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Beste lezer,
Ik ben blij om jullie weerom een mooi gevulde

over de laatste nieuwtjes via onze LinkedIn

uitgave van ons magazine voor te stellen. Eén

bedrijfspagina en 2

van onze merken, Ergon, haalde deze zomer

YouTube… Abonneer je dus om op de hoogte

veel media-aandacht met een niet-alledaags

te blijven!

videokanalen, Vimeo &

transport van 4 reuzachtige balken voor de

Colofon

aanleg van een spoorbypass te Mechelen. We

Ik kijk uiteraard uit naar jullie reacties. Veel

gaan ook een kijkje nemen in het prestigieuse

leesgenot!

‘Stephex Stables’ een nieuw manege complex

Dit magazine is een uitgave van CRH
Structural Concrete Belgium en wordt
gestuurd naar klanten en relaties van
het bedrijf.

in Wolvertem waar Schelfhout haar steentje
aan bij droeg.
Ook sleepte CRH Structural Concrete Belgium
in 2016 opnieuw de BIM award in de wacht

Stefan Van Buggenhout, CEO

Stefan

met het project “Nieuwe hoofdtribune voor

CRH Structural Concrete Belgium nv

Van Buggenhout, CEO - CRH Structural

KV Oostende”. Een project dat duidelijk

Concrete Belgium - Marnixdreef 5 -

aantoont dat BIM niet meer weg te denken is in

B-2500 Lier

de Belgische bouwwereld.

Concept: Primetime Media/DB&M nv

Uiteraard komen ook nu weer mensen aan het

Verantwoordelijke

uitgever:

Realisatie: CRH SCB - Joanne Gerritsen

woord: David Roulin van architectenbureau
Art & Build, Kurt Vercammen van Cosimco
en uit onze eigen rangen, Kris Debrucker,

Druk: Avoux, Ninove
Redactie: CRH SCB - Pieter Camps
Fotografie: Jump Picture - Fabien Devaert

werkzaam bij Ergon.
We kiezen ook resoluut voor de digitalisering
van onze communicatie en ik ben dan ook fier

Niets uit deze uitgave mag gerepro-

om jullie te melden dat wij onze aanwezigheid op

duceerd worden zonder uitdrukkelijke

enkele sociale mediakanalen aan het uitbouwen

toestemming van de redactie.

zijn. Zo blijven jullie steeds geïnformeerd

U kunt ons online vinden op:

Douterloigne

Echo

Ergon

Prefaco

Schelfhout

Uw partner in

Uw partner in vloeroplos-

Biedt u een totaal bouwsys-

Ruwbouwspecialist in

Specialist in volle en geïso-

vloeroplossingen en

singen van ontwerp tot

teem van prefab elementen

gewapende prefab beton-

leerde prefab beton wanden

betonblokken.

realisatie.

in voorgespannen en

structuren en -elementen.

voor zowel agrarische,

gewapend beton.

Leverancier van Calduran

commerciële, als industriële

Kalkzandsteen.

projecten.

Voorwoord

Onze merken
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In het voorjaar werd een indrukwekkend werk
uitgevoerd bovenop de autosnelweg A602

Nieuwe brug
MontLégia

Doorsnede brugliggers
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vlakbij Luik: de bouw van een brug voor de
aanleg van het knooppunt voor het toekomstig
ziekenhuis MontLégia.
Concreet: 2 maal 18 balken met een lengte
van meer dan 33 m werden één voor één
aangevoerd

per

uitzonderlijk

vervoer

en

geplaatst met een gigantische kraan op een
pijler op de middenberm enerziijds en de rand
van de autosnelweg anderzijds.

Technische fiche
Project: Brug MontLégia
Bouwheer: Centre Hospitalier Chrétien asbl
in samenwerking met SPW
Aannemer: Eraerts, Dragages et Entreprises
sa (member Jan De Nul)
Architect & studiebureau: Greisch sa
Controlebureau: Seco
Ergon leverde voor dit project
• 18 gewapende kolommen:
Oppervlak: 600 mm x 580 mm,
lengte: 7,2 m gewicht: 4,8 ton/kolom
• 32 voorgespannen middenliggers:
Hoogte: 750 mm - 1100 mm, breedte:
500 mm - 580 mm, lengte: 33,65 m,
gewicht 33 ton/ligger
• 4 voorgespannen randliggers:
Hoogte: 920 mm - 1 270 mm, breedte:
500 mm - 580 mm, lengte: 33,65 m,
gewicht 41,4 ton/ligger

Dwarsdoorsnede brugliggers

Voorspanwapening: 20 T12-strengen met
4 opbuigpunten per balk
• Dwarse naspanning van de kolommen:

Uiteraard diende het verkeer omgeleid te

Dit kunstwerk bevat:

worden tijdens deze risicovolle werken. De

• Een brug over de autosnelweg

uitdaging werd uiteindelijk meer dan succesvol;

• 4 afritten

de werken werden immers sneller gerealiseerd

• Een rondpunt

dan gepland wat toeliet om de autosnelweg

• Alle uitrustingen zoals verlichting

• Langse naspanning van de balken:
12 T16-strengen per balk
• Dwarse naspanning van de balken:
44 x 4 T16-strengen per overspanning

en signalisatie

verkeer.
Uitvoering

in

ziekenhuis,

samenwerking
SPW

(Service

Public

met:

Deze brug maakt deel uit van een nieuw aan

het

te leggen knooppunt dat kadert binnen de

Wallonie) en Sofico (autosnelweg beheerder).

de

ontwikkeling van de activiteiten in de buurt
van de A602 autosnelweg te Glain. Het nieuwe
ziekenhuis is er volop in opbouw op een oude
mijnsite “Patience & Beaujonc”. Dit nieuwe
ziekenhuis zal de activiteiten van de drie Luikse
ziekenhuizen hergroeperen onder de nieuwe
naam “MontLégia”.

