 
een breed scala aan toepassingen. Deze schuifsystemen 
zijn niet alleen bestand tegen zware windbelastingen 
bij hoogbouw, ze leveren ook thermische prestaties op 
passiefhuisniveau. Componenten en toebehoren, zoals 
sloten en ontvangers, zijn veelal weggewerkt of verzon-
ken in de profielen. Bovendien worden de zichtlijnen con-
sistent gehouden door de glijdende delen, verstevigingen 
en andere dwarsprofielen heen.

Met MasterPatio kunnen ontwerpers een strakke gevel 
creëren, van vloer tot plafond. Vleugelhoogtes tot 3,6 m 
en tot 400 kg voor bewegend glas, en vaste ruiten tot 
1200 kg, zijn met succes getest en kunnen worden toege-

past in veeleisende projecten. Door de omkeerbare vleu-
gels is binnen- en buitenbeglazing met dezelfde profielen 
mogelijk. Zelfs bij hoge windbelastingen tot 600 Pa zor-
gen de afdekprofielen ervoor dat er geen water vrijkomt.

Bij de ontwikkeling was een strak ontwerp altijd een 
van de belangrijkste drijfveren. Zo ontstonden de slanke 
zichtlijnen van MasterPatio, met glas-profielverhoudin-
gen tot 90%. De uitgelijnde oppervlakken vertonen geen 
zichtbare plastic of rubberen componenten, maar zijn 
toch robuust en sterk genoeg voor alle toepassingen. Het 
frame kan volledig worden weggewerkt en de vleugels 
hebben een zichtbare breedte van 87 mm, net als de 
MasterLine 8. Overal waar het zinvol is, worden afme-
tingen gedeeld om de systemen eenvoudig, efficiënt en 
stijlvol te kunnen combineren.
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Minder is meer, ook in de bouw
Het systeem werd ontworpen om constructeurs een 
eenvoudig, betrouwbaar en probleemloos bouwproces te 
bieden door het risico van herbewerking sterk te vermin-
deren. Dankzij functies zoals voorbewerkte drainage en 
eenvoudige uitlijning van systeemcomponenten wordt 
de fabricagesnelheid opgedreven. Door de grote variatie 
in profiellengtes ontstaat er minder afval. MasterPatio 
deelt artikelen en ontwerpkenmerken met MasterLine 8. 
Hierdoor ontstaat er meer consistentie tussen de alumi-
niumoplossingen en is er minder voorraad nodig. Met 
MasterPatio kan er snel aan de slag worden gegaan. 
Het systeem bouwt immers voort op de expertise van 
Reynaers Aluminium en deelt ook artikelen en concepten 
met MasterLine 8.

De installatieprocessen verlopen moeiteloos van begin tot 
eind. Bouwelementen zoals glassteunen, sluitpunten en 
ontvangers laten zich gemakkelijk positioneren en afstel-
len. Bovendien garanderen de grotere overlappingen een 
kwalitatieve afwerking tijdens en na het installatieproces.
Door de veelzijdigheid van MasterPatio en MasterLine kan 
de voorgestelde oplossing perfect worden afgestemd op 

de wensen van de klant. Reynaers’ reputatie voor high-
tech kwaliteitsproducten en de voortdurende introductie 
van innovatieve systemen, biedt constructeurs een scala 
aan upsellmogelijkheden.
 
Duurzaamheid in het DNA
Met de duorailvariant van MasterPatio is het mogelijk 
om een U-waarde van <0,8 W/m²K te bereiken, en voor 
de twee monorailvarianten is zelfs 0,75 W/m²K mogelijk. 
Met deze drie varianten kan dus een Minergie-niveau of 
een passiefhuisniveau worden bereikt. De ontwerpers 
richtten zich vooral op optimaal gebruik van onderhouds-
arm materiaal, zonder in te boeten aan hoogwaardige 
afwerking.

Bij de ontwikkeling 
was een strak ontwerp 
altijd een van de 
belangrijkste drijfveren.

INFO 
Meer informatie over de producten 
van Reynaers Aluminium? Stuur een 
mail naar bbm@reynaers.be of surf 
naar www.reynaers.be
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Groen primeert in filosofie en uitstraling
van bio-ecologisch kantoorgebouw
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Groen primeert in filosofie en uitstraling
van bio-ecologisch kantoorgebouw

De Turnhoutsebaan in Borgerhout is sedert enkele jaren een opvallende 
eyecatcher rijker waarin de kleur groen de hoofdrol speelt. Mundo-a is een 
project dat zich onderscheidt van de appartementsgebouwen in de straat, want 
in dit passief gebouw primeert de bio-ecologische gedachte. Het maatschappelijk 
bewustzijn van de bouwheer en huurders is doorgetrokken in de architectuur, 
gerealiseerd door B-architecten, dankzij het gebruik van ecologische materialen. 
De keuze voor de groene dakpan Koramic Vlaamse Pan 401 sluit niet alleen 
naadloos aan bij die filosofie, maar bezorgt het pand ook zijn typerende en 
stijlvolle groene smoel. 

Mundo-a is in de eerste plaats een bio-ecologisch kan-
toorgebouw, en dat is een bewuste keuze van de bouw-
heer: Ethical Property Europe. Dit is een onderneming die 
ecologische kantoorgebouwen voor vzw’s en ngo’s be-
heert. De huurders van deze kantoren zijn steevast orga-
nisaties die rond maatschappelijke verbetering werken. 
Door het delen van gemeenschappelijke ruimtes, materi-
aal en diensten ontstaat er een werkgemeenschap waar 
gemakkelijk nieuwe ideeën en inzichten ontstaan. 

Transparante volume
Het passieve kantoorgebouw bevindt zich aan de drukke 
Turnhoutsebaan. Op de benedenverdieping bestaat het 
transparante volume uit een onthaalruimte met verga-
derzaal. Daarboven bevinden zich vier verdiepingen met 
kantoorruimtes, waarvan twee met een ontmoetings-en 
lunchruimte. De dakverdieping bevat een grote verga-
derzaal en een dakterras, dat een wijds uitzicht over de 
omgeving biedt. Een vaste verticale kern verbindt de ver-
schillende verdiepingen met elkaar. Deze kern bevat een 
lift en een trappenhal. 

Die visie op het project sluit naadloos aan bij de filosofie 
die B-architecten uitdraagt. In hun zoektocht naar verras-
sende ruimtelijke oplossingen dragen de ontwerpers, ar-
chitecten, stedenbouwkundigen en ingenieur-architecten 

2  Koramic Vlaamse Pan 401 is gemaakt van lokale en 
natuurlijke materialen.

4  De zoektocht naar een bij uitstek bio-ecologisch 
materiaal in een gepaste, opvallende kleur, bracht ons 
uiteindelijk bij Koramic Vlaamse Pan 401 Groen, die 
speciaal ontwikkeld werd voor ons project.
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4  Mundo-a is in de 
eerste plaats een 
bio-ecologisch 
kantoorgebouw, en dat 
is een bewuste keuze 
van de bouwheer: 
Ethical Property Europe.

Het programma is anders dan de aanpalende 
percelen: dat zijn appartementsgebouwen 

met handelspanden op de 
benedenverdieping en woningen erboven. 

Dat verschil dat mocht ook zichtbaar zijn in 
de architectuur.
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van B-architecten steeds levenskwaliteit en duurzaam-
heid hoog in het vaandel. 

