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Graag stel ik u ons nieuwe magazine voor. Wij 

willen u immers informeren over het reilen en 

zeilen bij CRH Structural Concrete Belgium. 

Met ons huidig productportfolio zijn wij, als 

fabrikant gespecialiseerd in prefabbeton, als 

enige in België in staat om een totaalpakket 

aan prefaboplossingen aan te bieden, en dit op 

maat van uw project. Hiervan getuigt alvast 

het project op bladzijde 18 in het kader van  

“Scholen van Morgen” met de bouw van een 

nieuwe school in Bree, het Sint-Michielsinstituut. 

Dit project sleepte trouwens het prestigieuze 

BIM awards in de wacht, een terechte pluim  

dus voor alle medewerkers die hieraan mee-

werkten.

Uiteraard staan mensen bij ons centraal, of het nu 

gaat om u als klant, architect, leverancier of om  

onze medewerkers, onze oplossingsgerichte  

aanpak en no-nonsense manier van handelen 

zijn de basis van onze ethisch verantwoorde  

ondernemingszin. We beschouwen dit  

magazine dan ook niet als een éénrichtings-

communicatiekanaal, maar laten klanten, 

architecten en medewerkers graag aan het 

woord.

We illustreren onze slagkracht aan de hand 

van enkele artikels over een aantal mooie  

referentieprojecten, waarbij we u graag een 

kijkje achter de schermen geven: Pairi Daiza en 

onze nationale luchthaven in Zaventem.

Ik kijk nu al uit naar uw reacties op dit nieuwe 

magazine en wens u alvast veel leesgenot.

Stefan Van Buggenhout, CEO 

CRH Structural Concrete Belgium nv

8 Korte berichten 
Er gebeurt heel wat bij onze 

CRH-bedrijven. 12 Vorm en functie 
Het Gateway-project bij 

Brussels Airport wordt het 

nieuwe hoofdkwartier van Deloitte.  

Jaspers-Eyers Architects zet een gebouw 

met meerwaarde neer, ingebed in de  

economische realiteit van vandaag.

16 Medewerker  
in de kijker 
Maak kennis met Joanne  

Gerritsen, de stille kracht op onze  

marketingafdeling.

Technisch Instituut  
Sint-Michiel 
Een project waar alle merken van CRH 

Structural Concrete Belgium aan deelnamen  

en tevens een award mee in de wacht 

sleepten!

18

22 Connecting  
flights 
Comfortabeler reizen  

dankzij CRH Structural Concrete Belgium:  

wij bouwden mee aan de bovengrondse 

“Connector” op de luchthaven van  

Zaventem.

26 Klant aan  
het woord 
Eric Cantillon van  

Cit Blaton vertelt ons over de samenwerking 

met één van onze merken, Ergon.: ”Dankzij de 

medewerking van  Ergon hebben wij het geheel 

van de prefab structuren (welfsels, kolommen 

en balken) niet alleen kunnen optimaliseren,  

zij hebben ons bovendien technische onder-

steuning geboden bij de montage.”

Colofon 

Dit magazine is een uitgave van CRH 

Structural Concrete Belgium en wordt 

gestuurd naar klanten en relaties van 

het bedrijf.

Verantwoordelijke uitgever: Stefan 

Van Buggenhout, CEO - CRH Structural  

Concrete Belgium - Marnixdreef 5 - 

B-2500 Lier

Concept & Realisatie: Primetime Media/

DB&M nv

Druk: Avoux, Ninove

Redactie: Pieter Camps, Luc Van De Steen 

Fotografie: Jump Picture - Fabien Devaert

Niets uit deze uitgave mag gerepro-

duceerd worden zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de redactie. 

Onze merken
Douterloigne: uw partner in vloer- 

oplossingen en betonblokken. 

Echo: uw partner in vloeroplossingen 

van ontwerp tot realisatie.

Ergon: biedt u een totaal bouwsysteem 

van prefab elementen in voorgespannen 

en gewapend beton.

Prefaco: ruwbouwspecialist in prefab 

betonstructuren en -elementen.

Schelfhout: de specialist in geprefa-

briceerde wanden in industrieel beton 

en uw partner voor zowel agrarische, 

commerciële als industriële projecten.
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“We beschouwen  
dit magazine niet 

als een éénrichtings- 
communicatiekanaal”

4 Pairi Daiza 
De nieuwe tempel van de tijgers in Pairi Daiza werd gebouwd met geprefabriceerde bouw- 

elementen van Prefaco. Wij geven u graag een woordje uitleg bij dit boeiende project.
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Pairi Daiza  
bezit na twee panda’s,  

nu ook twee witte tijgers:  
Mumbai en Sanka!

De twee dieren waren negen maanden oud  

bij hun aankomst in 2014 en zijn geboren in de 

zoo van Touroparc in Bourgogne (Frankrijk). De 

prachtige, witte tijgers zijn Bengaalse tijgers 

met blauwe ogen en een witte vacht met don-

kere strepen. De witte tijger is een uitzonderlijk 

dier want met uitsterven bedreigd aangezien er 

op onze planeet nog slechts 200 zouden leven, 

waarvan slechts enkelen nog in het wild en de 

anderen in zoo’s en circussen. Wetenschappers 

zetten dan ook alles op alles om de voortplan-

ting van deze wilde dieren te verzekeren.

Na de twee panda’s heeft dierenpark Pairi Daiza twee nieuwe publiekstrekkers naar zijn park  

gehaald, Mumbai en Sanka. Ze zullen trouwens buur worden van de twee panda’s Hao Hao en 

Xing Hui, naast het Chinese paviljoen in een nieuwe tempel.

Prefaco ontwierp de speciale geprefabriceerde  

elementen als basis voor de booggewelven 

van de tempel. Zo kon de tempel in een mum 

van tijd opgebouwd worden.

54
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De grootste tempel ooit neergezet in Pairi Daiza 

zal toegankelijk zijn voor het publiek en biedt 

een mooi zicht op de omgeving en de dieren en 

dit vanuit verschillende oogpunten. Het gebouw  

is 25 meter hoog en wordt ondersteund door 

150 pijlers van 12 meter die op verschillende 

niveau’s verankerd zijn in de eerder grillige  

ondergrond (o.a. een bron).