Ruben Draulans
Projectingenieur Ergon

Project in de kijker

12 uur vroeger terug open te stellen voor het

4 naspanstaven diameter 32 mm
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Gevelstenen & Kleiklinkers
Uw interieur begint aan de buitenkant.

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
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Nieuw ziekenhuis
voor Luikse regio
MontLégia, het nieuwe ziekenhuis van het CHC
(Christelijk Hospitalen Centrum) opent zijn deuren in 2019.

“Patience en Beaujonc”, aan de westelijke
toegangspoort van Luik, brengt dit nieuwe
hospitaal de activiteiten van 3 Luikse CHCklinieken

onder

één

dak:

Saint-Joseph,

Espérance en Saint-Vincent.

• De twee vleugels zullen ongeveer
200 m lang zijn en bestaan uit 6 niveaus
(gelijkvloers + 5 verdiepingen).
• Er worden ongeveer
2 000 parkeerplaatsen voorzien.
Tewerkstelling
• Meer dan 2 000 werknemers en

Het hospitaal zal aan de patiënten de zekerheid

zelfstandigen (dokters, tandartsen,

van een gepersonaliseerde aanpak bieden

kinesisten, psychologen …).

in een top-hospitaal. Met 764 klassieke

Ziekenhuisactiviteit

ziekenhuisbedden en 155 plaatsen in het

• 764 ziekenhuisbedden

dagziekenhuis, zal het een volledig zorgaanbod

• 155 plaatsen in dagziekenhuis

bieden (hospitalisatie, consultatie, medisch
onderzoek). Het zal werk verschaffen aan meer
dan 2 000 personen, die kunnen genieten van
een ergonomische werkplek en beroep kunnen
doen op de meest recente apparatuur, in een
professionele omgeving met een menselijk
karakter.

Technische fiche
Project: Ziekenhuis MontLégia
Bouwheer: Centre Hospitalier Chrétien - CHC
Aannemer: THV SM CHC Liège (Galère-BPCCIT Blaton-Moury)
Architect: Tijdelijke vereniging AAH met Assar
Architects - Artau - Hoet + Minne.
Stabiliteit: Greisch sa
Prefaco leverde voor dit project
• 34 000 m² gewapende breedplaten
(predallen)
• 2 630 m² dubbele wanden

Enkele cijfers:
Oppervlakte
• Het nieuwe ziekenhuis zal zich uitstrekken
over een oppervlakte van ongeveer
113 000 m² (grondinneming: 35 000 m²).
Tom Van Muylem
Projectingenieur Prefaco

Project in de kijker

Volop in opbouw op de oude mijnterreinen
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Johan Michielsen
Michielsen Gebroeders bvba
en JMB bvba

Stephex Stables
Stephex Stables is een instituut in
de

paardenwereld.

Oorspronkelijk

opgericht in Londerzeel door eigenaar
Stephan

Conter

in

1986,

groeide

Stephex intussen uit tot een succesvolle
referentie

met

een

uitstekende

reputatie, en is sinds 5 jaar gevestigd te
Wolvertem (Meise).
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Stephex Stables,
een referentie in
de manegewereld

“Met prefabwanden zijn
ontelbare combinaties
mogelijk, het is echt
maatwerk!”

Johan Michielsen van Michielsen Gebroeders bvba en JMB
bvba leidt ons door een indrukwekkende werf; de bouw
verzorgingskwartieren voor topsport raspaarden.
Johan vertelt: “Ter inspiratie om dit nieuwe

van dit complex beperkt zich tot de bouw van

baksteenstrips. Om de profielen aan de buitenkant

gebouwencomplex te zetten, is Stephan Conter

alle wanden en de metalen structuren voor de

weg te werken, werden er consoles in volle

himself met zijn helicopter tot bij mij gevlogen om

daken. Om de metalen profielen te verstoppen

baksteen rondgemetst. De afwerking is dusdanig

mijn paardenstal voorbeeld te komen bekijken.

en te vermijden dat ze aan de binnenzijde teveel

goed dat het praktisch niet meer zichtbaar is dat

Ik heb dit modelgebouw gezet om aan mijn

plaats zouden innemen, werd beslist om met de

dit prefab bouw is.”

klanten te tonen welke de mogelijkheden zijn van

geïsoleerde panelen van Schelfhout te werken.

prefabconstructies.” Mijn bijdrage aan de bouw

Deze werden aan de buitenzijde afgewerkt met

Project in de kijker

van een volledig nieuw complex van stallen, oefenpistes en
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Veelzijdig modulair
systeem met extra’s
Moodul is een modulair systeem met tijdloos design. Het gamma omvat
muurelementen, afdekstenen en heel toffe 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.