Ambitieuze programma
Voor de architecten betekende Mundo-a een interessan-
te, maar ook complexe uitdaging. Stéphanie Collier, pro-
jectleider bij B-architecten: “Vooral dan door de combina-
tie van het ambitieuze programma van eisen, onder meer 
op vlak van duurzaamheid, en de complexe locatie. We 
moesten heel wat instanties bij het project betrekken, zo-
als de Stad Antwerpen – het gebouw is immers gebouwd 
op een perceel in erfpacht van de Stad –, maar ook De 
Lijn: Mundo-a ligt immers pal bovenop het ondergrondse 
premetronetwerk van De Lijn, met 
nooduitgang ter hoogte van de site. 
Die situatie zorgde ook voor heel 
wat uitdagingen op stabiliteitstech-
nisch vlak, want funderen boven 
die ondergrondse infrastructuur is 
niet eenvoudig. Een andere moei-
lijkheid was dat het achterliggende 
EcoHuis zichtbaar én bereikbaar moest blijven.”

Bio-ecologische materialen
Het spreekt dan ook voor zich dat de maatschappelijke 
en sociale waarden van Ethical Property Europe ook in 
dit nieuwe gebouw vertaald zouden worden. “Het gebruik 
van ‘gezonde’ materialen primeerde”, verduidelijkt Collier. 
“Dat betekent: materialen die gezond zijn voor mens en 
milieu.”

Lokale en natuurlijke materialen
Ook de keuze voor Koramic Vlaamse Pan 401 Groen gegla-
zuurd, de dakpan van Koramic die hier is gebruikt voor 
de gevelbekleding, is gemaakt uit bio-ecologische over-
wegingen. Deze kleipannen zijn immers gemaakt van 
lokale en natuurlijke materialen. De opvallende, groene 
kleur is bewust gekozen door de architecten, zegt Collier: 
“We wilden in deze drukke, eerder grijze straat, een fris 
en aantrekkelijk gebouw realiseren. Het programma 
is bovendien anders dan de aanpalende percelen: dat 
zijn appartementsgebouwen met handelspanden op 
de benedenverdieping en woningen erboven. Dat ver-
schil dat mocht ook zichtbaar zijn in de architectuur. De 
zoektocht naar een bij uitstek bio-ecologisch materiaal in 
een gepaste, opvallende kleur, bracht ons uiteindelijk bij  
Koramic Vlaamse Pan 401 Groen, die speciaal ontwikkeld 
werd voor ons project: een kleipan die perfect paste bij 
Mundo-a.” 

Bovendien zijn de Koramic kleipannen van Wienerberger 
geen onbekende voor Collier en haar team. “We werkten 
al vaak met Koramic-producten. Het bedrijf heeft een 
enorm uitgebreid assortiment aan dakpannen, waardoor 
we altijd onze gading in hun aanbod vinden. Daarboven-
op kunnen we op Koramic vertrouwen wat betreft lever-
termijnen en het aanleveren van de nodige technische 
informatie.”

Bouwteam
Collier kijkt met voldoening naar het eindresultaat. “Dit 
project is in mijn ogen het resultaat van de goede sa-
menwerking tussen alle partijen. De bouwheer stelde 

hoge ambities op vlak van 
duurzaamheid. Ons uniek 
ontwerp speelde goed in 
op deze ambitieuze vraag 
met complexe randvoor-
waarden. De aannemer, 
d’Hulst, stelde zich flexi-
bel op en werkte steeds 

constructief mee”, aldus de ingenieur-architect. Volgens 
Collier zou de uitvoering misschien vlotter zijn verlopen 
indien er in bouwteam was gewerkt. “Zo had men de 
kennis van alle partijen van bij het begin kunnen samen-
leggen. Toch onthoud ik van dit project dat het een zeer 
leerrijk en boeiend proces was, met een constructieve 
samenwerking tussen alle partijen.”

Het gebruik van ‘gezonde’ 
materialen primeerde. Dat 
betekent: materialen die gezond 
zijn voor mens en milieu.

INFO 
Meer info over de producten van 
Wienerberger? Stuur een mail 
naar bbm@wienerberger.com of 
surf naar www.wienerberger.be

Locatie: Borgerhout 
Opdrachtgever: Ethical Property Europe  
Architect: B-Architecten 
Hoofdaannemer ruwbouw: TV D’hulst – Thys (Lier) 
Gevelbekleding: Koramic Vlaamse Pan 401 Groen 
geglazuurd
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Met PLS Newton 
zit je bouwproject in de lift. 
1. Extra druksterkte
2. Alle voordelen van Porotherm PLS
3.  Dé keramische bouwoplossing voor

appartementen en utiliteitsgebouwen

Wienerberger ontwikkelde een tool voor de berekening 
van verticaal belaste metselwerkwanden volgens 
Eurocode 6 (NBN EN 1996-1-1 + ANB).

Handige NRd-berekeningstool beschikbaar

PLS Newton

www.wienerberger.be/plsnewton

Bouwen tot 
6 bouwlagen hoog

nieuw

137379-ADV-PLS-Newton-225x285-NL.indd   1 17/09/2020   15:53
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¬   Architectenportret 
Marge architecten

Het jonge Gentse bureau Marge architecten 
gaat prat op een eigen methodiek waarbij 
verregaande dienstverlening en ontzorging 
centraal staan. En dat over alle schalen heen, 
van architectuur en design tot masterplan 
en kunstinterventies. “We noemen onszelf 
liever een ontwerpkantoor dan een 
architectuurbureau”, klinkt het. 

Eigenzinnige 
veelzijdigheid

“Marge is een jong ontwerpkantoor dat optreedt in het veld 
van architectuur, design, masterplan en interventie. Er is geen 
vernauwing qua opdrachtgever of opdracht, schaal of bud-
get. Iedereen is welkom. Complexe ontwerpopdrachten zijn 
ons ding. We kiezen geen niche of bepaalde sector, dat houdt 
ons wakker en alert.” Zo staat te lezen op de website van het 
in Gent gevestigde kantoor, dat opgericht werd door Thomas 
Roelandts en Steven Schreurs. Beide heren leerden elkaar 
kennen tijdens hun architectuuropleiding. Roelandts: “Als stu-
denten merkten we al snel dat we geen solitaire architecten 
zijn. We hebben nood aan een klankbord waarbij we ideeën 
kunnen aftoetsen. We ervoeren toen een dynamiek die aan 
de basis lag van Marge architecten.” Schreurs beaamt. “We 
hebben alle twee zes jaar ervaring opgedaan in verschillende 
bureaus, maar tegelijkertijd voerden we projecten uit onder 
de naam van Marge. Na die zes jaar gingen we beiden fulltime 
aan de slag als Marge architecten.”

Bedenking in de kantlijn
In 2011 was het eerste project van Marge architecten een feit, 
maar beide zaakvoerders zijn sinds 4,5 jaar fulltime bezig 
met het ontwerpkantoor. Het bureau telt 9 medewerkers en 
bestaat uit een kleine cel die zich bezighoudt met kleinschali-
ge projecten en een grote cel die de omvangrijkere projecten 
voor zijn rekening neemt. Het bureau kende een stevige groei 
op een korte periode. “We zijn als creatieve dromers in het 
beroep gestapt”, stelt Schreurs. “Gaandeweg merk je echter 
dat het zakelijk aspect van een ontwerpbureau een noodza-
kelijkheid is die je voldoende tijd en ruimte moet geven. Als je 
dit beroep op een goede wijze wil uitoefenen, moet je factoren 
zoals voor- en nacalculatie serieus nemen.”

3  Dankzij dit project ontwikkelde Marge 
architecten de vaardigheden die nodig zijn om 
cliënteel met een budgetvraag te begeleiden. 
“Wat kan je met een beperkt budget doen opdat 
het toch waardige architectuur blijft?”

3  Marge architecten is opgericht door Steven 
Schreurs (links) en Thomas Roelandts (rechts). 
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Marge wil optreden tussen verschillende dingen, zonder 
exclusief tot één van die dingen te behoren. “De naam 
Marge verwijst naar de bedenking in de kantlijn”, legt 
Schreurs uit. “We streven naar een overschrijding van 
verschillende disciplines en denken steeds buiten het 
klassiek architectuurhokje.” “We noemen onszelf ook 
liever een ontwerpbureau dan een architectuurbureau”, 
verduidelijkt Roelandts. “Ons eerste project was een 
kunstinterventie, daarna hebben we designobjecten 

ontworpen en in derde orde gingen we aan de slag met 
architectuur. Daardoor hebben we ontdekt dat onze spe-
cialisatie onze werkmethodiek is, en niet één of andere 
niche binnen de architectuurwereld.” 

