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Bezorgd, maar vastberaden proberen onze aannemers de gevolgen van
de aanslepende gezondheidscrisis te
boven te komen. De materiaalprijzen
zijn sterk gestegen, de uitvoeringstermijnen zijn beïnvloed, de coördinatie is ingewikkelder geworden
door de gezondheidsmaatregelen,
de prijsherzieningsformules zijn
verkeerd, er is geen (huidige) gestandaardiseerde
coronavergoeding voor overheidsopdrachten, er
is sprake van toenemend onbegrip
bij particuliere bouwheren ... Niets
lijkt echter afbreuk te doen aan de
vastberadenheid van onze aannemers, die hun werk onverminderd
voortzetten. De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) heeft
het in haar 140-jarig bestaan nooit
anders geweten. Aannemers hebben doorheen de jaren al heel wat
klappen geïncasseerd, maar richten
hun blik altijd op de toekomst.
Er lijkt dezer dagen geen tekort aan
werk te zijn. Veel particulieren zitten
thuis en hebben tijd om te dromen
van renovatiewerken, zwembaden
of veranda’s. Ze haasten zich om
de enige investering te doen die de
crisis zonder al te veel problemen
lijkt te doorstaan: bakstenen. De
verschillende overheden kondigen
ambitieuze relanceplannen aan, al
duurt het soms te lang vooraleer
deze zich vertalen in daadwerkelijke vergunningen en aanbestedingen.

Konden we de tijd maar stilzetten… Alles werkt om ons een minder rooskleurige toekomst te doen
vergeten. Een groeiende overheidsschuld die ondanks een stijgende
inflatie profiteert van historisch lage
rentevoeten, een recordaantal faillissementen en veel jobverliezen in
het vooruitzicht ... Uit een recente
studie van Graydon in opdracht van
Faba blijkt dat als 5% van de aangesloten bedrijven voor de crisis al in
financiële moeilijkheden verkeerde,
dit meer dan 30% zal zijn zodra de
steunmaatregelen (btw, RSZ, kredietverzekering ...) verdwijnen.
Maar goed, laten we optimistisch
blijven. Laten we vertrouwen houden en geven. Maar laten we anderzijds ook niet blind zijn voor de
moeilijkheden die ons te wachten
staan. Het federale en gewestelijke
beleid (verlaging van de btw, geleidelijke afbouw van de steunmaatregelen, hervatting van overheidsopdrachten …) zal cruciaal zijn in de
komende weken.
Met collegiale groeten,

Vivian Lausier
Voorzitter

FEBE

Elements Awards
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Dien uw prefab beton project nu in!
Verdient uw project een award?
Realiseerde u projecten waarbij prefab betonelementen werden gebruikt?
Schrijf uw projecten in vóór 30 juni 2021 op www.febeawards.be.
Reserveer alvast 25 november 2021 in uw agenda voor de uitreiking
van de FEBE Elements Awards.
Een organisatie van de Federatie van de Betonindustrie – FEBE. Voorwaarden en reglement op www.febeawards.be
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Het productgamma van de Brusselse betoncentrale
CCB (Compagnie des Ciments Belges) heeft het Cradle
to Cradle™️ Silver-certificaat ontvangen, een primeur in
de sector voor stortklaar beton in de Benelux. Het certificaat getuigt van de wil van CCB om zijn CO2-footprint
te verkleinen en milieubewustzijn bovenaan de prioriteitenlijst te zetten.
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CHIMSCO Groupe,
ster van de zesde
editie van Midis du Bois

Op 23 maart kreeg CHIMSCO Groupe de gelegenheid
om één van zijn realisaties op het domein van Waillimont (in Herbeumont, in de provincie Luxemburg) te
presenteren in het kader van de zesde editie van Midis
du Bois, georganiseerd door Ligne Bois. Het gaat om
veertien energieneutrale lodges in een houtskeletstructuur op pijlers aan de rand van een vijver.
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140 JAAR
ORGANISEREN . COÖRDINEREN . GARANDEREN
De Federatie van Algemene Bouwaannemers, al 140 jaar
tot uw dienst …

Beste lid,
Beste partner,
Beste klant,
Dankzij u viert de Faba dit jaar haar 140ste verjaardag. Wij willen u graag bedanken voor uw steun
en hopen dat we u nog vele jaren zullen mogen bijstaan.
Laten we samen het goede verloop van onze prachtige werven verder organiseren, coördineren
en garanderen.