“De prefab wanden van Schelfhout worden vooral
meer mee doen! Daar is deze manege een prachtig
voorbeeld van. Uiteindelijk kan je veel beter op de
wensen van de klanten ingaan, er zijn ontelbare
combinaties mogelijk, het is echt maatwerk.
Het tekenwerk heb ik hoofdzakelijk zelf gedaan,
maar Schelfhout heeft mij zeer goed ondersteund
en geholpen waar nodig.”
Tendens naar de toekomst?
Johan: “Het is duidelijk dat er meer en meer eisen
gesteld worden aan het uitzicht. Men wil met
zichtbeton resultaten behalen van architectonisch
beton. Hoewel betonnen panelen het minst zwaar
wegen op het totaal bouwbudget, toch staan ook

Technische fiche
Project: Stephex Stables
Bouwheer: Stephex & Co
Aannemer: Michielsen Gebroeders bvba
& JMB bvba
Schelfhout leverde voor dit project
• 959 m² Geïsoleerde sandwichpanelen met
baksteenstrips
• 837 m² Geïsoleerde sandwichpanelen
• 500 m² Gepolierde volle betonpanelen
• 1 655 m² Volle betonpanelen
• 96 m² Plinten
• 120 m² Brandwanden

deze elementen onder druk bij de budgettering.”
“Daarnaast doet ook de EPB regelgeving haar
intrede en moeten de wanden aan steeds meer
strengere eisen voldoen. Bij Schelfhout is dat geen
enkel probleem, hun wanden voldoen aan alle
normen en eisen.”
Jos Theybers
Brand Manager Schelfhout

Project in de kijker

in de landbouw toegepast, maar je kan er nog veel
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David Roulin

“De mens staat centraal
in onze projecten”
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Een
humanistische
aanpak van de
architectuur
Het Belgisch architectenbureau Art & Build,

David Roulin vervoegde het team in 2003

Onze verplichting als architect is het inzicht

gesticht in 1989 te Brussel, richt zich vooral op

om samen met Alain Wouters, één van de

te hebben van wat wij aan de toekomstige

het buitenland. Na 10 jaar te hebben gebouwd

vennoten, het projectmanagement van de

generaties nalaten: er is het probleem van de

aan hun naamsbekendheid in België, lag de

Covent Garden, waar te nemen. De 100 m

ecologische afdruk, vast en zeker, maar meer

focus voor de volgende 15 jaar op de Europese

hoge toren, gevestigd op de Rogierplaats, is de

algemeen het probleem van de stad die zich in

markt. Vooral Frankrijk en Luxemburg, waar

grootste Brusselse vastgoedtransactie aller

de loop der tijd, net zoals een perkamentrol,

Art & Build ook een vestiging heeft, genoten de

tijden. Het gebouw huisvest tegenwoordig de

voedt met de geschriften die zich opstapelen.

voorkeur.

Algemene Directie van het wetenschappelijk

Vandaag realiseert Art & Build de helft van

onderzoek van de Europese Commissie.

haar omzet in het buitenland en organiseren

Nemen we het voorbeeld van Covent Garden
dat we eerder ter sprake brachten: de

het bureau zich om nieuwe internationale

Hoe belangrijk is prefabbeton in uw projecten?

dichtheid van de bouw werd gerechtvaardigd

markten te veroveren.

“Om op deze vraag te antwoorden, moet je

door

een

gebouw

het uitgangsput dat creativiteit en technisch

gebied van water dankzij een ingenieus

samen met de negen vennoten het team Art

meesterschap onafscheidbaar zijn en evenveel

afvalwaterzuiveringssysteem), maar ook en

& Build. David Roulin, gedelegeerd bestuurder

belang hebben. Onze eerste bezorgdheid

vooral door de kwaliteit van de omliggende

van de groep, omschrijft het bureau als “een

is steeds de mens. Hij leeft en werkt in het

publieke ruimtes, die de voetganger ruim ten

collectief van architecten met een eigen

gebouw. Samen beleven en ervaren ze als het

goede komt.

personaliteit en expertise, die een zeer

ware het gebouw.

verschillend parcours hebben afgelegd. Het

Het is onze taak om de voorwaarden voor

Prefabbeton past in diezelfde logica, een

team is zeer complementair, maar deelt vooral

de individuele en collectieve ontwikkeling te

holistische benadering van de milieukwestie,

dezelfde waarden”.

creëren.”

die rekening houdt met alle parameters, met

Art & Build is aanwezig in de meeste domeinen

“Een project is de vertaling van een ambitie,

werken, het waterverbruik, de overlast, …

van de bouw, zowel privaat als openbaar:

deze van de bouwheer, in een gegeven context.

Vanuit dit standpunt is de prefabricatie van

residentieel,

Vanuit deze vertaling ontstaat een enkelvoudige

bouwelementen in een productie site duidelijk

identiteit. Vermits elke ambitie en elke context

efficiënter”.

personeelsleden

autonoom

op

(het

begrijpen dat onze knowhow gebaseerd is op
honderdtal

namelijk

milieu-aanpak

vormen

Een

is

ambitieuze

het

inbegrip van de verontreiniging tijdens de

kantoren,

urbanisme, handelsgebouwen en recreatie …

verschillend is, zijn er zoveel identiteiten als er
projecten zijn. En toch is er één gemene deler
die onze ondernemingscultuur voedt, dat is
onze knowhow.