Deze tempel werd zorgvuldig en met passie 

gereconstrueerd op een schaal van 1:1, naar 

bekende voorbeelden zoals Angkor Wat en  

andere Cambodjaanse tempels, met authentieke  

lavastenen uit Bali. Onder de lavastenen zitten 

geprefabriceerde bouwelementen: breedplaten,  

dubbele wanden en trappen geleverd door  

Prefaco en geplaatst door de aannemer  

sa Dherte. In samenwerking met Prefaco zijn  

de speciaal ontworpen booggewelfen gemaakt. 

Gezien de uiterst korte uitvoeringstermijnen 

heeft aan nemer Dherte uit Flobecq gekozen 

voor geprefabriceerde elementen. Aldo  

Salomone, werfleider zegt: “Gezien de korte 

bouwperiode en de hoge kwaliteitsvraag voor 

het plaatsen van de lavasteen hebben we  

gekozen voor prefab. Het was ook belangrijk 

om dan in zee te gaan met een betrouwbare 

partner wegens de korte uitvoeringsperiode, 

en we zijn blij met onze keuze. De bouw zal op 

tijd klaar zijn voor de inhuldiging!”

Technische fiche
Project: Tempel van de tijgers  

in Pairi Daiza, Ath

Oppervlakte tempel:  

2 400 m² grondoppervlakte 

(6 000 m² sculpturen)

Elementen geleverd door Prefaco:

• Breedplaten: 800 m²

• Dubbele wanden: 2 000 m²

• Speciaal ontworpen (boog)gewelf  

voor tempel: 300 m³

• Trapsledes: 12 st.Pr
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De tempel van de tijgers

6

Veelzijdig modulair 
systeem met extra’s
Moodul is een modulair systeem met tijdloos design. Het gamma omvat 
muurelementen, afdekstenen en heel to� e accessoires zoals zitbanken en leggers, 
haakjes, sierstrips, een vuurschaal, LED-verlichting, ...  Met dit gamma kan je vrij snel 
en makkelijk een gewone scheidingswand bouwen. Maar je kan véél meer: denk aan 
bloembakken, vuurbakken, trappen, zitbanken of zelfs een complete buitenkeuken. 
Let ook op de knappe grootformaattegels Betolux en de Stonehedge-klinkers. 
Tevens paradepaardjes van Marlux.

Meer? Het volledige gamma ontdek je op www.marlux.com.

MAR_27318_ad Moodul-NL_297x230.indd   1 29/10/15   09:05
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Douterloigne investeerde vorig 
jaar ruim 300 000 euro in haar  
Anzegemse vestiging. Een machine  
om automatisch gaatjes te maken 
in betonwelfsels ontwikkelden ze 
helemaal zelf.

“We hebben vorig jaar ruim 300 000 euro  

geïnvesteerd in Anzegem”, zeggen de algemeen  

directeur Dieter Goeminne en plantverant-

woordelijke Piet Delva. “Goed 100 000 euro 

werd geïnvesteerd in de waterzuivering. Alle 

water dat we gebruiken, wordt gereinigd en 

hergebruikt. Op die manier lozen we geen water  

meer. Daarnaast investeerden we 100 000 

euro in een nieuwe zaagstraat, zodat we alle 

betonwelfsels ook in de langsrichting kunnen 

zagen. Hierdoor kunnen we nu ook op maat  

gevraagde breedtes aanbieden.”

Automatische gaatjesmachine

“Het meest trots zijn we op onze automatische  

gaatjesmachine. Die is helemaal hier ontwikkeld  

en bedacht en is uniek in België. De machine 

maakt gaatjes in de welfsels. Het water dat 

zich in de kanalen opstapelt tijdens de bouw-

fase kan hierdoor geëvacueerd worden. Hier-

mee vermijden we vorstschade, roestvorming, 

en een waterdouche wanneer je een gat in het 

plafond boort. Om dat te voorkomen, werden 

op de werf zelf gaten geboord, maar die zag 

je. Met de nieuwe machine boren we die gaten 

vooraf, tijdens de productie. En je ziet ze bijna 

niet. We gaan die machine nu ook plaatsen in 

onze andere twee vestigingen van Doornik  

en Beerse. De investering en ontwikkeling  

kostte gemakkelijk meer dan 100 000 euro, zo  

proberen we de kwaliteit van onze welfsels 

continu te optimaliseren.”

Bron: Nieuwsblad

Baksteenmotief ‘Rustiek’ 
van Schelfhout

Douterloigne 
investeert fors 
in toekomst

In vele fabrieken heeft rendement lang gepri-

meerd, maar bij CRH staat veiligheid al jaren-

lang aan de absolute top. Niet alleen door het 

nemen van alle noodzakelijke veiligheidsmaat-

regelen en ze te doen uitvoeren, maar vooral 

door preventief alle werknemers binnen CRH 

Structural Concrete op te leiden en vertrouwd 

te maken met veiligheid, want dit is immers een 

zaak van ons allemaal. Zo heeft het volledige 

personeel van CRH inmiddels een cyclus van 

opleidingen doorlopen (Life Saving Rules).

Veiligheid

Korte berichten

Eind november wordt de nieuwe website van 

Schelfhout online gezet, de eerste in de rij. 

Schelfhout, gespecialiseerd in prefabwanden 

voor agrarische, commerciële en industriële 

gebouwen, werd opgericht in 1977 en maakt 

sinds 2001 deel uit van CRH. Hun hoofdkantoor 

bevindt zich in Kinrooi maar de wanden worden  

ook nog in Tournai (Doornik), Houthalen en 

Neeroeteren gemaakt. 

Neem gerust een kijkje op de nieuwe website: 

www.schelfhout-beton.be

Nieuwe website  
Schelfhout

Het nieuwe baksteenmotief ‘Rustiek’ van  

Schelfhout bewaart het landelijk karakter van  

gebouwen. Het heeft een gladde binnenzijde 

en is te verkrijgen met een mooie verouderde  

look. Het typisch kleurenspel op rustieke  

oppervlaktes zorgt voor een ongeëvenaarde  

expressie. Zo combineert Schelfhout traditie 

en moderniteit.

98

CRH Structural Concrete Belgium  
mag zich de trotse winnaar  
noemen van de Tekla Benelux BIM 
Awards 2015.  

De prijs werd toegekend voor de realisatie van 

het Technisch Instituut Sint-Michiel dat verder 

in dit magazine uitgebreid aan bod komt (zie 

pag. 18-21). In dit project werden 400 unieke 

complexe prefab betonnen façades gemodel-

leerd met behulp van diverse Tekla Structures  

plug-ins en zelf ontwikkelde gebruikers- 

componenten en macro’s. Net als de andere  

winnende projecten zal de case nu ook  

worden ingezonden als vertegenwoordiger van 

de Benelux voor de Tekla Global BIM Awards.