Patrice Dresse
Algemeen Directeur

Vivian Lausier
Voorzitter

Dubbelinterview BVS: Olivier Carrette en Pierre-Alain Franck

Olivier Carrette:
“Nieuwbouw mag
geen luxeproduct zijn”
Europees als op federaal, gewestelijk en stedelijk niveau. Daarnaast
organiseren we netwerkevents (seminaries, zakenlunches, werfbezoeken, buitenlandse vastgoedmissies,
nieuwjaarsrecepties, events voor
Young UPSI-BVS ...) en houden we
voortdurend contact met onze zusterorganisaties, waaronder Faba,
Confederatie Bouw, Bouwunie, CIB,
NAV, Voka, Fednot, Beci, UWE, Build
Europe, Febelfin …

Fiscale druk op nieuwbouw

Olivier Carrette, CEO bij BVS

Duurzaamheid, betaalbaar
wonen, mobiliteit, technologische evolutie, werkgelegenheid, economische groei en
administratieve vereenvoudiging:
de huidige maatschappelijke
uitdagingen zijn niet min. Hoe
tracht onze vastgoedsector
hierop in te spelen en wat zijn
de voornaamste pijnpunten en
prioriteiten? We vroegen het aan
Olivier Carrette en Pierre-Alain
Franck, respectievelijk CEO en
bestuurder bij BVS.

Olivier, Pierre-Alain, voor de leken
onder ons: wat is BVS en waarvoor
staat jullie federatie? Hoelang zijn
jullie al actief en wat is jullie missie?
Olivier Carrette en Pierre-Alain
Franck: BVS is een acroniem voor
‘Beroepsvereniging van de Vastgoedsector’. Onze federatie verenigt
al meer dan vijftig jaar de belangrijkste professionele vastgoedontwikkelaars en -investeerders en
verkavelaars van België. Wij vertegenwoordigen dus professionele
bouwheren en investeerders die actief zijn in de brede vastgoedsector
(residentieel, kantoren, retail, logistiek, PPS …). Als belangenorganisatie informeren we onze leden over de
belangrijkste ontwikkelingen op juridisch, fiscaal en technisch vlak. Als
expert volgen we de hedendaagse
uitdagingen voor de vastgoedsector op de voet en verschaffen we
vastgoedadvies aan (semi)publieke
overheden en besturen, zowel op
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BVS maakte de voorbije jaren diverse analyses van de Belgische vastgoedsector in het algemeen en de
woningbouwsector in het bijzonder.
Wat zijn jullie voornaamste vaststellingen?
Olivier Carrette en Pierre-Alain
Franck: Dat ons land erg complex
is op institutioneel vlak, met alle
nefaste gevolgen van dien voor het
wetgevend kader. Vandaar dat er in
administratief, publiek en fiscaal opzicht sprake is van een ‘lasagne’ met
allerhande wetten, decreten, ordonnanties … Een treffend voorbeeld is
het kadastraal inkomen (KI) en de
onroerende voorheffing (OV). Het KI
wordt bepaald op federaal niveau.
Het moet niet rechtstreeks betaald
worden, maar vormt de basis voor
de berekening van de onroerende
voorheffing en de bepaling van het
onroerend inkomen dat in de personenbelasting vervat zit. De OV
is dan weer een jaarlijks te betalen
belasting die bepaald wordt op basis van het geïndexeerde KI. Het is
een gewestelijke belasting die geïnd
wordt door verschillende instanties:
in Vlaanderen en Brussel door de gewestelijke overheid, in Wallonië door
de federale overheid. Betwistingen
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“

De doorlooptijd voor de realisatie van een groot vastgoedproject in
ons land bedraagt gemakkelijk vijf à tien jaar, maar in de tussentijd
wijzigen de ‘spelregels’ voortdurend. Dat is onaanvaardbaar!