Art & build

gezondheidszorg,
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“Wanneer we over ecologie spreken, spreken
we ook over spaarzaamheid… Ten eerste, wie
prefabricatie zegt, zegt standaardisatie, wat
een geoptimaliseerde productiekost betekent
aangezien er bijna geen afval is. Vervolgens
is de modulariteit van de bouwelementen een
bewijs van flexibiliteit en rationaliteit van de
structuur. Dit levert een niet te verwaarlozen
financieel

voordeel

op.

Tenslotte

is

de

toegepaste milieu-aanpak een besparingsbron
wat betreft exploitatie en onderhoud, met
inbegrip van de menselijke kosten, terwijl de
kwaliteit van het milieu bevorderlijk is voor de
creativiteit en de productiviteit”.
“Wat

eveneens

zeer

interessant

is

bij

prefabricatie, is de relatie tot de producent,
de ambachtsman, die het dichtst bij het
materiaal staat. Samen met de fabrikant,
zoekt de architect naar maatoplossingen die
in de fabriek worden uitgewerkt: de juiste

Art & build
Art & Build is een architectenbureau dat

Art & build

reeds meer dan twintig jaar haar knowhow
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projecteert doorheen expertisecentra die een
identiteit achterlaten en een uniek karakter
schenken aan elk project dat hen wordt
toevertrouwd. De dialectiek tussen “Kunst”
en “Constructie”, de basis van Art & Build,
impliceert een verbinding van inventiviteit en
nauwkeurigheid, van vrijheid en prestatie, van
een toekomstgedachte en bouwkunst.

hoeveelheid materiaal, de juiste techniek, …
Precies zoals Victor Horta samenwerkte met
zijn steenhouwers. Hierin ziet men het echte
beroep van de architect terug”.
Aan welk project besteedt u nu de meeste
aandacht?
“Wij hebben meerdere projecten lopen, maar

de Belliard 40 is een goed voorbeeld van een
gebouw dat de eerder vermelde begrippen
toepast. Het werd bovendien benoemd tot
“voorbeeldgebouw” door Leefmilieu Brussel.
Zoals u weet is de Belliardstraat een echte
stadsautostrade die nauwelijks plaats laat
voor de mens.
Om dit te bestrijden, hebben wij de gevel van
het gebouw achteruit geplaatst ten opzichte
van de klassieke rooilijn om zo een grotere
openbare ruimte te bieden voor de voetganger.
Ook hebben we van de laagste verdiepingen
een groot open atrium gemaakt met zicht op
de binnentuin.
De

hierdoor

verloren

ruimte

werd

”Dankzij al deze
optimaliseringen,
de beste
oplossingen voor
de gebouwen
vinden!”
Wat is uw beeld van de architectuur?

teruggewonnen door het gebouw hoger op te

“Als ik dit moet samenvatten, zou ik zeggen

trekken. Voor de prefabbeton fabrikant was dit

dat onze visie gebaseerd is op twee grote

duidelijk een technische uitdaging.

thema’s: vooreerst de mens, die dagelijks in

“Op grond van ons natuurlijk vermogen
om alle verplichtingen van een project te
begrijpen, worden wij architecten, er dikwijls
toe gebracht om een onderhoud met alle
stake-holders van de stad te organiseren.
Overheidsinstanties, particuliere belangen, alle
bij de bouw betrokken partijen … en de stad is
de weerspiegeling van de organisatie van onze
maatschappij.
Hoe beter deze georganiseerd is, hoe groter
het aantal mensen dat zich aanpast en
aanvaardt om samen te leven en de andere
te respecteren. Mijn grondgedachte is dat het
concept van delen en netwerken de sleutel is
voor de toekomst van onze kinderen …”

daar

is

het

bijzonder:

en collectief ontplooit. Verder is er ons

de diversiteit van de betrokken partijen

besef van de erfenis die wij aan de volgende

die

verschillende

generaties nalaten. Dit in het bijzonder in de

intellecten die elkaar aanvullen, elk in zijn

steden waar sociale- en milieuproblemen zich

deskundigheidsdomein, maken het uiteindelijk

concentreren.”

samenwerken,

bouwproces
de

tot een uniek gebouw. Het is dat wat ons
beroep van architect zo boeiend maakt!”

Art & build

onze gebouwen leeft, en er zich individueel
Ook
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“Beton, dat is een
microbe”
Kris Debrucker, meestergast bij Ergon, startte zijn carrière bij

Verder help ik mijn collega’s, tekenaars en

Ergon in 2000 als tekenaar, op basis van een interimopdracht.