Info:

Opdrachtgever: Scholen Van Morgen

Tekenaar: Tim Mols

Locatie: Bree, België

Project partners: Democo, L3M (OSK-AR), 

Abetec, Arcade, Limonta

Winnaar  
Tekla Benelux  
BIM Awards 
2015

In het kader van het IWT TETRA project stort-

klaar zelfverdichtend beton (ZVB), werd er in 

samenwerking met KU Leuven, Interbuild en 

Prefaco een innovatieve oplossing bedacht 

voor het gebruik van ZVB in premuren. Op 

vele bouwwerven wordt vandaag gebruik ge-

maakt van de dubbele prefabwanden, die na 

plaatsing op de werf, intern opgevuld worden 

met beton. Voor de opvulling van deze prefab- 

muren moet ervoor gezorgd worden dat de 

arbeiders veilig op hoogte kunnen werken. 

Hiervoor worden omloopstellingen vastge-

maakt aan de bovenkant van de premuren. Dit 

impliceert een verhoging in arbeidstijd, door de 

plaatsing van de stellingen en een bijkomend 

risico door het werken op hoogte. Om werken 

op hoogte volledig uit te sluiten is het voorzien 

van een pompaansluiting, onderaan de muur, 

een slimme oplossing. Deze pompaansluiting 

bestaat uit een afsluitbare klep, die wordt aan-

gesloten op de betonpomp.

Dubbele  
wanden langs  
onder opvullen 
met beton?
Klep ontwikkeld door Prefaco

Dr. Ir. David Dupont, European CAD 

Software Manager bij CRH Structural 

Concrete Belgium ontvangt de BIM 

Awards voor het project ‘Scholen van 

Morgen’ te Bree.  
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Opgericht in 1977 en ondertussen 
al bijna 40 jaar gespecialiseerd 
in het vervaardigen van prefab  
betonelementen zoals glad beton,  
structuurbeton, uitgewassen grind,  
baksteenmotief en baksteenstrips. 

Schelfhout nv produceert hoogwaardige gevel- 

elementen die voor verschillende toepassingen 

kunnen worden aangewend:

• Agrarische gebouwen

• Industriële gebouwen

• Commerciële gebouwen

• Manèges

Van standaard grijs tot design wit

De afwerking van deze gladde witte beton- 

panelen ligt tussen industrieel beton en  

architectonisch beton. Deze panelen worden na  

productie onmiddellijk binnen gestockeerd tot 

het drogingsproces is beëindigd en pas dan 

worden deze panelen geleverd.

Schelfhout nv kan zijn klanten een totaalcon-

cept aanbieden en is wellicht het enige beton- 

verwerkend bedrijf dat alle prefab elementen 

voor een gebouw kan leveren, van de dragende 

elementen, de brandwanden en de vloerplaten 

tot de laadkades en de gevelplaten. 

De firma Schelfhout nv is dan ook voort- 

durend samen met zijn klanten, architecten 

en adviesbureaus actief bezig om te kunnen  

beantwoorden aan de noden van onze moderne  

maatschappij: economisch, efficiënt, flexibel, 

technologisch hoogstaand, hygiëne, veiligheid, 

kwaliteit enz.

 

Na intensieve uitwisseling van ervaringen en 

meningen ontwikkelt Schelfhout nv, op vraag 

van de Welstandscommissie en Stedenbouw, 

panelen met baksteenmotief ‘Rustiek’ die het 

landelijk karakter van de gebouwen behouden.

Het baksteenmotief ‘Rustiek’ met gladde  

binnenzijde is steeds te verkrijgen met een 

mooie verouderde look. Het typisch kleuren-

spel op rustieke oppervlaktes zorgt voor een 

ongeëvenaarde expressie. Zo combineert 

Schelfhout nv traditie en moderniteit.

Behaalde attesten

De laatste jaren zijn de brandwerendheidseisen  

aanzienlijk toegenomen. Met zowel prefab  

betonpanelen als sandwichpanelen heeft u niet 

alleen een kwalitatief hoogwaardig product  

in handen, maar ook een product dat aan de 

hoogste brandeisen voldoet. Onze brand- 

werendheidstesten werden uitgevoerd op de 

volledige wandopbouw inclusief de voegen.

Stijgende energieprijzen, wijzigende  

reglementering en een stijgende bezorgd-

heid over de klimaatwijziging verplichten de  

fabrikanten en gebruikers van gebouwen naar 

oplossingen te zoeken om de energiebehoefte 

van een gebouw te minimaliseren. Een goede 

isolatie is hierbij een vereiste. Sandwichpanelen  

in prefab beton combineren een zeer goede  

isolatiewaarde met een hoge thermische  

capaciteit en zorgen voor een verlaagde  

energiebehoefte zowel in de winter als in de 

zomer. Alle types en diktes van onze sandwich-

panelen zijn dan ook getest op isolatiewaarde.

 

Schelfhout nv:
een boegbeeld op vlak  
van prefab betonelementen

Advertentie w-w-w.indd   1 16/10/15   10:45



Een eerste blik op de site www.jaspers-eyers.be volstaat om onder de indruk te zijn. Jaspers- 

Eyers Architects is al vele jaren één van de belangrijke spelers in de internationale wereld van 

de architectuur. In de top-100 van ’s werelds grootste bureaus, de World Architecture 100, staat 

Jaspers-Eyers op nummer 61. De aanleiding voor dit gesprek is het Gateway-project bij Brussels  

Airport, het toekomstige hoofdkwartier van Deloitte. Afspraak met architect John Eyers en  

project-architect Stefaan Van Acker op de werf.
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Jaspers-Eyers Architects bouwt in samenwerking met A2RC  
Expo 58-terminal om tot modern Gateway-complex bij Brussels Airport 

“Onze atrium- 
architectuur is een  
tegengewicht voor  

de snelle communicatie 
van deze tijd” Hoe ziet u het Gateway-project passen in het 

toch wel indrukwekkende oeuvre van Jaspers- 

Eyers? Met andere woorden, welke visie zit 

erachter?