”

inzake het KI worden afgehandeld
op federaal niveau en betwistingen
inzake de OV op gewestelijk niveau.
Wat zijn naast dat wetgevende kluwen de prangendste problemen
waarmee de sector vandaag kampt?
En welke oplossingen dienen zich
aan?
Olivier Carrette en Pierre-Alain
Franck: Er liggen heel wat uitdagingen op de plank. De belangrijkste is
in onze ogen betaalbaar duurzaam
wonen. Modale tweeverdieners hebben het steeds moeilijker om zich
een nieuwbouwwoning aan te schaffen, ondanks de historisch lage rente.
Bovendien wordt residentieel nieuwbouwvastgoed veel te zwaar belast.
Daardoor zijn jonge starters genoodzaakt om een niet-duurzame (lees:
te renoveren) bestaande woning aan
te schaffen of te huren. Twee andere strategische uitdagingen zijn
het beheer van de vergunningen en
beroepsprocedures in de drie gewesten en de rechts(on)zekerheid in
ons land (ruimtelijke ordening, fiscaliteit...). De doorlooptijd voor de realisatie van een groot vastgoedproject
in ons land bedraagt makkelijk vijf à
tien jaar, maar in de tussentijd wijzigen de ‘spelregels’ voortdurend. Dat
is onaanvaardbaar!
Uit een recente bevraging van jullie
leden is gebleken dat de fiscale druk
op nieuwbouw bijzonder zwaar is,
zeker in vergelijking met bestaande
woningen op de secundaire markt.
Hoe valt dat verschil te verklaren en
te verantwoorden?
Olivier Carrette: De fiscale druk bij
de aankoop van een modaal nieuwbouwappartement
vertegenwoordigt 45% van de totale kost. Koop
je een nieuwbouwappartement van
300.000 euro (excl. btw) met een
oppervlakte van 100 vierkante meter, dan betaal je in totaal 366.500
euro en loopt het aandeel fiscale lasten op tot 163.591 euro. Kies je voor
een bestaand appartement met dezelfde oppervlakte en verkoopprijs,
dan tel je slechts 322.500 euro neer
en bedraagt het aandeel fiscale lasten slechts 20.000 euro (6,2%). Het
8

belangrijkste onderscheid situeert
zich op btw-vlak: 21% op grond en
bouwkost voor nieuwbouw versus 6%
registratierechten op bestaande woningen in Vlaanderen (sinds 1 januari
2020, op voorwaarde dat het de enige eigen woning is). Daarnaast zijn er
bij nieuwbouw nog bijkomende fiscale
lasten op bouwkosten, de marge van
de ontwikkelaar, het grondaandeel en
stedenbouwkundige lasten. Dat leidt
tot een verschil van 44.000 euro in
de aankoopkost. Het is onbegrijpelijk
dat nieuwbouw een luxeproduct met

21% btw is, terwijl wonen een basisbehoefte en een grondrecht is. Wij pleiten
dan ook voor 6% btw voor nieuwbouw
in heel België.

Is de verlaging van 21% naar 6% btw
voor sloop en heropbouw een stap in
de goede richting? Maakt dat nieuwbouw toegankelijker voor Jan Modaal?
Olivier Carrette: Als onderdeel van
het relanceplan in het kader van de
coronacrisis kunnen wij die tijdelijke

Pierre-Alain Franck,
bestuurder bij BVS

maatregel van de federale regering
alleen maar toejuichen. Het is zeker
ook gunstig voor de vergroening van
ons verouderd vastgoedpatrimonium,
dat met een gemiddelde leeftijd van
50 à 55 jaar tot de oudste van Europa behoort. Al geldt deze maatregel wel maar tot 31/12/2022 en
zal hij ‘slechts’ van toepassing zijn
op reeds opgestarte vastgoedprojecten, zeker gezien de doorlooptijd
voor het verkrijgen van vergunningen
en beroepsprocedures. De bouwen vastgoedsector vragen dan ook
uitdrukkelijk om deze maatregel te
verlengen. En nogmaals: de enige
manier om ervoor te zorgen dat Jan
Modaal nieuwbouwvastgoed kan
aanschaffen, is een permanente toepassing van 6% btw voor nieuwbouw
in heel België en het versneld afleveren van de nodige vergunningen.