De komende maanden gaat dit wel veranderen,

Na enige tijd werd hem een vast contract aangeboden.
Enkele jaren later kwam er in de productie een plaats vrij
als werkvoorbereider en Kris greep onmiddellijk zijn kans en

projectingenieurs.
niet alleen voor mezelf maar voor het ganse
team.”
Heb je een anecdote uit je carrière waaraan je
denkt?

maakte de overstap naar de productie. Dit zorgde niet alleen

“Wel, op een bepaald moment heb ik de overstap

voor meer afwisseling, maar was vooral een goede leerschool

een dakdekkersbedrijfje had en zwaar ziek was

aangedurfd om een vriend te gaan helpen die
geweest. Op vraag van zijn ouders ben ik de

naar de praktijk toe.

zaak mee gaan helpen rechttrekken. Na een
Kris vertelt dan ook met enige fierheid: “Ik werd

tijdje waren de ouders niet meer akkoord met

weliswaar de brug tussen het 2D tekenaanzicht

de koers die ik wou varen en trok ik tijdens mijn

van de tekenkamer en de visuele realisatie in

verlof richting Lier om mijn ex-collega’s van

de productie.”

Ergon te gaan bezoeken….
Daar

stapte

ik

het

bureau

van

de

“Ik heb ook het geluk gehad om altijd met

meestergasten binnen. Toen Guido Deckers

mensen samen te werken die in mij geloofden,

me zag, was zijn eerste vraag: Wa ist , kom je

zoals Karel Horemans en Guido Deckers, die

terug? Toen ik hem vertelde dat dat eigenlijk

echte mentors voor mij waren. Ze hebben me

wel mijn intentie was, nam hij contact op met

gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Op deze

de toenmalige zaakvoerder en diezelfde dag

manier heb ik ook leren werken en respect

nog was ik opnieuw werknemer bij Ergon, met

krijgen van de collega’s in de productie.”

daarenboven dezelfde voorwaarden en zonder
verlies van anciënniteit, alsof ik een jaartje op
verlof was geweest”, lacht.

“Momenteel ben ik voornamelijk bezig met de
voorbereidingen in de fabriek, uittekenen van

“Maar draai en keer het hoe je wil, beton is een

nieuwe mallen, bestellen van materiaal en

microbe. Wat je ook kiest of doet, je keert altijd

opvolgen van de assemblage van de mallen.

terug!

medewerker in de kijker

Kris, hoe ziet je huidige job er dan uit?
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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.maxpels.be

www.olivierbeton.be

www.remacle.be

18

Ik ben ook trouw aan Ergon, zeker omdat ik

Verder ben ik nog actief als zelfstandig Dela-

weet hoe het voelt om dat te missen (klinkt

adviseur en in mijn vrije tijd besteed ik vrij veel

misschien raar om dat te zeggen over je

tijd aan sport: voetbal met mijn neven, fietsen,

werk). Ik ben ervan overtuigd dat ik door mijn

tennis en zwemmen met de kinderen. Ik ga

kennis een meerwaarde kan betekenen om zo

ook graag karper vissen, vooral in kanalen en

de kwaliteit van de betonproducten steeds te

waterplassen.

doen toenemen. Dat is trouwens ook voor mij

Wat ik ook heel leuk vind is “kubben”. Kubb

het belangrijkste aan mijn job!”

is van oorsprong een vikingsspel dat buiten
gespeeld wordt en dat een combinatie is van

Mogen we even in je privé-leven een kijkje

bowling en schaken maar dat met houten

nemen?

stokken gespeeld wordt...“

“Zeker, ik woon samen met mijn vriendin, elk
hebben we een kind. Ik heb een dochter, Kyara,
die net 10 jaar is geworden.

medewerker in de kijker

“Ik werd weliswaar de brug tussen het 2D tekenaanzicht van de tekenkamer en de visuele realisatie
in de productie.”
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Niets is te zwaar
of te groot …
Spoorbypass in Mechelen is een project met een groot aantal bruggen waarbij verschillende
bouwmethodes zijn toegepast om deze optimaal te integreren in de vernieuwde stationsomgeving.
De aanleg van de spoorbypass van ca. 3,5 km

ringweg en twee stalen bruggen: een over

de grootste geprefabriceerde voorgespannen

is noodzakelijk om een snelheidsverhoging

het kanaal Leuven-Dijle (Leuvense Vaart) en

elementen in dit project toevertrouwd aan

van 100 naar 160 km/u van doorgaande

een andere over de Dijle. De tangent is een

Ergon. Eind vorig jaar werden reeds 12

internationale

viervaksweg die de verbinding maakt tussen de

preflexliggers geleverd van 42 m lang, maar

Brusselsesteenweg en het Douaneplein.

het paradepaardje werd de productie van

treinen

langs

het

spoorwegstation van Mechelen mogelijk te
maken. Het project omvat de bouw van een
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Z-vormige liggers van 2,85 m hoog, 1 m breed

reeks ophogingen en kunstwerken, onder

Gezien hun bijzondere eigenschappen heeft de

en een lengte van 43 m. In totaal werden er 4

meer een spoorwegviaduct boven de nieuwe

aannemer THV STAMechelen de productie van

liggers van dit type geproduceerd op de Ergon-

Doorsnede Z-liggers

site te Lier.

onderzijde element – bovenzijde druklaag).

Vier nachtelijke transporten van 78 meter lang

Niet alleen het gewicht was uitzonderlijk,

met een gewicht van 391 ton per transport zijn

nl. 240 ton per ligger, maar er werd ook

vanuit de fabriek vertrokken naar Mechelen.

gevraagd om deze Z-liggers in een donkergrijze
tint te produceren in combinatie met een

Technische fiche

Deze Z-vormige liggers werden voorzien om

betonkwaliteit van C80/95.

ter plaatse 2 overspanningen te realiseren.