John: “Een aantal punten zijn typisch voor ons 

bureau. Eén, we werken zowel voor de publieke 

als de private sector. Die mix is heel belang-

rijk. Je mag niet vergeten dat een architecten- 

bureau een bedrijf is zoals een ander: er zijn 

ups en downs en er is continuïteit nodig. Twee, 

het moet meer zijn dan architectuur alleen. Ik 

bedoel daarmee: een gebouw moet een zekere  

flexibiliteit hebben en moet volgens ons  

ingebed zijn in de economische realiteit van 

vandaag. We willen gebouwen neerzetten 

met een meerwaarde. En drie, we staan erom  

bekend ontwerpen te maken die passen binnen 

een bepaald budget en binnen een bepaalde  

uitvoeringstermijn. Onze klanten geven vaak  

miljoenen uit en ze willen dan ook liefst in zee 

met een bureau dat de kwaliteit kan leveren en 

de timing respecteert.”

Wat is de meerwaarde van Gateway?

John: “Gateway past perfect in dat verhaal van 

‘meer dan’. Wij zien het zo: de nieuwe technologie  

zorgt er tegenwoordig voor dat de mensen 

heel snel met elkaar kunnen communiceren,  

maar volgens ons leidt dat niet tot echte  

authentieke communicatie. Smartphones, 

e-mails en dergelijke zijn handige tools maar 

ze vervangen niet de communicatie zelf. Elkaar 

ontmoeten om te communiceren is belang- 

rijker dan ooit. Ik vind dat wij als architect 

de taak hebben om een tegengewicht te 

bieden aan die snelle en ja oppervlakkige  

communicatie die gepaard gaat met de nieuwe 

technologie.”

Hoe integreer je een dergelijke visie in een  

gebouw?

John: “In Gateway en ook in andere gebouwen  

wordt het atrium gebruikt als een ontmoetings- 

plaats. Mensen kunnen elkaar daar treffen, 

face to face. Vroeger werd er koffie gedronken,  

nu heeft een atrium een functie, meerdere  

functies zelfs. Er is een restaurant, er is 

plaats voor evenementen, er kan in gewerkt  

worden. Er is volgens ons een nieuwe  

manier van werken die we als architect  

moeten aanbrengen.”

‘Architectuur 
is meer dan 
architectuur, 
meer dan het 
gebouw op 
zichzelf’
Wat was bij Gateway de grootste uitdaging?

John: “Vergeet niet dat dit een gebouw is van 

Expo 58, een betonstructuur van architect 

Brunfaut. De uitdaging was: hoe kunnen we het 

oude en het nieuwe op elkaar laten inspelen en 

er een modern geheel van maken.”

Stefaan (begint te schetsen): “We werden  

geconfronteerd met een L-vormig gebouw,  

inclusief controletoren (die nog steeds in dienst 

is, red.). We hebben één volledige vleugel  

toegevoegd en een andere deels opgebouwd. 

Centraal ligt het atrium, meer dan 25 meter  

hoog. Het wordt een oase in de hectische  

omgeving van de luchthaven.”

John: “Een huzarenstukje was dat de toren  

operationeel moest blijven tijdens de werken.”

Kunt u iets vertellen over het ontwerpproces 

en de materiaalkeuze daarbij?

John: “Budget en timing, dat doet nadenken 

over de manier waarop je gaat bouwen, welke 

materialen je gaat gebruiken. De prefabricatie 

speelt dus al bij aanvang een heel belangrijke 

rol. Door te kiezen voor prefab elementen kun 

je veel sneller werken. Er is ook de flexibiliteit 

van het gebouw. Bedoeling is dat je een flexi-

bele invulling kunt geven aan alle plateaus: hoe 

groter de overspanningen en dus hoe minder 

kolommen, hoe groter de flexibiliteit in het  

gebruik van het gebouw.”

Stefaan: “Recent hebben we ook samen met 

Ergon een torengebouw in Gent gerealiseerd. 

Binnen de 12 maanden was het klaar: 14 ver- 

diepingen!”

Het moet ook allemaal veel sneller gaan…

John: “Zo is dat. Door de jaren ervaring in die 

prefabricatie is de kwaliteit van de prefab 

elementen ook wel zeer goed. Een ander  

voordeel: er is weinig afwerking aan.”

Stefaan: “Wat ook belangrijk is, ze (Ergon, 

red.) vinden altijd oplossingen. Zelfs in een  

architectuur die op het eerste gezicht niet  

rechtlijnig is, met veel curves, slagen ze erin 

om oplossingen te vinden.”John Eyers: “Ik denk dat het onze taak in de toekomst zal zijn: ruimtes creëren waar mensen terug praten met elkaar”

Van links naar rechts

Stefaan Van Acker, Jaspers-Eyers

Eric Cantillon, Cit-Blaton

Wim De Man, Van Laere 

Johnny Eyers, Jaspers-Eyers
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John: “We weten wat ze kunnen en we gaan 

er dan ook rekening mee houden tijdens het  

ontwerpen.”

Welke rol speelt beton in dat ontwerpproces?

John: “Ik denk dat de Belgen betonbouwers 

zijn. Het heeft te maken met de infrastructuur, 

de toeleveringsbedrijven. Beton is bovendien 

nog altijd een goedkoper materiaal dan staal. 

Ga je naar Londen of Parijs dan zul je eerder 

gebouwen in staal zien. Zij hebben die ervaring 

van prefabricatie niet zoals wij die hebben. Qua 

afwerking is staal ook veel duurder. Eigenlijk 

biedt prefab beton niets dan voordelen: het 

wordt gemaakt in ideale omstandigheden. Het 

is alleen een kwestie van transport. Je kunt  

ermee bouwen op twee verdiepingen tegelijk. 

Ik bedoel: de weersomstandigheden hebben  

weinig invloed op het bouwproces. Het is de 

meest economische oplossing.”

Stefaan: “Het voordeel van staal is dat je  

slanker kunt bouwen. Beton heeft een zekere 

massiviteit. Maar meer en meer slaagt men 

erin om dat op te lossen. Met voorgespannen  

beton kom je bijvoorbeeld tot heel slanke  

balken.” Gaat prefab beton samen met duurzaamheid?

John: “Duurzaamheid is de basis geworden. De 

mogelijkheid van recuperatie van materialen  

is heel belangrijk. Stel dat je een gebouw moet 

afbreken. Je kunt het beton verbrijzelen, ge-

bruiken voor funderingen, enzovoort. Duur-

zaamheid is voor mij ook flexibiliteit.”

Hoe bedoelt u?

John: “Het Gateway-gebouw heeft ook de flexi-

biliteit om er morgen in te wonen of er bijvoor-

beeld een hotel van te maken.”