Het NIMBY-fenomeen
Over vergunningsprocedures gesproken: uit onderzoek van BVS
blijkt dat ze enorme vertragingen
kunnen veroorzaken. Over hoeveel
vertraging gaat het precies? En welk
gewest scoort het slechtst?
Pierre-Alain Franck: We zijn nagegaan hoeveel tijd vastgoedontwikkelaars concreet nodig hebben om een
vergunning te verkrijgen. Het vergunningstraject bestaat uit drie fases: de
periode die vereist is om het project
uit te tekenen en de nodige consultaties uit te voeren (1), het volgen
van de vergunningsprocedure (2) en
de periode waarin beroepen van derden worden behandeld (3). 76% van
onze leden nam deel aan de studie,
dus we kunnen ervan uitgaan dat de
resultaten representatief zijn voor
heel België. In Vlaanderen neemt het
vergunningstraject gemiddeld drie

jaar en tien maanden in beslag, al
kan dat soms oplopen tot tien jaar.
Dat is vergelijkbaar met de resultaten aan Waalse zijde. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest scoort veruit
het slechtst met een gemiddelde van
vijf jaar en acht maanden.
Wat is de belangrijkste oorzaak van
die trage vergunningsprocedures in
België? En welke oplossingen ziet u
voor dit probleem?
Pierre-Alain Franck: Binnen de
sector is er wel begrip voor het feit
dat sommige vergunningstrajecten
meer tijd in beslag nemen omdat
het om grootschaligere projecten
gaat of omdat ze een strategische
ligging hebben. Toch wordt een
groot aantal projecten geblokkeerd
door dat vergunningstraject. De
voornaamste oorzaak is het NIMBYfenomeen, dat meer en meer voorkomt, net als in onze buurlanden
overigens. Terwijl iedereen begrijpt
dat er bijkomende woningen nodig
zijn voor de toenemende bevolking
en dat er in stedelijke omgevingen
moet worden gebouwd om de resterende groenzones te vrijwaren.
Het is een maatschappelijke contradictie. De oplossingen moeten
van iedereen komen: enerzijds
kwalitatieve projecten vanuit de
vastgoedsector, anderzijds buurtbewoners die zich niet principieel
tegen vastgoedprojecten kanten en
politieke overheden die hun verantwoordelijkheid nemen door goede
vastgoedprojecten op transparante
wijze te ondersteunen.
Kunt u een cijfer plakken op het economische waardeverlies dat dergelijke vertragingen met zich meebrengen?
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Pierre-Alain Franck: Onze studie
geeft aan dat het in Vlaanderen om
een oppervlakte van circa 2.390.000
vierkante meter gaat. Dat staat gelijk
aan 56.000 jobs en 2,8 miljard euro
fiscale opbrengsten voor de publieke
overheden. Voor heel België lopen
die cijfers op tot 5 miljoen vierkante
meter, 120.000 jobs en 6 miljard euro
fiscale opbrengsten.
Ziet u in dit verband al iets bewegen
in de politieke wereld? Zijn er initiatieven die kunnen (of moeten) worden aangemoedigd?
Pierre-Alain Franck: We zitten in een
moeilijke periode, want veel steden
en gemeenten stellen zich vragen
over stedenbouwkundige ontwikkeling. Op korte termijn is de beste oplossing waarschijnlijk het opstarten
van een transparante dialoog met de
vastgoedontwikkelaars, om zo samen
tot resultaten te komen die aan ieders
wensen voldoen. Op langere termijn
moeten steden en gemeenten ambitieuze stedenbouwkundige plannen
ontwikkelen, op basis van een langetermijnvisie inzake de manier waarop
ze hun gebieden willen inrichten. Het
overleg met burgers en ontwikkelaars
zal duidelijk maken hoe steden en gemeenten zich in de toekomst het best
kunnen ontwikkelen.
Olivier Carrette: Het staat vast dat
we met z’n allen compacter en hoger moeten gaan wonen, liefst in de
nabijheid van stads- of dorpskernen
én dichter bij het openbaar vervoer
of ons werk. Alleen zo kunnen we een
oplossing creëren voor onze warrige
ruimtelijke ordening, die de voorbije
decennia tot een grote filedruk en
een versnipperd landschap heeft geleid. We moeten evolueren naar een
duurzaam woonbeleid dat rekening
houdt met demografische groei, een
aantrekkelijke functiemix, mobiliteit
en onze ecologische voetafdruk.
9