Mits enkele kleine aanpassingen in de Ergon

Project: Spoorbypass Mechelen

Eenmaal gemonteerd werden per 2 Z-liggers

fabriek, werd ook deze keer erin geslaagd om

Opdrachtgever: Tuc Rail i.o.v. Infrabel

telkens 37 u-bakken naast elkaar geplaatst op

dit project tot een goed einde te brengen.

Aannemer: THV STAMechelen
Studiebureau: Tuc Rail

de onderste tand van de Z-vormen.
Ergon kijkt alvast uit naar de volgende
uitdaging!

Ergon leverde voor dit project

u-bakken resulteerde in een vrij gabarit van

KW15 - Preflexliggers:

9,4 m en 13,7 m breed. De opbouwhoogte

• 11 preflexliggers voor de bouw van 1 brug

is echter beperkt tot ongeveer 1,05 m in het

Hoogte 1,1 m, breedte 0,75 m, lengte: 42 m,

midden van de 2 bruggen (verschil niveau

gewicht 95 ton/ligger
Voorspanwapening: 72 T15-strengen
Voorbuigkracht van 2 x 72,5 ton op de
voorgebogen stalen ligger (hoogte 1m,
breedte 0,6 m, flensdiktes: 100 mm,
lijfdikte: 30 mm)
KW10 - Z-liggers en U-bakken:
4 Z-vormige liggers en 74 u-bakken voor de
bouw van 2 naast elkaar liggende bruggen
• Z-liggers:
Hoogte 2,85 m, breedte 1 m, lengte: 43 m,
gewicht 240 ton/ligger
Voorspanwapening: 65 T15-strengen
Naspanning: tot 4 naspanbuizen met elk
37 T16-strengen per Z-ligger
• U-bakken lang 37 stuks:
Hoogtes tussen 0,92 m en 0,64 m, breedte
0,83 m, lengte: 15,5 m, gewicht tot 14 ton
per stuk
Voorspanwapening: tot 23 T15-strengen
• U-bakken kort 37 stuks:
Hoogtes tussen 0,92 m en 0,47 m, breedte
0,735 m, lengte: 11 m, gewicht tot
10 ton per stuk
Voorspanwapening: 14 T15-strengen

Ruben Draulans
Projectingenieur Ergon

projecten in de kijker

Het aanbrengen van een druklaag op deze
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KV Oostende
Nieuwe
hoofdtribune

Winnaars Construsoft BIM Awards 2016 in de categorie Sport- en
Recreatieprojecten 2016 KV Oostende. Lees meer op pagina 27
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Eind februari startte de afbraak van de oude

Aannemer Groep Versluys heeft hier als

De huidige capaciteit van het stadion is niet

hoofdtribune, de twee kleinere tribunes, die

hoofdaannemer

Contractors

vergroot. Die blijft behouden op 8 000 plaatsen,

het centrale gedeelte flankeerden, en de

een huzarenstukje neergezet om binnen de

maar oogt veel moderner en is vooral een

gebouwtjes aan de rand van het stadion van

strakke termijn van 5 maanden de werken te

stadion geworden dat aan internationale UEFA-

KV Oostende. In de plaats ervan staat nu een

realiseren, zodat tegen de start van het nieuwe

normen voldoet.

gloednieuwe hoofdtribune en een E-tribune.

voetbalseizoen KV Oostende kon aantreden in

Deze hoofdtribune biedt plaats aan ruim 3 700

zijn nieuwe voetbalarena.

i.s.m.

BAM

Kostprijs van het totale project bedraagt zo’n

supporters plaats waarvan 1 250 business

9 miljoen euro. Tegen eind 2017 moet het

seats en 150 plaatsen voor de pers.

stadion volledig gerenoveerd zijn.

3D voorstelling (Tekla tekening)

Technische fiche
Project: Stadion KV Oostende
Opdrachtgever: Voetbalclub KV Oostende
Aannemer: Groep Versluys ism BAM
contractors
Ontwerp: ABV+ architecten & ZJA
Ergon leverde voor dit project
• Studie + tekenwerk
• 16 dakbalken
• 2 ontdubbelde balken van 1,9 m hoog,
5,40 m breed die met hun 23,75 m de
VIP overspannen en de bovenliggende
tribune dragen.
Voor de vloeren:
• 15 randbalken RL 440/490
• 70 omgekeerde T balken 300/690
• welfsels: 2 280 m² SPN 200
Prefaco leverde voor dit project
• 55 kolommen
• 46 tribunebalken
• 70 lage gradins van 39 cm
• 114 gradins van 2 treden van in totaal
1 070 cm hoog
• 8 vomitoria bestaande uit telkens
2 vomitoriabalken, 2 raveelbalken,
de volle vloerplaat en kopse sluitwand
• 5 wandbalken

Johan Veys
Projectingenieur Ergon

projecten in de kijker

• 35 hoge gradins van 53 cm
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Korte berichten
LinkedIn
Sinds april 2016 heeft CRH Structural Concrete
Belgium nu ook een bedrijfspagina op LinkedIn.
U wenst op de hoogte te blijven van de laatste

QR-code

nieuwsberichten van onze merken?
Abonneer u dan op onze LinkedIn bedrijfspagina
(rechtstreeks via deze QR-code)
Team ECHO (rood) en team Ergon (blauw)

BATIRUN
De bouwsector in Luik en omgeving is in
topvorm, getuige hiervan is de forse stijging
van deelnemers aan de 4de editie van BATIRUN
die op 12 mei laatstleden plaats vond.
Meer dan 170 ploegen van telkens 3 lopers en
600 personen voor het banket, de Belgische
nationale rolstoelbasketbalploeg inbegrepen,
namen in volle zon deel aan deze lange
sportieve, feestelijke en professionele dag.
Onze twee ploegen die hebben deelgenomen,
ECHO en Ergon, eindigden respectievelijk
23e en 29e.