Stefaan: “Goede gebouwen blijven functioneren  

op lange termijn. Een gebouw dat moet af-

gebroken worden omdat het niet flexibel is, 

is geen duurzaam gebouw. We ontwerpen  

gebouwen die een lang leven kunnen leiden, en 

die je makkelijk kunt omvormen.”

Hoe haakt het beroep van architect in op de 

nieuwe trends?

John: “Er is een enorme evolutie bezig. Vandaag 

ligt de focus op mobiliteit en stationslocaties. 

Waarom hier bij de luchthaven? Naast het feit 

dat mensen eens niet in een standaardsituatie 

willen werken, is er natuurlijk het mobiliteits- 

aspect. Ons beroep wordt enorm beïnvloed 

door wat er in de wereld gebeurt. Niet alleen 

op maatschappelijk vlak maar ook door de 

nieuwe technologieën. Dat is het boeiende:  

architect is geen nine to five job, per project sta 

je telkens voor een nieuwe uitdaging.”

Hoe kijkt u naar de toekomst?

John: “Een van de uitdagingen wordt onge- 

twijfeld hoe we de nieuwe technologieën gaan 

verwerken gebouwen. De vraag is: wat kunnen 

we verwachten binnen vijf à tien jaar en hoe 

gaan we dat nu al zo veel mogelijk integreren 

in de nieuwe gebouwen? Dat gaat onnoemelijk 

ver.”

Tot slot, nog een goeie raad voor jonge begin-

nende architecten…

John: “Luister naar de wereld, wees open en 

flexibel van geest.”

Stefaan: “Ga op andere plaatsen kijken, breng 

dingen van elders mee naar hier.”

John: “Ja, inderdaad, je moet ervan uitgaan dat 

je elke dag iets kunt bijleren. Als je afgestudeerd 

bent als architect, dan begint het pas. Als je dan 

niet die open geest hebt, denk ik dat je in die 

wereld niet kunt meedraaien. De technologie  

zal ons helpen om dingen te maken die we als 

mens alleen niet meer kunnen maken. Er breken  

heel boeiende tijden aan maar je moet er wel 

voor open staan.”

Uw interieur begint aan de buitenkant.

Gevelstenen & Kleiklinkers

 
De Saegher Steenfabrieken nv
Engelselei 79 | B-2140 Antwerpen
T. +32(0)3 2310821 F. +32(0)3 2310282
E. info@desaegher.be | www.desaegher.be

Wie is wie
Jaspers-Eyers Architects werd opgericht in 

Hasselt door Michel Jaspers en heeft intussen 

ook kantoren in Brussel en Leuven. Architecten  

Jean-Michel Jaspers en John Eyers leiden 

een bureau van 110 architecten en tekenaars.  

Recente projecten: Warsaw Spire (Polen), Le 

Toison d’Or (Apple store, Brussel), Paradis 

Express (Luik), Belfius Art Gallery (Brussel), 

KPMG Headquarters (Brussels Airport), Belgian  

Embassy (Tokyo), City Hall (Hasselt), Wilfried 

Martens Building (Brussel) e.a.
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Jean-Michel Jaspers en John Eyers



Dag Joanne, van grafisch vormgever naar  

marketeer, dat is toch ook niet helemaal  

hetzelfde?

Klopt. Maar ik doe het ontzettend graag. Ik 

ben 13 jaar geleden eerder toevallig in het  

marketingwereldje gerold. En inderdaad, ik ben 

afgestudeerd als grafisch vormgeefster, maar 

die kennis komt me nu erg goed van pas. Met 

de nieuwe structuur, kan ik nu immers elke dag 

voluit mijn ding doen!

Inderdaad. Sinds begin van dit jaar heeft CRH 

Structural Concrete Belgium haar marketing-

projecten gebundeld en een nieuwe strategie 

uitgestippeld. Dat is wel een hele uitdaging?

Ja, samen met mijn collega Pieter Camps ben ik 

verantwoordelijk voor alles wat met marketing 

te maken heeft. En dit voor alle merken binnen 

de groep. 

Het is een uitdaging om de communicatie  

binnen onze merken, en alle contacten daar- 

buiten, soepel te laten verlopen maar dat is het 

mooie aan deze job. 

Je bent de lijm (of cement) die alles verbindt 

en bij elkaar houdt. Iedere dag is anders en zo 

blijkt dat beton allesbehalve saai is.

Is je takenpakket dan zo afwisselend?

Mijn taken bestaan uit het maken van alle 

drukwerk voor de groep. Van brochures tot 

visitekaartjes, het beheren van de websites, 

het uitsturen van nieuwsbrieven, contacten  

onderhouden met leveranciers en partners, 

maar ook met de collega’s binnen de groep, het 

opmaken van planningen voor alle marketing- 

projecten en alles wat erbij komt kijken.  

Bovendien wordt ik nu ook continu betrokken  

bij de eerder strategische opzet van onze  

communicatieactiviteiten. Pieter en ikzelf zet-

ten momenteel, samen met onze communica-

tiebureaus, heel sterk in op het uitrollen van de 

marketingtools voor volgend jaar. Heel binnen-

kort krijgen jullie daarvan de eerste resultaten 

voorgeschoteld!

Anders dan je zou denken staat beton bij ons 

niet stil. We zijn continu bezig om innovatieve 

oplossingen te vinden voor onze klanten. Zoals  

onze ecologische voetafdruk te verkleinen 

door te investeren in windmolens, in nieuwe 

machines om efficiënter te kunnen produceren,  

in meer vervoer over water om onze wegen te 

ontlasten enz. 

Dit alles willen we graag aan de buitenwereld 

tonen en daar komt de marketing om de hoek 

kijken. Door middel van dit magazine of nieuws-

brieven  kunnen we laten zien wat we allemaal 

doen. En het geeft mij veel voldoening daar de 

resultaten van te zien en te horen.

En mogen we ook eens een even piepen in je 

privéleven?

Natuurlijk wel! Ik ben 36 jaar geleden geboren 

bij onze noorderburen in het dorpje Renkum. De 

liefde heeft me in Lier gebracht en ik heb het 

hier in België echt wel naar mijn zin. Samen met 

mijn man en mijn twee schatten van kinderen 

hebben we hier een gezellig leven en een fijne 

vriendenkring opgebouwd. En als ik thuis kom 

na het werk besteed ik mijn vrije tijd graag met 

mijn kindjes en man. Ook paardrijden, koken en 

fotograferen doe ik graag. Of ’s avonds knus in 

de zetel met een goed boek, zalig!