Stijl niet langer relevant
Marge architecten houdt er een consistente werking op 
na. Via een analytisch en iteratief proces beantwoordt 
het ontwerpbureau een ontwerpvraag steeds uniek, 

We trachten telkens een project aan te vatten 
zonder voorbedachten rade, zonder stijlvisie. 
Een ontwerp hangt bij ons af van de dialoog met 
de bouwheer en de randvoorwaarden.

4  Budget vormde bij het project 
‘Decollage’, de renovatie van een 
historisch rijhuis, een dwingende factor.
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individueel en relevant. Schreurs legt uit: “We werken niet 
lineair, maar gaan heel breed via een iteratief proces. 
Vervolgens komen we trapsgewijs tot een oplossing die 
gedragen wordt door alle randvoorwaarden en de betrok-
ken partijen. In dat proces word je gevoed door empathie 
omdat je veel overleg moet plegen. Daardoor krijg je wel 
het gevoel dat een project onderbouwd is, want je hebt 
veel zijpistes onderzocht. Met die methodologie voeden 
we het creatieve proces. Daarnaast heb je wel goed 
onderbouwde dossiers nodig om stevig in je schoenen 
te staan in het complexe architectuurlandschap. Daarom 
schrijven we zelfs voor kleine renovaties een compact 
lastenboek, werken we een gedetailleerde meetstaat uit 
en calculeren we onvoorziene werken.” 

Stijl lijkt volgens Marge architecten niet langer relevant. 
Roelandts: “We trachten telkens een project aan te vatten 
zonder voorbedachten rade, zonder stijlvisie. Een ont-
werp hangt bij ons af van de dialoog met de bouwheer 
en de randvoorwaarden. De uiteindelijke stijl vloeit daar-
uit voort. Als je alle voorwaarden als gelijk beschouwt, 
kom je pas tot resultaten die empathisch zijn. Zo is een 
voorwaarde van een RUP betreffende de bouwhoogte 
heel dwingend. Maar misschien heeft de bouwheer een 
specifiek plekje in de woning waar hij graag in de zon zit, 
en wil hij dat behouden. Voor ons is dat een emotionele 
maar even dwingende factor als een opmerking van een 
studiebureau of een dienst Ruimtelijke Ordening.”

Durf breken met de consensus
Budget vormde bij het project ‘Decollage’, de renovatie 
van een historisch rijhuis, zo’n dwingende factor. 
Schreurs: “Dankzij dit project hebben we de vaardig-
heden ontwikkeld die nodig zijn om cliënteel met een 
budgetvraag te begeleiden. Wat kan je met een beperkt 
budget doen opdat het toch waardige architectuur blijft? 
Het was voor ons een volledig nieuwe manier van praten 
met de bouwheer over ramingen en materiaalkeuzes. Dit 
project kruiste ons pad in de beginjaren van Marge en 
heeft onze werkwijze zeker mee vorm gegeven.” 

Die typische Marge-werkwijze werd bij het project Zwaluw 
voor de eerste keer op grotere schaal toegepast. 
Roelandts: “Waar we voorheen voornamelijk kleinschali-
gere nieuwbouw- en renovatieprojecten uitvoerden, kon-
den we met Zwaluw onze werkmethodiek op een grotere 

nieuwbouwschaal uittesten. Tot grote tevredenheid van 
alle betrokken partijen.”

Tot slot hebben beiden heren nog een tip voor jong am-
bitieus ontwerptalent. ”Wacht niet op hét signaal om je 
carrière te starten, maar ontwikkel een duidelijke visie en 
creëer zo zelf jouw kansen. En wees bovendien overtuigd 
van jezelf en durf breken met de consensus.”

INFO 
Marge architecten 
Sassevaartstraat 46/210 
9000 Gent 
www.margeprojecten.be

Op de website van BBM vindt u 
een rijker geïllustreerde versie 
van dit artikel en ook andere 
architectenportretten. Surf naar 
ww.belgianbuilding.be

Waar het bureau voorheen voornamelijk 
kleinschaligere nieuwbouw- en 

renovatieprojecten uitvoerde, kon het met 
Zwaluw zijn werkmethodiek op een grotere 

nieuwbouwschaal uittesten.
5
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Cinematografische gevel 
siert RAC Brussel

Sinds 2014 is het Rijksadministratief Centrum (RAC) in Brussel de 
nieuwe thuishaven van de Federale politie na een grondige renovatie en 
reconversie. Bij de realisatie van de cinematografische gevel stond respect 
voor het modernistische karakter van het gebouw centraal. 
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3  De nieuwe bovenbouw zorgt met zijn neutrale, donkere terugliggende 
gevel voor een mooi contrast met de nieuwe cinematografische gevel.

¬  Projectreportage
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Cinematografische gevel 
siert RAC Brussel

In de optimistische sfeer van de wereldexpo van 1957 
werd in 1958 gestart met de constructie van het Rijksad-
ministratief Centrum. Na constructie van de parkeergara-
ges verrezen in 1960 het Vesaliusgebouw (blok C) en aan-
sluitend het Arcadengebouw (blok D/F). Beide gebouwen 
hadden vijf kantoorlagen met een moderne gordijngevel  
zowel aan de straatzijde als aan de tuinzijde en de 
Esplanade-zijde / Rivolistraat, gedragen door een arcade 
in blauwe hardsteen op Esplanade-niveau. 

Jaspers-Eyers Architects, Archi 2000 en SAQ architects 
(nu UAU collectiv) stellen in 2001 een masterplan op 

waarvan de renovatie van het Arcadengebouw en het 
Vesaliusgebouw deel uitmaakt. De gebouwen ondergaan 
een asbestsanering en krijgen een nieuwe bovenbouw 
bestaande uit twee verdiepingen. De parking, het interi-
eur en de gevel worden onderworpen aan een grondige 
renovatie. De nieuwe bovenbouw zorgt met zijn neutrale, 
donkere terugliggende gevel voor een mooi contrast met 
de nieuwe cinematografische gevel. 

Uitdagende programma-eisen
“In overleg met de Stad Brussel kozen we voor een ge-
mengde herbestemming van de gebouwen tot multifunc-

3  De gevels werden als een moderne gordijngevel gereconstrueerd met dezelfde 
initiële traveemaat en met een omkadering in geanodiseerd aluminium.

© Jaspers-Eyers Architects
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tionele kantoren en woongelegenheden”, vertelt Marc De 
Greef, Ir. Architect - Partner bij Jaspers-Eyers Architects. 
“De renovatie vormde een evenwichtsoefening om het 
gebouw in te richten volgens de gangbare kantoorve-
reisten van 2010 en tegelijk de herkenbare en typische 
modernistische architecturale kenmerken te vrijwaren. 
In het Arcadengebouw moesten we onder meer de uit-
dagende programma-eisen van de Federale Politie inpas-
sen: een bedrijfsrestaurant voor circa 675 personen met 
bijhorende grootkeuken, vergaderzalen, een auditorium 
met 200 zitplaatsen en foyer, een labo met stock van che-
mische producten, sportaccommodatie, een cellencom-
plex, verhoorlokalen, de wapenkamers met opslag van 
munitie, het algemeen datacenter voor alle gebruikers, 
geïsoleerde lokalen, enzovoort.” 

De renovatie werd gerealiseerd met een BREEAM ‘Very 
Good’ label en een Energy Performance level E75. De 
gevels werden als een moderne gordijngevel gerecon-
strueerd met dezelfde initiële traveemaat en met een 
omkadering in geanodiseerd aluminium.