Europees Herstelfonds

Geen relance
zonder de bouw
Een nieuw jaar gaat automatisch gepaard met vele politieke nieuwjaarsresoluties: beloftes en een karrenvracht aan investeringen vormen
steevast de basis van de regeringstoespraken in januari. Dit jaar is het
méér dan ooit noodzakelijk dat die mooie woorden worden omgezet
in een daadkrachtig investeringsbeleid. Europa is daarbij vroegtijdig
tot de conclusie gekomen dat zij haar lidstaten moest steunen, reden
waarom zij het grove geschut in stelling heeft gebracht: een Europees
Herstelfonds waarin méér dan 750 miljard euro werd geparkeerd.
Hoeveel van dat geld komt toe aan België? Over welke beleidsniveaus
zal dat geld worden verdeeld? Hoeveel krijgen de gewesten en
gemeenschappen? Wij overlopen het hieronder met u.

Show me the money
Recent werd beslist dat België zal
kunnen genieten van een steun van
in totaal 5,95 miljard euro. Iets minder
dan één vijfde van dat bedrag (1,25
miljard euro) is bestemd voor het
federale niveau. Van het resterende
bedrag gaat 2,25 miljard euro naar
Vlaanderen (Gewest en Gemeenschap), 1,48 miljard euro naar het
Waals Gewest, 395 miljoen naar het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 495
miljoen euro naar de Franse Gemeenschap, en 50 miljoen naar de Duitstalige Gemeenschap.
Ingevolge de toebedeling van die
middelen, hebben de verschillende
beleidsniveaus reeds een aantal plannen aangekondigd met als doel de
Europese steun zo snel en efficiënt
mogelijk in de Belgische economie te
injecteren.

Federale investeringen
Op federaal vlak zijn een aantal
bouwgerelateerde investeringen te
bespeuren. Hoewel die investeringen
nog niet volledig werden geconcretiseerd of uitgewerkt, is het méér dan
duidelijk dat de federale overheid
zinnens is om grote bedragen te investeren in de bouwsector.
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Eén van de intenties van de federale
overheid is het spenderen van 365
miljoen euro ter verbetering van het
spoorwegnetwerk. Daarnaast zal 170
miljoen euro gaan naar de renovatie
van overheidsgebouwen en 100 miljoen euro naar de verdere installatie
van offshore windenergie. Tot slot,
zijn er ook nog een aantal beperktere
investeringen zoals bijvoorbeeld 50
miljoen euro in de Brusselse openbare
ruimte en 30 miljoen in de aanleg van
elektrische laadpalen. De grootste
posten zijn bijgevolg automatisch gelinkt aan de bouwsector en ook de andere posten kunnen positieve invloeden kennen voor de bouwsector.

Vlaamse veerkracht
Vlaanderen streeft in zijn relanceplan
naar een groene en digitale economie.
Voor de bouw zijn de twee grootste
posten van het relanceplan al meteen
van belang:
1. 422 miljoen euro om alle woningen tegen 2050 even energiezuinig te maken als huizen die in
2015 zijn gebouwd. Tevens wordt
dat bedrag gebruikt om gebouwen gezonder te maken, door
onder andere asbest te verwijderen;
2. 400 miljoen die wordt vrijmaakt
voor fietspaden en de infrastructuur voor laadpalen.
Tot slot, zal de Vlaamse regering investeren om een herhaling van de
droogteproblematiek van de voorbije
zomers te vermijden. Daarenboven zet
zij ook in op een modernisering van de
infrastructuur, met als doel een doorgedreven digitalisering van de sector
mogelijk te maken. In tegenstelling
tot voorgaande posten is daaromtrent
nog geen bedrag vastgesteld.