Joanne Gerritsen is sinds drie jaren onze duivel-doet-al op de 

marketingafdeling. Dag in, dag uit leidt ze kleine en grotere 

projecten mee in goede banen. Tijd om eens kennis te maken 

met deze stille kracht achter de schermen.
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“Mij inzetten voor de 
hele groep, vind ik 
een enorm gevarieerde 
uitdaging”

Mijn taken bestaan uit het maken van alle drukwerk voor de groep. Van brochures tot visitekaartjes.

Beton is allesbehalve saai
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Scholen van Morgen
Er is een groot tekort aan middelen voor scholen- 

bouw. Daarom is de Vlaamse overheid op zoek 

gegaan naar een manier om de lange wachtlijst 

in scholenbouw in te korten. De Scholen van 

Morgen is een PPS (Publiek-Private Samen-

werking) die werd opgericht om een inhaal- 

beweging voor schoolinfrastructuur mogelijk 

te maken.

Na een openbare procedure heeft de overheid 

een private partner aangeduid die instaat voor 

het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de 

financiering van de scholen (= Design, Build, 

Finance en Maintain of DBFM). Deze private  

partner is een samenwerking tussen AG Real 

Estate en BNP Paribas Fortis. De publieke en 

private partner vormen samen de DBFM- 

vennootschap, genaamd “DBFM Scholen van 

Morgen nv”. Deze is verantwoordelijk voor de 

concrete uitwerking van het programma.

Technisch Instituut  
Sint-Michiel Bree
Het Technisch Instituut Sint-Michiel is een 

school met twee vestigingsplaatsen. De 

hoofdzetel van de school ligt in Bree met een 

eerste graad en een bovenbouw 2de en 3de 

graad nijverheidstechnieken. In Bree zitten 600  

leerlingen. De tweede vestigingsplaats is 

Meeuwen waar een aantal klassen van de  

eerste graad zitten met 140 leerlingen. TISM 

Bree was gehuisvest op een 2,6 ha groot perceel 

dichtbij het stadscentrum van Bree. De eerste  

gebouwen dateren van 1921. Door de jaren 

heen werden er gebouwen en werkplaatsen  

bijgebouwd of bestaande panden (oude  

centra) aangekocht. De energieprestatie van de  

gebouwen voldeed echter niet meer aan het 

huidige comfort. Voor de nieuwbouw van de 

school is men uitgeweken naar een ander  

perceel. Op vraag van het gewest en de stad 

Bree werd gewerkt met beton, en werden de 

architecten opgedragen een voorstel te doen 

voor de vormgeving van de betonnen gevels.

Nieuwe school 
te Bree

Winnaar Tekla Benelux BIM Awards 2015
CRH Structural Concrete Belgium heeft met het project ‘Technisch Instituut Sint-Michiel’ de  

Tekla Benelux BIM Awards 2015 voor de categorie ‘Publieke projecten’ in de wacht gesleept. 

Lees hier meer over in onze rubriek ‘Korte berichten’ op pag. 8.
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Technische fiche
ECHO:

• Welfsels: 9 350 m²

Ergon:

• Voorgespannen balken: 253 st.

Prefaco:

• Gewapende kolommen: 312 m³

• Gewapende balken: 16 st.

• Trappen: 17 st.

• Bordessen: 16 st.

• Stabiliteitswanden: 220 m³ kernwanden

Schelfhout:

• Sandwichpanelen: 4 500 m²

• Panelen voor brandwanden: 523 m²

Montage: Limonta in onderaanneming voor CRH

Berekening gewapend beton en funderingen: 

Arcade in onderaanneming voor CRH 

Bouwteam

Hoofdaannemer: Democo

Architect: OSK-AR (L3M Architecten)

Studiebureau: ABTech

David Dupont, 

European CAD software 

manager CRH

Het project,
een nieuwe school
Het project betreft de nieuwbouw van een 

school voor wetenschap en techniek met een 

totale oppervlakte van 10 399 m² waaronder 

klas- en vaklokalen, werkplaatsen, een refter 

en administratieve lokalen.

Voor het atelier werd in het dak een grote  

lichtstraat ingewerkt, mogelijk gemaakt door 

minder balken in te werken en dus grotere  

overspanningen te realiseren. Daarnaast omvat  

het project de aanleg van omgevingswerken 

met onder meer een overdekte speelplaats 

(780 m²), een open speelplaats (2 175 m²), 

parkeer- en manoeuvreerruimte (2 333 m²) en 

een fietsenstalling (409 m²).

De directie vroeg tevens om de flexibiliteit 

van het gebouw te maximaliseren. De prefab  

betonstructuur leent zich daar het best toe. Zo 

zal er een zwevende chape op de gehele opper-

vlakte komen en zullen nadien lichte wanden 

voor de opdeling van de ruimten zorgen.

Gevels
De tijdelijke vereniging OSK-AR (voorheen L3M 

Architecten) & ABTech (stabiliteit & technieken) 

ging de architecturale uitdaging aan om deze 

school te ontwerpen. Zo kwam men op het 

idee om met bekistingsmatten te werken voor 

de betonnen prefab gevelwanden. Schelfhout  

zorgde voor een gepaste oplossing voor de 

erg ingewikkelde gevels, bestaande uit een  

combinatie van witte panelen, industrieel grijze 

panelen en panelen met structuurmatten.

De - in totaal 400 - panelen staan willekeurig 

verspreid en worden boven de raamsparingen  

ondersteund. Bovendien werden er architec- 

tonische eisen aan deze panelen gesteld,  

zodat het productieproces erg nauwgezet moest  

opgevolgd worden. De dagkanten van de ramen  

worden nadien mooi afgewerkt met hout.

Een nieuwe school,
een geïntegreerd project
Voor het ontwerp en de bouw van de prefab-

structuur kon de DBFM-vennootschap rekenen 

op CRH Structural Concrete Belgium (CRH-SCB).  

En zo werd het tevens het eerste grote project  

dat door CRH Structuurbeton België werd uit-

gewerkt. Inderdaad, alle merken binnen de 

groep komen aan bod in het project: Echo,  

Ergon, Prefaco & Schelfhout waardoor planning,  

coördinatie, levering en montage beter en 

makkelijker verlopen. Dr. Ir. David Dupont,  

European CAD software manager bij CRH-SCB, 

spreekt terecht van: “Een intensieve coördinatie  

en planning tussen alle betrokken partners 

zorgt ervoor dat alles mooi opgelost geraakt 

binnen de normale bouwtijd. Dat is tevens de 

meerwaarde van deze geïntegreerde aanpak.”