Dynamische beglaasde gordijngevel
De zeer specifieke en indrukwekkende gevels van de ge-
bouwen D/F en gebouw C, symmetrisch ten opzichte van 
de Esplanade en de Congreskolom, vormen de basis van 
een stedenbouwkundige compositie. Marc De Greef: “Een 
dubbelhoge arcade in natuursteen en een streng ritmisch 
geheel beglaasde gordijngevel anno 1960 beheersten de 
horizon van dit patrimonium over een lengte van circa 
200 meter. Met behoud van deze typologie hebben we 
een scenario ingevoerd waarbij een enorme variatie van 
kleuren en reflecties werd toegevoegd aan de getrouwe 
reconstructie van de gordijngevel. Deze variaties vormen 
een nieuwe hedendaagse dynamiek op een streng gerit-
meerd gevelconcept van de modernistische architectuur 
van deze belangrijke site met overheidsgebouwen.”

De combinatie van verschillende coatings uit het COOL-LITE 
SKN- en COOL-LITE K-gamma van Saint Gobain Glass vor-
men als het ware een cinematografische gevel. Elke coa-
ting heeft specifieke kenmerken wat betreft de reflecte-
rende waarde (RLe) en de zon- en lichttoetredingsfactor 
(g/TL), waardoor het geprojecteerde zonlicht en de omge-
ving op een specifieke manier en met een bepaalde tona-
liteit weerkaatsen. “Deze dynamiek wordt nog versterkt 
door een kleurdégradé-principe waar-
bij de gebouwen links en rechts van de 
Congreskolom verbonden worden maar 
waarbij tegelijk een beweging ontstaat 
van overwegend blauw getinte beglazing 
in gebouw D/F naar meer groen-bruin ge-
tinte beglazing in gebouw C”, legt Marc 
De Greef uit. 

De gevel is een veruitwendiging 
van de maatschappij met 
verschillende identiteiten en 
sociale gelaagdheden.

De ontwerpers wilden met behulp van de gevel en 
de combinatie en plaatsing van de verschillende 
tinten streven naar een unieke codering voor elk 

kantoor.
5
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Symbolische beeldspraak
Frederik Vaes werkte tijdens project mee als zaakvoer-
der van SAQ architects, het Brusselse bureau dat enkele 
jaren geleden opging in het in Hasselt gevestigde bureau 
UAU collectiv. Hij omschrijft de glaspartij als een moderne, 
hedendaagse duurzame gevel met symbolische beeld-
spraak. “Het oude gebouw was zeer functioneel opgevat. 
Wij wilden met behulp van de gevel en de combinatie en 
plaatsing van de verschillende tinten streven naar een 
unieke codering voor elk kantoor. De gevel is een veruit-
wendiging van de maatschappij met verschillende identi-
teiten en sociale gelaagdheden.”

In de toenmalige vestiging van Saint-Gobain Glass bestu-
deerden de architecten talloze glasstalen. Frederik Vaes: 
“Een moeilijke factor bleek de homogeniteit van de licht-
toetreding. We zaten immers met doorkijkbeglazing en 
niet-transparante geveldelen waaronder borstweringen. 
De correcte glasselectie heeft echter geresulteerd in een 
homogeen geheel.”

INFO 
Meer info over de producten van Saint-
Gobain Building Glass? Stuur een mail naar 
bbm@saint-gobain-building-glass.be of surf 
naar www.saint-gobain-building-glass.be

Locatie: Brussel 
Opdrachtgever: RAC Investment Corp. (Immobel 
– Breevast) 
Architecten: Jaspers-Eyers Architects, Archi 
2000 en SAQ architects 
Hoofdaannemer: TV Cordeel – Kumpen – Louis 
de Waele – Willemen
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3  De zeer specifieke en indrukwekkende 
gevels van de gebouwen D/F en gebouw C, 
symmetrisch ten opzichte van de Esplanade 
en de Congreskolom, vormen de basis van 
een stedenbouwkundige compositie.

4  Elke coating heeft specifieke kenmerken wat 
betreft de reflecterende waarde (RLe) en de zon- 
en lichttoetredingsfactor (g/TL).
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COOL-LITE® SKN 183
De zonwerende beglazing
dat het meeste uit het daglicht haalt.
 

Tl 75% - Rlext 12% - g 0,40 - Ug 1,0W/m²K

Meer info op: www.saint-gobain-building-glass.be



Het belang van het nieuwe 
goederenrecht in de vastgoedpraktijk

Vandaag verloopt de juridische vormgeving van uw vastgoedprojecten nog 
steeds volgens de bepalingen zoals uiteengezet in 1804 door Napoleon, aan-
gevuld met enkele bijzondere wetten waaronder de wetgeving inzake opstal 
en erfpacht. Deze bepalingen passen niet meer bij de hedendaagse noden 
van de vastgoedontwikkelaar of de ondernemer die creatief en innovatief 
wenst om te springen met zijn vastgoedportefeuille. Onze wetgever tracht 
dan ook een flexibel en gemoderniseerd goederenrecht te voorzien, waarbij 
de wilsautonomie van de partijen centraal staat. 
 

¬  Juridische column

Onder het motto ‘flexibilisering en modernisering van het Burgerlijk 
Wetboek’ zal op 1 september 2021 het nieuwe goederenrecht - Boek III 
van het Burgerlijk Wetboek - in werking treden. Via deze bijdrage trachten 
wij de wijzigingen voor u op een rij te zetten en te verduidelijken welke 
impact deze (zullen) hebben op uw vastgoedprojecten. 
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¬  Juridische column

De ‘juritectuur’ van uw projecten herbekeken 
De rechtspraktijk heeft nood aan flexibiliteit. Dat uit zich 
in de aanvullende aard van de nieuwe spelregels van het 
goederenrecht. Partijen kunnen er immers contractueel 
van afwijken tenzij de wet het uitdrukkelijk verbiedt. 
Het staat vast dat het nieuwe goederenrecht dan ook een 
belangrijke impact zal hebben op de ‘juritectuur’ (de juri-
dische architectuur) van uw vastgoedprojecten.

Vooral de flexibilisering inzake opstalrechten zal een 
grote impact hebben voor bouwpromotoren en ontwik-
kelaars. Een opstalrecht is een zakelijk gebruiksrecht dat 
een eigendomssplitsing veroorzaakt waarbij de houder 
van het opstalrecht exclusief eigenaar is van de gebou-
wen die hij opricht op andermans grond, voor de duur 
van het recht. 

Dankzij het nieuwe goederenrecht is het mogelijk om dit 
recht te vestigen voor een maximumduur van 99 jaar. 
Op heden is dit slechts mogelijk voor een duurtijd van 
50 jaar. 

In sommige gevallen zal het zelfs mogelijk zijn om een 
eeuwigdurend opstalrecht te vestigen. Dit is het geval 
voor ‘heterogene onroerende 
complexen’. Dit zijn gebouwen 
met verschillende volumes die 
elk een verschillende bestem-
ming hebben, waarin je geen 
gemeenschappelijke delen te-
rugvindt en die vatbaar zijn 
voor zelfstandig beheer. Denk 
bijvoorbeeld aan een winkel-
centrum met daarboven appartementen. Voor zulke pro-
jecten is het voortaan mogelijk om een eeuwigdurende 
eigendomssplitsing te creëren via een opstalrecht. 

Het nieuwe goederenrecht wijzigt ook de duurtijd van het 
erfpachtrecht. Erfpacht heeft een andere finaliteit dan op-
stal en draait hoofdzakelijk om het gebruik of genot van 
een gebouw. De minimumduur van erfpacht verlaagt van 
27 jaar naar 15 jaar. 