Get up Wallonia

Europa als scherprechter

Ook Wallonië zet onder meer sterk in
op digitalisering, duurzame mobiliteit
en milieu. Gezien de voorlopig uitvoerige lijst van projecten, is er tot
op heden geen concretisering van de
bedragen beschikbaar. Er zijn desondanks heel wat projecten die geassocieerd zijn met de bouw, waaronder:

Het besluiten van deze tekst kan niet
vooraleer wordt vermeld dat Europa
nog als scherprechter kan en eventueel dient op te treden. Het is zo dat
het laatste woord omtrent de begroting van de lidstaten altijd bij Europa
ligt. Te ambitieuze plannen gaan namelijk altijd gepaard met een sceptisch Europa, waardoor de huidige
bedragen vandaag toch nog steeds
een precair karakter vertonen.

•
•

•

•

•
•

De vernieuwing en uitbreiding
van het metrosysteem van
Charleroi;
De installatie van een programma voor de oprichting en
vernieuwing van infrastructuur
voor jonge kinderen;
Het Carex-project te Luik: aanleg
bij de luchthaven van Luik van een
‘Railport’ die het mogelijk maakt
een deel van het lucht- en/of
vrachtvervoer over te hevelen
naar de hogesnelheidstrein;
Renovaties van plaatselijke
openbare gebouwen en sportfaciliteiten om hun Energie
Prestatie Coëfficient (EPC) te
reduceren;
Tram in de Luikse agglomeratie:
uitbreidingen naar Herstal en
Seraing;
Huisvesting van kwetsbare personen.

De grootste bedenkingen die Europa
kan maken, kaderen in het feit dat het
Vlaams en Waals Gewest voorlopig
besloten om veel meer te investeren dan hetgeen verkregen wordt.
Vlaanderen maakt bijvoorbeeld 4,3
miljard euro vrij terwijl het 2,25 ontvangt. Door de lage rente en de opbrengsten op lange termijn van de
investeringen, hoopt de Vlaamse
regering de investeringen te laten
renderen. De vraag is echter wel of
Europa bij de revisie van de plannen dergelijke zienswijze zal volgen
en de lidstaten toelaat te spenderen
zoals de Vlaamse regering wil, zeker
aangezien bepaalde economen een
korte stijging van inflatie vrezen net
na de voltallige vaccinatie. De EU
buigt zich heden ten dage over die
kwestie.
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Op Europees niveau zou men naast
de grote totaalsom ook bezwaren
kunnen aantekenen tegen individuele
projecten. Ook op dat vlak is men dus
verplicht enkele reservaties te maken.
Aldus wordt aan de lidstaten veel vrijheid geboden in het hanteren van de
beschikbare bedragen, maar de uiteindelijke balans wordt wel door de
EU opgemaakt.

Besluit
Voorlopig kan geconcludeerd
worden dat de bouwsector
wederom van belang zal zijn om
de ecologische doelstellingen, en
die rond digitalisering van de verschillende niveaus te bewerkstelligen. Vermits bepaalde investeringen verder gedefinieerd dienen
te worden en Europa nog steeds
als scherprechter kan optreden,
blijft het evenwel onmogelijk een
concreet bedrag te schetsen. Het
ontbreken van concrete bedragen
weerhoudt echter niet om te stellen dat de bouw een belangrijke
rol zal spelen.
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Enquête

Diefstal
op onze werf
pikken wij niet!