Maar de rol van coördinatie gaat natuurlijk 

nog verder dan de loutere uitvoering; zo werd  

uitvoerig meegedacht en werden belangrijke 

wijzigingen doorgevoerd. David Dupont geeft 

ons enkele voorbeelden: “Op ons aangeven 

werd bijvoorbeeld de isolatie van 8 cm Resol  

vervangen door 10 cm PUR. Dit geeft een  

betere isolatiewaarde. Verder hebben wij ver-

schillende balken toegevoegd om de gevels 

overal te kunnen dragen. Tenslotte hebben we 

om hellingsbeton uit te sparen, de welfsels op 

het dak in helling gelegd.“

Einde van de werken: 31/08/2016
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rechtstreeks door te wandelen naar de gate 

van hun vlucht in pier A (en vanaf 2016 ook 

in pier B) met een minimum aan verticale  

circulaties. Omgekeerd verzekert het gebouw  

de aankomende passagier een snelle en  

aantrekkelijke verbinding naar de bagagezaal 

en de uitgang. 

Het gebouw omvat een gecentraliseerd  

platform voor zowel toegangs-, beveiligings- 

en grenscontrole voor reizigers die vertrekken  

van Pier A (en later ook van Pier B). Dit verhoogt 

vooral vanaf 2016 in hoge mate de efficiëntie 

van het screeningproces, gezien de piektijden 

voor security in beide pieren complementair 

zijn. Daarnaast biedt Connector plaats aan een 

commerciële zone. 

De uitdaging van dit bouwproject lag hoog,  

gezien de werken plaatsvonden te midden van 

een operationele internationale luchthaven. Die 

moest permanent in gebruik blijven, zonder 

dat de werkzaamheden het comfort van de  

passagiers in de weg stonden. Het nieuwe 

gebouw werd officieel geopend op 24 maart 

2015.

 

Het studiebureau CTHM (Chapman Taylor - 

Buro Happold - MOSS) was belast met de 

stabiliteitsstudie bij het ontwerp en tijdens de 

Eén van de meest opvallende ver-
nieuwingen op Brussels Airport 
is “Connector”, het gebouw dat  
het terminalgebouw bovengronds 
verbindt met Pier A. 

De vroegere tunnelverbinding en de bijbeho-

rende verticale verplaatsing met roltrappen 

en liften werden door vele passagiers als 

een ongemak ervaren. Om het comfort van 

de passagiers te verhogen besliste Brussels 

Airport om de tunnel te vervangen door een 

ruim en licht bovengronds verbindingsgebouw.  

Connector - een ontwerp van het bureau CTHM 

(Chapman Taylor – buro Happold – MOSS) 

- laat de reizigers toe om van de check-in  Pr
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Connecting 
flights
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Technische fiche
Bouwheer: Brussels Airport Company

Aannemer: Tijdelijke vereniging Cit Blaton & CEI 

De Meyer

Architect en studiebureel: CTHM  

(Chapman Taylor – Buro Happold – MOSS)

Controlebureau: AIB Vinçotte International

Gebouw:

• Totaaloppervlakte: 32 850 m² 

• Grondoppervlakte: 11 000 m² 

• Lengte: 200 m, breedte: 50 m  

• Aantal verdiepingen: tarmacniveau  +2 

• Uitvoeringstermijn: 22 maanden

• Hoeveelheid beton: 4 670 m³

Archibald van der Elst, 

projectingenieur Ergon

24

uitvoering van de werken. Het gebouw was 

aanvankelijk helemaal voorzien in ter plaatse  

gestort beton met naspanning. Dit liet een 

maaswerk van kolommen 15 m x 10 m en 

een plaatdikte niet groter dan 52 cm toe. 

Bij het indienen van de prijsopgave aan de  

algemeen aannemer heeft Ergon als variant  

op de ter plaatse gestorte betonplaat met  

naspanning een geheel geprefabriceerde  

oplossing voorgesteld. Buiten het financiële 

aspect had deze oplossing als enorm voordeel 

dat Ergon de algemeen aannemer een planning  

garandeerde die toeliet dat de termijnen, die 

door de bouwheer werden voorgeschreven, 

werden gerespecteerd, wat heel moeilijk bleek 

te zijn met de uitvoering in ter plaatse gestort 

beton met naspanning.

De door Ergon voorgestelde oplossing bestond 

uit RT520/1670 balken van 52 cm hoog, 1,67 m 

breed en 12 m lang met een dubbele overstek 

van 1 m aan beide zijden van de kolommen, die 

10 m uit elkaar stonden. Op de overstekken 

van deze 12 m lange balken werden SP320- 

welfsels van 32 cm dik en 13,5 m lang  

geplaatst, waarop nog een druklaag kwam. 

Ergon heeft de berekening en de prefabricage 

van de voorgespannen balken nogmaals tot 

het uiterste gedreven om de geringe plaatdikte 

(52 cm), die door de architect werd opgelegd, 

te respecteren.

Gezien de situatie op het tarmac van de lucht-

haven golden er, vergeleken met andere  

projecten, nog bijkomende verplichtingen wat 

betreft de montage van de elementen, die 

ten laste van Ergon was. Oorspronkelijk was  

voorzien om het geheel van elementen te  

monteren met een grote mobiele kraan die  

buiten het gebouw zou staan. Tijdens de  

uitvoering werd echter vastgesteld dat de 

kraanmast te hoog was en problemen veroor-

zaakte voor de werking van de radars van de 

luchthaven. Daardoor werd gekozen voor een  

kleinere mobiele kraan van 160 T, die op de 

werf tussen de kolommen kon rijden. Bij mist 

was de montage verboden om geen problemen  

voor de controletoren te veroorzaken. De 

kraan voor de montage van de elementen kon 

bovendien niet geplaatst worden boven de  

brede tunnel, die passagiers en bagage  

transporteert van het hoofdgebouw naar  

terminal A, juist naast de werf. Ondanks deze 

bijkomende verplichtingen werden de 63  

kolommen, de 247 balken, de 1 456 welfsels, 

de 25 breedplaten en de 22 gevels of de 

4 670 m³ beton van het project, het equivalent  

van een voetbalterrein bij 1 meter hoog,  

gemonteerd in een recordtijd van 90 dagen.