In de praktijk zal het recht van erfpacht dus een aantrek-
kelijk alternatief kunnen bieden waar dit op heden soms 
niet mogelijk is, gelet op de relatief lange minimumduur. 
Deze korte duur kan dan ook vooral belangrijk worden 
in het kader van een onroerende leasing. Verder schaft 
men ook de verplichte vergoeding voor het recht van erf-
pacht af. 
 

Ook vruchtgebruikconstructies werden onder de loep ge-
nomen. Vennootschappen kunnen voortaan een vrucht-
gebruik vestigen voor 99 in plaats van 30 jaar. Tot slot 
voorziet men ook in een coherente vergoedingsregeling, 
zowel voor herstellingswerken tijdens de duur van het 
recht, als een vergoeding na afloop van het recht voor 
de gebouwen die door de vruchtgebruiker werden opge-
richt. 

Fiscale impact? 
De nieuwe wet heeft ongetwijfeld ook een fiscale impact. 
Onder meer de nieuwe vergoedingsregeling bij vrucht-
gebruik en de (voortaan) proportionele bijdrage van de 
vruchtgebruiker in de grove herstellingen wordt verdui-
delijkt, hetgeen een impact heeft op de eeuwige discussie 
van de berekening van het voordeel alle aard. 

Temporele toepassing met een flexibel overgangs-
regime: time to act? 
Het nieuwe goederenrecht treedt in werking op 1 septem-
ber 2021. De wetgeving zal (in principe) niet van toepas-
sing zijn op toekomstige gevolgen van zakelijke rechten 
die werden gevestigd vóór de inwerkingtreding. 

Partijen beschikken echter van-
daag (!) al over de mogelijkheid 
om de regels van het nieuwe 
goederenrecht van toepassing 
te verklaren op hun vastgoed-
project. Zo is het reeds mogelijk 
om een opstalrecht te vestigen 
voor een duurtijd van 99 jaar. 

Indien partijen niets ondernemen, doet het nieuwe goe-
derenrecht dan ook geen afbreuk aan de verworven 
rechten. Een opstalrecht gevestigd in 2010 voor de maxi-
mumduur van 50 jaar zal geen impact ondervinden van 
het nieuwe goederenrecht. 

Gelet op deze flexibele overgangsregeling en de oppor-
tuniteiten die het nieuwe goederenrecht kan bieden, is 
het van belang om hier vandaag reeds rekening mee te 
houden bij het bepalen van de ‘juritectuur’ van uw vast-
goedprojecten. 

¬  Céline Vanderspickken  
Legal Consultant - Deloitte Private  
cvanderspickken@deloitte.com 

De rechtspraktijk heeft nood 
aan flexibiliteit. Dat uit zich 
in de aanvullende aard van 
de nieuwe spelregels van het 
goederenrecht.
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Paviljoen op maat
Toparchitectuur krijgt tweede leven

Op de Wereldtentoonstelling van 2015 in Milaan resideerde België in een 
paviljoen dat ontworpen werd door architect Patrick Genard en BESIX. Deze 
tijdelijke constructie begint vandaag aan een tweede leven op de Citadel 
van Namen. Daarvoor moest het gebouw wel aangepast worden aan de 
Belgische normen en weersomstandigheden.
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3  Het Belgisch paviljoen op de Wereldtentoonstelling 
van 2015 in Milaan
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Het paviljoen is zo ontworpen dat het makkelijk gedemon-
teerd en getransporteerd kan worden, om het nadien 
elders opnieuw op te bouwen. De Regie der Gebouwen, 
mede-eigenaar van het paviljoen, kon het niet meteen 
gebruiken en droeg het over aan BESIX (conform het ak-
koord dat bij het begin van het project werd afgesloten), 
dat het aanbood aan de burgemeester van Namen. Deze 
laatste was meteen enthousiast, vertelt Philippe Debar, 
architect bij de dienst openbare werken van de Waalse 
hoofdstad: “Dit prestigieuze gebouw zal de stad nog aan-
trekkelijker maken en past perfect in de plannen om van 
Namen een digitale smart city te maken.” Het dagelijkse 
beheer van het nieuwe paviljoen, dat onder meer plaats 
biedt aan kantoren, modulaire tentoonstellings- en re-
ceptieruimtes en twee ruime dakterrassen waarop aller-
hande evenementen kunnen plaatsvinden, is in handen 
van KIKK, een non-profitorganisatie die digitale cultuur 
promoot. 

Heel wat voeten in de aarde
Het paviljoen werd opnieuw opgetrokken op de esplana-
de van de Citadel, wat echter niet zonder slag of stoot 
verliep. Bij het afgraven van de verontreinigde bodem 
botste de aannemer immers op archeologische resten 

van oude muurgehelen. Bovendien was het onmogelijk 
om alle containers met de bouwelementen van het Mi-
laanse paviljoen tegelijk op de site te posteren. Philippe 
Debar: “In elke bouwfase moesten we beslissen welke 
elementen we al dan niet zouden behouden en welke 
aanpassingen er nodig waren.” Zo moest de 30 mm dikke 
OSB-vloerplaat op de staalstructuur van het gelijkvloers 
vervangen worden door een betonvloer, die de zware on-
derhoudstoestellen en de latere installatie van kunstwer-
ken moest kunnen torsen. 

De ene na de andere uitdaging
Aan uitdagingen geen gebrek, want het tijdelijke pavil-
joen, dat enkel voldeed aan de Italiaanse normen uit 2015, 
moest getransformeerd worden tot een definitieve con-
structie die voldoet aan de Belgische wetgeving uit 2020 
en die bovendien bestand is tegen ons ruwere klimaat. 
“De wet kent het concept ‘tweedehandsgebouw’ niet”, 
legt Philippe Debar uit. “Er waren dan ook heel wat aan-
passingen nodig. We moesten de isolatie- en luchtdicht-
heidsgraad fors opkrikken en de brandveiligheid herzien. 
Bij het isoleren van het gebouw hebben we de wanden 
verdikt, want op zijn beurt een aanpassing van andere 
bouwcomponenten vergde. We gingen dus op zoek naar 

3  Het mooie samenspel tussen het historische karakter 
van de Citadel en de moderniteit van het paviljoen. 
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een ideaal evenwicht tussen wettelijke conformiteit en 
praktische uitvoerbaarheid.”

Sterk staaltje maatwerk
Een andere bezorgdheid was dat het paviljoen erg weinig 
elementen met een standaardvorm bevatte. “De interieu-
rinrichting, die uit diverse scheidingswanden en -elemen-
ten bestond, viel dus eveneens buiten het bereik van de 
normen en was dan ook een stuk complexer dan in een 
klassiek gebouw. We moesten echt op maat werken”, 
benadrukt Patrick Delperdange, directeur van BESIX Wal-
lonië-Luxemburg. Gezien het grote aantal geïnclineerde 
gevelvlakken en gebogen of diagonale wanden, moesten 
de Gyproc® platen die gebruikt werden voor de tussen-
wanden, (dubbele) voorzetwanden en valse plafonds in 
de meeste gevallen ter plaatse en één per één op maat 
gesneden worden alvorens ze te plaatsen. 

Habito® en Habito® H
Voor dit project leverde Gyproc® een grote hoeveelheid 
Habito® en Habito® H platen. Deze hoogkwalitatieve gips-
platen zijn bestemd voor droogbouwtoepassingen. Ze 
bestaan uit een onbrandbare gipskern, omgeven door 
uiterst stevig karton, en worden geproduceerd conform 
de NBN EN 520:2009-norm. Habito® H bevat bovendien 
vochtwerende additieven die waterabsorptie vertragen. 
Beide plaattypes zijn stootvast, duurzaam, akoestisch 
isolerend en geschikt voor het ophangen van diverse ob-
jecten. 