Construsoft
BIM Awards
2016
Op 28 juni van dit jaar zijn de winnaars van de
Construsoft BIM Awards 2016 bekend gemaakt.
Met gepaste trots kunnen we melden dat 2 van
onze projecten in de prijzen zijn gevallen.
Winnaar Industriële projecten 2016
Slachthuis Sus Campiniae
Ergon, Prefaco & Schelfhout
Winnaar Sport- en Recreatieprojecten 2016
KV Oostende
Ergon & Prefaco

Dr. Ir. David Dupont, Engineering
Manager, CRH Structural Concrete
Belgium.

korte berichten

Het Lichaam van Coppens
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Voor het nieuwe vierde seizoen kwamen Staf

in volle vaart en zonder gordels aan tegen 20

en Matthias Coppens voor twee van hun stunts

zware betonblokken botsen om dan beiden in

aankloppen bij Ergon in Lier.

het kanaal te eindigen …

Begin september werd zo een poging gedaan
om een betonblok van 6 ton, zoals ten tijde

Met dank aan alle personeelsleden die hun tijd

van Stonehenge en dus zonder hedendaagse

en energie staken in dit project en om deze

machines, te verplaatsen en recht te trekken.

2 nieuwe afleveringen tot een goed einde te
brengen. Weldra op TV te zien.

Het 2de filmpje was een stuk gevaarlijker, zo
gingen de gebroeders Coppens met een auto

Ter vervanging van de oude betoncentrale
voor de productie bij Schelfhout, investeert
CRH Structural Concrete Belgium nv ruim
1,1 miljoen EUR in de bouw van een gloednieuwe
betoncentrale.
Deze nieuwe centrale zal stortklare beton
en silex maken. Hiervoor worden 10 vaste
bunkers en 2 wisselbunkers voorzien, om
de ruime

silexafwerkingen die Schelfhout

biedt, aan te maken. Er komt tevens een
grotere betonmenger waardoor de capaciteit
verdrievoudigd wordt.

Nieuwe
betoncentrale
voor
Schelfhout

Topsnelheid in bouwen
In het bouwverlof werd gestart met de bouw.
Om tijd te winnen werden de verschillende
kelderputten
Nadien

bovengronds

opgebouwd.

werd pas de put gegraven om de

kelders te plaatsen. Zo werd vermeden dat er
per dag 500 m³ grondwater moest worden
onttrokken. Dit is uiteraard enkel mogelijk met
prefab beton.

Technische fiche
Project: Betoncentrale
Bij de dubbele wanden van het silogebouw
werd ook gebruik gemaakt van de door
Prefaco ontwikkelde vulklep. Die maakt het
mogelijk om dubbele wanden via de onderzijde
feilloos op te vullen met een aangepast
hoogvloeibaar betonmengsel. Het vullen met
de klep zorgt voor een aanzienlijke tijdswinst
en een verlaagd veiligheidsrisico aangezien een

Schelfhout leverde voor dit project
• 500 m² geïsoleerde panelen
Prefaco leverde voor dit project
• 1 200 m² dubbele wanden
• 120 m² breedplaten
• 50 m³ kolommen en balken
• 45 m³ volle wanden

stelling overbodig is en dus werken op hoogte
beperkt wordt.
Begin januari 2017 wordt de nieuwe centrale in
gebruik genomen.

Kenny De Krem,
Projectmanager CRH-SCB

Betoncentrale

Herbruikbare vulklep
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“Ergon werd als partner betrokken van bij het ontwerp.”

“Kunnen rekenen op
elkaar is belangrijk
voor ons.”
Afspraak op de werf “Casa Domus” van Cosimco te Olen, waarvoor Ergon alle prefab betonstructuren

Klant aan het woord

leverde. We ontmoeten Kurt Vercammen, senior projectleider van de werf.
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“Casa Domus, startte met een wedstrijd, waarbij

Dit nieuwe gebouw wordt het gloednieuwe

Ergon als partner betrokken werd van bij het

distributiecentrum voor Casa, Casa is een

ontwerp. Dit bleek later een verstandige zet;

winkelketen, gespecialiseerd in decoraties

zeker met de zeer strakke uitvoeringstermijn

en cadeaus voor huis en tuin. Alle goederen

waar we voor kwamen te staan.

zullen hier toekomen per container om via

Uiteraard speelde ook de ligging een rol, maar

het gigantisch bulkmagazijn met onbemande

de jarenlange samenwerking was toch het

trucks

meest doorslaggevend.

vertrekken de goederen naar hun winkels in

Ergon

leverde

de

volledige

prefab

betonstructuren: welfsels, balken, kolommen
en dakstructuren.”