Een modern, state of the art gebouw in het hart van de luchthaven. Dat is Connector. www.remacle.be

Het meest complete 
gamma prefab 

betonproducten

De Remacle Groep biedt een uiterst 
breed gamma aan prefab 

betonproducten. Het is dan ook de 
evidente keuze voor zuivering  

en recuperatie van regenwater  
en afscheiders, tuininrichting en 

bouwmaterialen. Met de sites Max Pels  
 in Tessenderlo, Olivier Beton in Gent en 

Remacle in Floriffoux beschikt u steeds 
over een professionele partner in uw 

buurt. Alle informatie over onze 
producten vindt u op onze websites.

www.olivierbeton.be

www.maxpels.be

REM_ad_NL-FR_alg_structural_297x230.indd   1 29/10/15   09:03



terwijl de montage van de prefab-structuur 

eind februari 2015 begon. Eind augustus werden  

de laatste elementen geplaatst. We spreken 

hier bovendien over 21 000 m² oppervlakte, 

die in ongeveer 5 maanden geplaatst werden. 

Indrukwekkend! “

Tijdens de studiefase konden wij eveneens  

rekenen op de technische ondersteuning van 

het Ergon-team, dat continu in verbinding 

stond met onze ploegen op de werf en met het 

studiebureau.

Gezien de zeer korte uitvoeringstermijnen, was 

de logistieke organisatie van Ergon cruciaal 

om alle elementen tijdig te leveren, rekening  

houdend met de vele mobiliteitsproblemen 

rond de luchthaven. 

Wij hebben de bouw en de montage zodanig 

georganiseerd dat het gebouw zone per zone 

werd opgetrokken om vlugger te kunnen  

werken bij de montage. Een onberispelijke  

coördinatie was natuurlijk onontbeerlijk om de 

ruwbouw binnen de vooropgestelde termijnen 

te kunnen beëindigen.

Het project “Connector” – luchthaven van  

Zaventem

Voor dit project was aanvankelijk het gebruik 

van geprefabriceerde structuren niet voor-

zien, maar wel een variante. Tijdens de nieuwe  

studie, uitgevoerd door Ergon, konden wij 

vaststellen dat het logischer was om met  

voorgespannen elementen te werken  

(balken, welfsels en kolommen).

De evolutie in onze markt…

“Zonder twijfel is dat “prefab”, maar hiervoor 

zijn hoog opgeleide werknemers nodig en daar 

wringt hem zeer dikwijls de schoen. Het voor-

deel van voorgespannen elementen, die een 

veel grotere overspanning bieden, is dat we 

technische oplossingen kunnen vinden voor de 

eisen en de verplichtingen die door de bouw-

heer worden opgelegd.

Een andere belangrijke evolutie, vergeleken  

met de werven van zo’n 10 à 15 jaar geleden, 

is dat de bouwheer steeds later beslist. De  

opstart van projecten en de uitvoerings- 

termijnen daarentegen worden niet verlengd 

en zodoende heeft de aannemer steeds minder 

tijd om het project te kunnen realiseren.

“Uitvoerings- 
termijnen 
van 21 tot 23 
maanden zijn 
echt geen  
uitzondering 
meer!” 
Men moet echter weten dat de capaciteit van 

de kraan beperkt is en bijgevolg worden de 

aannemers eerder monteurs, die behalve het 

storten van de druklagen op de welfsels, de 

geprefabriceerde elementen gaan monteren.”

Een blik op het “Gateway“-project
De 2 zijvleugels van het oude gebouw “58” werden bewaard, evenals de kelderverdiepingen van deze 

vleugels. Zoals de naam het aangeeft, werd dit gebouw opgericht voor de Wereldtentoonstelling van 

1958 in Brussel. In totaal bedraagt de kantooroppervlakte ongeveer 30 000 m² kantoorruimte, die 

plaats biedt aan zo’n 2000 medewerkers. 

Het project behelst de volledige herontwikkeling van de voormalige kantoren die deel uitmaakten 

van het oude terminalgebouw. Deze verjonging brengt het leegstaande kantoorgebouw op hetzelfde  

niveau als de terminal van de luchthaven, die beschouwd wordt als één van de meest comfortabele en 

efficiënte in Europa. De herontwikkeling voorziet niet enkel een grondige renovatie van het bestaande 

geheel, maar ook de toevoeging van  twee bijkomende vleugels en een atrium, waardoor de bestaande  

“U”-vorm een efficiënter gesloten geheel wordt met een prachtig atrium op de binnenplaats. Het  

“Gateway”-project is een mooi voorbeeld van duurzame reconversie met respect voor het origineel 

concept.

Gateway vormt een eerste belangrijke stap in de ontwikkeling van het Airport Village project dat  

progressief de strategische inplanting voorziet van kantoren, vergaderzalen, conferentiecentra en  

bijhorende diensten voor een totale oppervlakte van uiteindelijk 400 000 m². Kl
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Wie is Eric Cantillon?

Eric Cantillon is reeds 11 jaar project directeur bij 

Cit BLATON en heeft zodoende meerdere grote 

projecten opgevolgd, waaronder het project  

“Zenith” (kantoorgebouw – Noordkwartier, 

Brussel), “Connector” (nieuwe verbinding tussen  

Pier A en de inkomhal van de luchthaven), het 

project “Gateway” (het nieuwe zenuwcentrum 

van Deloitte voor Europa) en het geheel nieuwe 

project “Passport” (gebouw naast “Gateway”) 

en tevens het kantoorgebouw, waar KPMG zal 

gehuisvest worden.

Het project “Gateway” – de meerwaarde van 

Ergon voor Cit Blaton 

Dankzij de medewerking van Ergon hebben wij 

het geheel van de prefab structuren (welfsels,  

kolommen en balken) niet alleen kunnen  

optimaliseren, zij hebben ons bovendien  

technische ondersteuning geboden bij de  

montage. Het doel was dat het gebouw zowel 

aan de normen als aan het kostenplaatje van 

de eigenaar beantwoordde.

De samenwerking met Ergon is vooral voor 

een aannemer als Blaton, een zeer belangrijke 

bijdrage op het gebied van engineering (optima-

lisatie van de structuur), technische knowhow 

en levering van de elementen op zeer korte 

termijn. De montage werd uitgevoerd door de 

werkploegen op de werf.

“Men moet weten dat de studies voor dit project  

in september 2014 werden aangevangen,  

Optimalisatie  
dankzij  
samenwerking  
met Ergon
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