Thibaut L’Olivier, algemeen directeur van de firma Isotrim, 
die gespecialiseerd is in gips- en pleisterwerken: “Om de 
interieurinrichting op punt te kunnen stellen, moesten 
we eerst de staalstructuur van het gebouw aanpassen. 
De uiterst lichte Habito® plaat zorgde ervoor dat dit zeer 
vlot verliep. Ze is tegelijk erg stevig, dus het is niet nodig 
om ze te versterken met achterliggende houten panelen. 
Integendeel: je kan er rechtstreeks schroeven in beves-
tigen.” 

Uitstekende samenwerking
“We hebben voor dit project erg nauw en uitstekend sa-
mengewerkt met Gyproc®, dat de geschikte oplossingen 
aanbood en de werken van erg nabij opvolgde”, legt 
Philippe Debar uit. Thibaut L’Olivier, die regelmatig sa-
menwerkt met de fabrikant van gipsplaten, deelt deze 
mening: “We weten dat we steeds op de technische on-
dersteuning, operationele informatie en opvolging van 
de commerciële verantwoordelijke van Gyproc® kunnen 
rekenen. Het studiebureau heeft de verschillende techni-
sche keuzes beetje bij beetje gevalideerd, in functie van 
de complexiteit van de werken.” 

De definitieve oplevering van het paviljoen vond begin 
november 2020 plaats en de officiële opening is voorzien 
voor de lente van 2021.
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4  Het paviljoen bevat erg 
weinig elementen met 
standaardvormen. De 
interieurinrichting was 
bijgevolg complexer dan in 
een klassiek gebouw. 
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Locatie: Esplanade de la Citadelle - Namen 
Bouwheer: Stad Namen & KIKK 
Architect: Patrick Genard & Asociados 
Hoofdaannemer: THV BESIX-Cobelba 
Gips- en pleisterwerken: Isotrim 

INFO 
Meer info over de producten 
van Gyproc? Stuur een mail 
naar bbm@gyproc.be of surf 
naar www.gyproc.be
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3  De OSB-vloerplaat op de staalstructuur van het 
gelijkvloers is vervangen door een stevigere 
betonvloer.

Dit complexe project vergde 
maatwerk, want het is een gebouw 
zonder al te veel rechte muren en 
regelmatige vormen. 

¬  Projectreportage
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https://discover.gyproc.be/studio-gyproc

Bezoek Studio Gyproc 
en ontdek er onze duurzame 
bouwoplossingen

• Akoestiek en regulering

• Beleving en comfort

• High-end afwerking

Comfortabele en creatieve bouwoplossingen 
die tegelijk ook duurzaam zijn? 

Natuurlijk bestaan ze!

IN SAMENWERKING MET



¬  Projecten om naar uit te kijken

Architecten: BINST architects, B-architecten

Nieuwe campus Karel de Grote Hogeschool
De plannen voor de bouw van de nieuwe campus voor de 
Karel de Grote Hogeschool (KdG) op de Meir in Antwerpen 
komen in een stroomversnelling. Na twee jaar intensief 
studiewerk dienen KdG en projectontwikkelaar Meir 
Corner een aanvraag in voor het bekomen van een 
omgevingsvergunning. KdG neemt de bovenste verdiepingen 
in van het nieuwe complex, de onderste verdiepingen zijn 
bestemd voor retail. Met de herbestemming van deze site is 
het eerste zaadje geplant voor een totale heropwaardering 
van de Meir. De nieuwe campus van KdG - ontworpen door 
BINST architects en B-architecten i.s.m. VK Architects & 
Engineers- wordt een iconisch gebouw met veel aandacht 
voor duurzaamheid, behoud van erfgoed en mobiliteit. 
De initiatiefnemers hopen volgend jaar met de werken te 
kunnen starten, zodat de studenten en docenten vanaf het 
academiejaar 2024-2025 hun intrek kunnen nemen in de 
nieuwe campus.

Architecten: David Chipperfield Architects, Bureau Bouwtechniek

Architecten: Proof of the sum, Exilab, Abstract Architecten, Buro Groen

Woontoren Hertog I
Projectontwikkelaar Resiterra heeft de stedenbouwkundige 
vergunning verkregen voor de bouw van de gloednieuwe 
woontoren Hertog I op de Hertogensite in Leuven. Het nieuwe 
gebouw telt 14 verdiepingen en omvat 24 appartementen 
en één penthouse. Aansluitend komen er nog eens 9 
stadswoningen en een gebouw met 6 appartementen. En al 
even opmerkelijk: het hele woonproject is van de hand van 
het internationaal gerenommeerde Britse architectenbureau 
David Chipperfield Architects. Bureau Bouwtechniek zorgt 
voor de bouwtechnische ondersteuning. Verwacht wordt dat 
het project tegen medio 2023 klaar zal zijn.
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Vaccincomplex Universiteit Antwerpen 
De Universiteit Antwerpen gaat een vooruitstrevend innovatiecentrum bouwen 
dat toelaat om versneld nieuwe vaccins te testen: Vaccinopolis. Maandag werd 
bekendgemaakt welke bouwpartners het prestigeproject in goede banen mogen 
leiden. Die eer valt te beurt aan het consortium met de toepasselijke naam IMM/
Unity. Proof of the sum, Exilab, Abstract Architecten, burO Groen en Establis zijn 
verantwoordelijk voor het integrale ontwerp. De realisatie is in handen van Jansen 
Building Group, Jansen Cleanrooms en Cordeel. En Imtech Belgium neemt samen 
met Jansen Cleanrooms 15 jaar lang het onderhoud voor haar rekening. Omwille 
van de wereldwijde vraag naar vaccins realiseren de partners het innovatiecentrum 
op 1,5 jaar tijd met respect voor de uitzonderlijk hoge veiligheidsnormen.

© PROOF OF THE SUM
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Architect: BOGDAN & VAN BROECK

Belgrado 74
BOGDAN & VAN BROECK heeft de ontwerpwedstrijd 
gewonnen voor de transformatie van de voormalige 
kantoren van drankenfabrikant Cinzano in Vorst tot 
veertien sociale woningen, in samenwerking met 
Tandem ingenieurs en CreteQ. Het doel is om grote 
gezinnen te huisvesten. Het project maakt deel uit 
van een ‘Duurzaam Wijkcontract’ dat gericht is op de 
herontwikkeling van oude wijken door middel van 
gerichte interventies. De betonnen structuur van de 
jaren 70 wordt bewaard. Alle andere interventies (gevels, 
vloeren, scheidingswanden, ...) zullen gerealiseerd 
worden in hout. In het hart van het volume wordt een 
grote patio aangelegd, waar het gebrek aan licht het 
meest in het oog springt. Deze patio maakt het ook 
mogelijk om de verschillende woningen te verdelen. 
Het is een ontmoetingsplaats voor de toekomstige 
bewoners. Het gebouw krijgt een nieuwe schil, gemaakt 
van een houten frame met aluminium bekleding.
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Casinogebouw Middelkerke
De zeedijk van Middelkerke krijgt binnenkort een iconisch 
nieuw Casinogebouw én een fraai stuk duinlandschap 
terug. Dat blijkt alvast uit de eerste ambitieuze plannen 
van Bouwteam Nautilus, dat door het gemeentebestuur 
is gekozen tot winnaar van de ontwerp- en 
bouwwedstrijd voor een nieuw casinogebouw aan het 
bekende Epernayplein. Samen met een multidisciplinaire 
werkgroep heeft de gemeente Middelkerke de voorbije 
maanden vier weerhouden projecten voor het 
Casinogebouw in detail bestudeerd. Na een grondige 
evaluatie, duidt het gemeentebestuur nu Bouwteam 
Nautilus aan als winnaar, een samenwerkingsverband 
tussen ontwikkelaar Ciril, hoofdontwerpers ZJA 
(architectuur) en DELVA (landschapsarchitectuur), OZ 
(casino- en hotelontwerp), uitvoerend architect Bureau 
Bouwtechniek, en aannemers Furnibo en Democo. 
Zij worden bijgestaan door experten van COBE, VK 
Engineering, Beersnielsen, Witteveen+Bos, Plantec, MINT 
en Sertius.