Europa.

opgeslagen

te

worden.

Daarna

“De werf zit
trouwens
vandaag nog
steeds op
schema!”

Kurt Vercammen
Senior projectleider
Cosimco nv

De werf zit trouwens vandaag nog steeds op

Project: Casa Domus

schema!”

Bouwheer: Domus Logistics

“In grote mate dankzij Ergon, want ze hebben

Project Management: Bos Services

woord gehouden en als aannemer is het toch

Aannemer: COSIMCO

belangrijk dat we op mekaar moeten kunnen

Architect: Sebastian Mortelmans architecten

rekenen om zulk een werf tot een goed einde

Controle gesloten ruwbouw: AIB Vinçotte

“We startten met de grondwerken op 10

te brengen.”

Stabiliteit: LingK

februari 2016 en we hebben zo’n 80 000

“Het is de bedoeling dat de klant in de loop

m³ grond verzet. Op 1 maart volgden de

van januari 2017 begint te verhuizen zodat het

Ergon leverde voor dit project

funderingspalen en midden april startte de

gebouw vanaf 1 februari in gebruik kan worden

• 597 balken

montage van het bulkmagazijn. In de opdracht

genomen. Onze eindtermijn is 31-01-2017!“

• 473 kolommen

stond dat de supervlakke betonvloer in

• 12 544 m² welfsels

het bulkmagazijn er moest liggen vóór het

Kurt, kan je je kort even voorstellen?

bouwverlof, wat ook lukte met zelfs nog enige

“Ik ben industrieel ingenieur van opleiding, werk

marge.”

sinds 13 jaar voor Cosimco en ben nu senior

“Het voordeel was dat we Ergon al vanaf

projectleider. Ik ben verantwoordelijk voor dit

het ontwerp hadden betrokken. Dit heeft

project en samen met Eric Van den Borne, onze

ertoe

werfleider, verzorgen we de dagelijkse leiding

en

geleid

dat

montageplanning

we
op

productieplanning
mekaar

konden

• 5 331 m³ beton

van deze werf.”

afstemmen en integreren in onze planning.
Véronique Van den Broeck,
Projectingenieur Ergon

Klant aan het woord

Technische fiche
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Nieuwe
site voor
de faculteit
architectuur
in Doornik
Het internationaal gerenommeerde Portugese
architectenbureau Aires Mateus stond in voor
het ontwerp. Het Moeskroense bedrijf Tradeco,
sleepte de aanbesteding voor de nieuwe site
voor de faculteit architectuur van de UCL in de
wacht.
De universiteit wilde een site vinden om haar
faculteit architectuur te verhuizen van SaintLuc in Remegnies-Chin naar het centrum van
de stad Doornik. Op de gekozen site, aan de rue
du Glategnies in Doornik, was vroeger Cofidis
gehuisvest.
Aires Mateus besloot om de historische
authenticiteit te waarborgen en de architectuur
van Doornik in een hedendaags kleedje te
stoppen. Het complex bestaat uit 7 gebouwen
van verschillende tijdperken, die met elkaar
verbonden zijn, waaronder een oud 18e eeuws
herenhuis en twee spinnerijen uit de 20e eeuw.
Deze laatste zullen verbonden worden door
een moderne boog, die wordt verlengd door
een wijd forum. Deze auditoria, met 300 en
500 plaatsen, zullen aan dit forum grenzen. Het
herenhuis zal dan de administratie herbergen.

Technische fiche
Project: UCL Faculteit architectuur
Bouwheer: UCL
Aannemer: Tradeco-Potteau

Prefaco leverde voor dit project
• 130 m² predallen
• Ca. 2 500 m² dubbele wanden

Wouter Wille
Projectingenieur Prefaco

Project in de kijker

Architect: Aires Mateus
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Ergon investeerde begin 2016 in een nieuwe

De nieuwe machine heeft een veel lager

machine voor het maken van een nieuw type

grondstoffenverbruik in de productie, wat dus

vloerplaat, de SP500. Met dit nieuwe product

zorgt voor extreem lage CO2-emissies. De

zijn nog grotere overspanningen en belastingen

productie van deze vloerplaten bespaart tot

mogelijk.

50 % beton ten opzichte van massieve vloeren.

Bovendien zijn deze vloerplaten nog minder

Het lichtere eigengewicht en de voorspanning

gevoelig voor trillingen, wat uiteraard resulteert

besparen ook nog eens zeer fors in de

in een hoger comfort. De vlakke onderzijde van

wapening. De vloer is 100 % recycleerbaar en

de SP500 biedt ook mogelijkheden voor een

bij het industriële productieproces is er geen

makkelijke en economische afwerking.

afval.

De hogere brandweerstand van de SP500

Met deze nieuwe aanvulling biedt Ergon

is uiteraard een niet meer weg te denken

een van de meest uitgebreide gamma’s aan

voordeel voor de bouwheer. Dit alles maakt

voorgespannen welfsels op de Belgische

de keuze van vloerplaten als basis veruit de

markt.

h 500 mm

Nieuwe vloerplaat:
SP500

b 1200 mm

Doorsnede vloerplaat
Tekening ©Ergon 2016

beste oplossing om sneller, duurzamer én

SP500

betaalbaar te bouwen.
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