Architecten: ZJA, DELVA, OZ, Bureau Bouwtechniek
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BBM ONLINE 
Op de BBM-website vindt u meer 
projecten om naar uit te kijken.  
Surf naar www.belgianbuilding.be
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¬  Projectreportage

Woning bekent kleur
Leien creëren uniek geveldesign

Anders dan anders. Zo zou je deze eengezinswoning in 
Branst gerust kunnen bestempelen. Dankzij de kleurrijke 
vezelcementleien, die op basis van een uitgekiend patroon 
gecombineerd zijn, springen de gevels niet alleen in het oog, 
maar ook uit de band. 

© Marcel Van Coile

3  De Cedral Alterna-leien 
die de gevels sieren, 
zorgen ervoor dat de 
woning sterk in het oog 
springt.
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“Het minste wat je kan zeggen, is dat het een aparte rea-
lisatie is”, glimlacht Dimitri Van den Bossche van BAO ar-
chitecten wanneer hij ons tekst en uitleg verschaft over 
deze markante nieuwbouwwoning in Branst. “De eige-
naars wilden iets niet-alledaags. We kregen min of meer 
vrij spel, al moesten we wel rekening houden met enkele 
budgettaire beperkingen. Bij een open bebouwing weegt 
de kost van de gevelbekleding fors door, dus leien leken 
ons de ideale keuze.” 

Het beste van beide werelden
Ook de locatie was bepalend voor het gevelontwerp. “De 
woning is opgetrokken op een omsloten restperceel – 
achteraan de tuin van de ouders van een van de bewo-
ners – dus er is behoorlijk veel inkijk. Met het oog op hun 
privacy neigden de eigenaars dan ook naar een relatief 
gesloten bebouwing”, legt Dimitri Van den Bossche uit. 
“Zo ontstond het idee van een compact, rechthoekig vo-
lume dat quasi volledig bekleed is met vezelcementleien, 
op een beperkt aantal raamopeningen na. Toch voelt de 
binnenkant van de woning licht, luchtig en ruimtelijk aan, 
met dank aan de integratie van een beglaasde binnenpa-
tio, een vide, een lichtstraat in het dak boven de badka-
mer, een open indeling en een spierwit interieur. Dit laat-
ste contrasteert sterk met de gevelbekleding, waarvoor 
we een uitgesproken kleurenpatroon hebben samenge-
steld. De woning verenigt met andere woorden het beste 
van beide werelden!”

Oneindig veel toepassingen
De Cedral Alterna-leien die de gevels sieren, zorgen er-
voor dat de woning sterk in het oog springt. “We hebben 
de bewoners overtuigd via het inspiratiemagazine van 
het toenmalige Eternit (ondertussen worden de Eter-
nit-leien verdeeld onder de merknaam Cedral. De merk-

naam Eternit wordt voortaan enkel 
nog gebruikt voor de golfplaten van 
de Etex Group’, red.), waaruit bleek 
dat de toepassingsmogelijkheden 
van vezelcementleien quasi onein-
dig zijn. In sommige gevallen zijn de 
Cedral-leien vanop afstand zelfs am-
per te onderscheiden van klassieke 

gevelstenen of natuursteen, dus in esthetisch opzicht 
(kleuren, motieven, legpatronen …) kan je alle kanten uit. 
De tijd dat leien louter in ruitvorm werden geplaatst en 
enkel goed waren voor wachtgevels, is al lang voorbij.”

3  Hoewel de leien schijnbaar willekeurig 
gecombineerd zijn, is er wel degelijk sprake van 
een doordacht patroon.

Hoewel de leien schijnbaar 
willekeurig gecombineerd zijn, 
is er wel degelijk sprake van 
een doordacht patroon.
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¬  Projectreportage

3  De bewoners kozen voor een dynamisch 
geveldesign dat bewust uit de band springt.
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Dynamisch design
De bewoners kozen uiteindelijk voor een dynamisch de-
sign dat bewust uit de band springt. “We zijn samen naar 
de hoofdzetel van Cedral in Kapelle-op-den-Bos getrok-
ken om patronen en kleurencombinaties uit te testen. Dit 
mag je letterlijk nemen: met behulp van stalen hebben we 
allerhande composities bij elkaar gepuzzeld op de vloer, 
waarna de bewoners afzakten naar de eerste verdieping 
om het resultaat van bovenaf onder de loep te nemen. 
Een aandachtspunt hierbij was dat nooit meer dan twee 
kleuren elkaar mochten raken. Zo zijn we uitgekomen bij 
een speels samenspel van vier tinten in halfsteensver-
band. Hoewel de leien schijnbaar willekeurig gecombi-

neerd zijn, is er wel degelijk sprake van een doordacht 
patroon. We hebben de plaatsing van de gevelbekleding 
van nabij opgevolgd, want het is geen sinecure om de 
belijning strak en recht te krijgen – het is uiteraard niet de 
bedoeling dat de gevels beginnen te ‘dansen’. Het was ze-
ker niet de eerste keer dat we met Cedral-leien werkten, 
maar deze woning is qua design, detaillering en esthetiek 
toch iets bijzonders. Of je het al dan niet mooi vindt, is 
een kwestie van persoonlijke smaak, maar het was voor 
ons in ieder geval zeer fijn om zo’n ‘gewaagd’ ontwerp te 
kunnen realiseren.”

2  Het spierwitte 
interieur contrasteert 
sterk met de 
gesloten, kleurrijke 
gevelbekleding.

Locatie: Branst 
Architect: BAO architecten  
Hoofdaannemer ruwbouw: Francois Van 
Malderen & Sam Van Peteghem 
Dakbedekking en leibekleding: Karel Pauwels 
(Bornem) 
Gevelleien: Cedral Alterna

INFO 
Meer info over de producten 
van Cedral? Stuur een mail naar 
bbm@cedral.world of surf naar 
www.cedral.world
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Eternit nv, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België
Tel. +32 (0)15 71 71 71, Fax +32 (0)15 71 71 79
info.benelux@cedral.world, www.cedral.world

De merkverandering van Eternit naar Cedral past in een ruimere strategie waarbij de bedrijfsnaam van Eternit, Etex wordt. Cedral is nu de merknaam 
voor leien en sidings voor de residentiële woningbouw. Allemaal geproduceerd in vezelcement, een natuurlijk materiaal met ontzettend veel 
mogelijkheden.

Vanaf nu zijn Eternit leien Cedral leien. Onze kwaliteit, service en contactpersonen blijven dezelfde.
Meer informatie via www.cedral.world of via uw Account Manager.

JUIST,  ALLEEN DE MERKNA AM VAN DE LEIEN IS  VERANDERD,  VERDER HELEMA AL NIETS!
ETERNIT LE IEN ZI JN NU CEDRAL LEIEN .

Vind het verschil!

AAMM Atelier d’Architecture (Neupré)

055_ETE_Ad_BBM_225x285mm_NL.indd   1055_ETE_Ad_BBM_225x285mm_NL.indd   1 19/10/2020   16:1019/10/2020   16:10



Hierop volgt een ‘enerzijds 
anderzijds’-antwoord. 
Enerzijds kunnen we 
stellen dat in de breedte 
de bouwsector zeer grote 
inspanningen heeft geleverd 
de laatste jaren. Vooral 
inzake energieprestaties zijn 
sinds de EPB-reglementering 
enorme stappen gezet. 
En dan voornamelijk 

in nieuwbouw. Het gemiddelde E-peil van 
nieuwbouwwoningen ligt dan ook lager dan wat 
de wettelijke norm vraagt. Ook zijn er leidende 
bedrijven in de markt - waaronder ik ook Durabrik 
reken - die bewust de rol van voortrekker in 
duurzaamheid hebben opgenomen, om de sense 
of urgency rond de klimaatproblematiek hoog 
op de agenda te houden. Anderzijds is er nog 
gigantisch veel werk en spelen de traditionele 
natuur en de lange gebruiksduur van gebouwen 
in de bouwwereld in het nadeel. Hierin moeten 
de sector en de overheid dringend bijkomende 
versnellers uitwerken, om zo het sociaal passief 
aan bestaande woningen en bouwmethodes 
duurzaam te activeren.

Ik denk dat er nog een hele weg 
te gaan is, en dat het sowieso 
nog beter kan. Maar in België is 
er wel een positieve beweging 
aan de gang. Veel bedrijven 
zijn hier heel bewust mee 
bezig. Bewustwording van de 
problematiek is één zaak, maar 
hierin een actieve rol spelen, 
vraagt moed en daadkracht 
om anders te ondernemen, om 
eventuele business modellen 
fundamenteel te veranderen. En toch zie ik hierin een 
positieve evolutie. Zo merk ik dat veel bedrijven uit 
de bouwsector zich realiseren dat zij ook een grote 
verantwoordelijkheid dragen en zich anders gaan 
organiseren om hun CO2-uitstoot te verminderen, en 
dat is ontzettend positief. De bouw is tenslotte één 
van de grootste veroorzakers van broeikasgassen, wij 
zijn dus sowieso ook één van de grootste bijdragers 
aan een oplossing. De belangrijke uitdaging voor de 
bouwbedrijven vandaag is om de overgang te maken 
naar circulaire economie, dat is en zal de toekomst zijn 
van de bouwindustrie om zo de druk op ons milieu en 
ons klimaat te verlichten.

Nemen de bouwsector in het algemeen en 
de bedrijven in het bijzonder voldoende 
maatregelen in de strijd tegen de 
klimaatopwarming?

?De hamvraag

¬  De hamvraag

Steven Vanden Brande 
Strategische business 

development manager bij 
Durabrik

Eddy Muyldermans 
General Manager bij ACO

Vooral inzake energieprestaties 
zijn sinds de EPB-
reglementering enorme 
stappen gezet.

De bouw is één van de grootste 
veroorzakers van broeikasgassen, 
wij zijn dus sowieso ook één van 
de grootste bijdragers aan een 
oplossing.
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Om de klimaatdoelstellingen te halen moet het tempo 
van vernieuwing van ons gebouwenpark - door renovatie 
of vernieuwbouw - met een factor 3 naar omhoog. 
De CO2-uitstoot van een gebouw zit niet alleen in het 
energieverbruik voor verwarming/koeling. Ook bij de 
productie van bouwmaterialen komt CO2 vrij. Wie een 
huis niet alleen energetisch efficiënt maakt, maar ook 
materiaalbewust (ver)bouwt, spaart extra CO2 uit. De OVAM 
ontwikkelde een tool (TOTEM) waarmee bouwprofessionals 
deze ‘verborgen’ milieu-impact kunnen in kaart brengen 
en minimaliseren over de hele levenscyclus. Bouwheren 
kunnen bovendien een gebouw laten ontwerpen en bouwen 
met oog op een vlotte ontmanteling. Zo kunnen onderdelen 
maximaal hergebruikt worden of op de juiste manier 
gerecycleerd en sparen we nog meer CO2 uit. Ook vandaag 
al kan de bouwsector oude gebouwen meer doordacht 
ontmantelen, om verschillende materiaalstromen apart 
te houden en optimaal te hergebruiken of recycleren. Dit 
geeft ook de grootste garantie voor een veilige verwijdering 
van gevaarlijke stoffen zoals asbest. Dit circulair 
materialenbeheer vergt nog heel veel inspanningen van de 
bouwsector om nieuwe praktijken aan te leren. De OVAM en 
Vlaanderen Circulair ondersteunen hen hierin: financieel, 
door kennisuitwisseling, via juiste regelgeving en door tools 
aan te reiken zoals TOTEM.

Brigitte Mouligneau 

Transitiemanager Circulaire 
Economie bij Vlaanderen 

Circulair

 
Om de klimaatdoelstellingen 
te halen moet het tempo 
van vernieuwing van ons 
gebouwenpark - met een 
factor 3 naar omhoog.

Gezien de huidige klimaatveranderingen en 
ons klimaatbeleid speelt de bouwsector een 
belangrijke rol in het verminderen van de 
ecologische voetafdruk van gebouwen. Daarbij 
zijn een duurzame ontwikkeling en hernieuwbare 
energiebronnen de bepalende factoren en 
kunnen we er de dag van vandaag niet meer 
omheen. Group Ceyssens is als bedrijf op zich 
energieneutraal, maar niet alleen dankzij de 
optimale isolatie van het glas en de gebouwen. 
Zonnepanelen op onze site genereren ongeveer 
1,3 megawatt aan elektriciteit voor eigen gebruik, 

met name voor productie, kantoren en show house. Op deze manier 
zijn wij het enige glasbedrijf in de Benelux dat haar isolatieglas 
produceert met 100 % zelf opgewekte stroom. Ondertussen werd ook 
gestart met de vergroening van ons wagenpark, zowel plug-inhybride 
in als elektrisch. Naast de afvalstroom speelt ook bewustwording op de 
werkvloer een belangrijke rol. Intern werd een recyclageplan opgesteld 
wat nauwgezet gevolgd wordt.

Dirk Ceyssens 

CEO Group Ceyssens

 
Naast de afvalstroom 
speelt ook 
bewustwording op 
de werkvloer een 
belangrijke rol.

¬  De hamvraag

Op de BBM-website vindt u 
een uitgebreide versie van 
dit magazine met nog meer 
reacties op de hamvraag. Surf 
naar www.belgianbuidling.be
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SOUDAL 
Tel. 014 42 42 31 | bbm@soudal.com 
www.soudal.com

ISOVER 
Tel. 03 360 23 50 | bbm@isover.be 
www.isover.be

VELUX BELGIUM 
Tel. 010 42 09 09 | bbm@velux.be 
www.velux.be | pro.velux.be

WIENERBERGER 
POROTHERM - KORAMIC - TERCA - DESIMPEL 
Tel. 056 24 96 38 | bbm@wienerberger.com 
www.wienerberger.be

REYNAERS ALUMINIUM 
Tel. 015 30 88 10 | bbm@reynaers.be 
www.reynaers.be

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS 
Tel. 02 556 37 10 | bbm@saint-gobain-glass.com 
www.saint-gobain-building-glass.be

GYPROC 
Tel. 03 360 22 11 | bbm@gyproc.be 
www.gyproc.be

CEDRAL 
Tel. 015 71 71 71 | bbm@cedral.world 
www.cedral.world | Info.benelux@cedral.world

Verantwoordelijke uitgever
Wim Verhoeven
Everdonenlaan 18-20 
2300 Turnhout

Redactie en vertaling
www.palindroom.be

Lay-out, prepress
www.stereotype.be

Druk
Moderna printing

Oplage
24.000 exemplaren
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BBM ONLINE 
Meer bouwnieuws op www.belgianbuilding.be 
Wil je nog meer weten over het reilen en zeilen in de 
Belgische bouwsector? Surf dan naar de website van 
BBM, het digitaal verlengstuk van dit magazine. Alle 
teksten uit het magazine vind je hier terug, vaak nog 
met extra fotomateriaal. Maar je kan er ook nog veel 
andere artikels lezen die specifiek gemaakt werden 
voor de website en de digitale nieuwsbrieven. Op de 
website kan je je gratis aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief die we vier keer per jaar versturen. 
www.belgianbuilding.be
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BBM is en initiatief van Cedral, Gyproc, Isover, Reynaers Aluminium, Saint-Gobain Building Glass, Soudal, VELUX en Wienerberger