Materiaal dat zoek raakt, vandalisme en diefstal op werven:
het zijn permanente bronnen
van bezorgdheid en financiële
schade voor algemene aannemers. De indirecte gevolgen
voor hun rentabiliteit zijn niet te
onderschatten. Om meer inzicht
te krijgen in deze problematiek
hield de Federatie van Algemene
Bouwaannemers (Faba) een
enquête, waarvan we de resultaten hieronder kort op een rijtje
zetten.
Uit de enquête blijkt dat diefstal met
53% van alle misdrijven de meest
voorkomende kwaal is, gevolgd door
inbraak en vandalisme met respectievelijk 27% en 20%. Deze misdrijven
vinden het vaakst plaats op de werf
(45%) en in bestelwagens (42%). De
152 respondenten signaleerden in
totaal 553 diefstallen, inbraken of
daden van vandalisme in vijf jaar tijd.
De types objecten die gestolen worden, zijn vrij gelijkmatig verdeeld.
Gereedschap staat bovenaan de lijst
met 36%, gevolgd door bouwmachines (30%) en bouwmaterialen (28%).
Over het algemeen stellen we vast
dat deze feiten dikwijls aan de politie worden gemeld, maar veel minder
vaak aan verzekeringsmaatschappijen (76% versus 37%). De gestolen
goederen worden haast nooit teruggevonden, ze blijven in 92% van de
gevallen vermist.
Wat de impact van deze incidenten
betreft, kunnen we twee grote conclusies trekken. 88% van de respondenten gewaagt van financiële
gevolgen voor de organisatie van de
werf. In nog meer gevallen leiden
diefstallen, daden van vandalisme of
inbraken tot vertraging van de werken.
Tot slot blijkt 81% van de respondenten al te hebben nagedacht over
maatregelen tegen diefstal, al heeft
slechts 42% effectief al een alarmsysteem geïnstalleerd.

Bent u recent (tijdens de laatste 5 jaar) het slachtoffer geweest van
één of meerdere van volgende feiten van diefstal of vandalisme?

20%

Vandalisme
Diefstal

53%

27%

Inbraak

Waar vonden de diefstallen plaats?
3%
10%
Binnen het bedrijf
42%

Op de werf

45%

Bestelwagen
Andere

Wat werd er gestolen?
6%
28%

Bouwmachines

30%

Gereedschap
Materialen
Andere

36%

Heeft u de gestolen
goederen teruggekregen?

92%

Heeft u een systeem
om diefstal te voorkomen?

58%

8%

Neen
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42%

Ja
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Primeur in de sector voor stortklaar beton in de Benelux

Cradle to Cradle™-certificaat
voor een ambitieuze
betonproducent

Het productgamma van de
Brusselse betoncentrale CCB
(Compagnie des Ciments Belges)
heeft het Cradle to Cradle™️
Silver-certificaat ontvangen,
een primeur in de sector voor
stortklaar beton in de Benelux.
Het certificaat getuigt van de wil
van CCB om zijn CO2-footprint te
verkleinen en milieubewustzijn
bovenaan de prioriteitenlijst te
zetten. Wij spraken met betondirecteur Marie-Sophie Foucart
en directeur Beton & Granulaten
Philippe Frenay.
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Hoe moeten we de (meer)waarde
van dat Cradle to Cradle™️-certificaat
inschatten? En wat betekent ‘Zilver’
in die classificatie?
Marie-Sophie Foucart: Cradle to
Cradle™️ is uiteraard een groen certificaat, maar het gaat veel verder
dan dat. Het is een programma dat
economische, ecologische en sociale inspanningen beloont en dat
dus een positieve invloed heeft op
de creatie en verdere ontwikkeling
van onze producten. Het is vooral in
dat opzicht dat het certificaat zich
onderscheidt. De impact op de menselijke gezondheid wordt eveneens
in rekening gebracht. Het merendeel
van de groene certificaten focust op
‘downcycling’ – lees: meer doen met
minder. Bij Cradle to Cradle™️ gaat
het daarentegen om ‘upcycling’: je
kan ongelimiteerd consumeren zolang de kwaliteit intact blijft en er
geen sprake is van negatieve gezondheidseffecten. Er bestaan verschillende certificatieniveaus: Brons,
Zilver, Goud en Platinum. Van de 624
Cradle to Cradle™️-gecertificeerde

ondernemingen is er slechts één met
een Platinum-label. Met ons Zilverlabel doen we het dus meer dan behoorlijk. We hechten dan ook veel
belang aan dat certificaat.
Welke stappen hebben jullie moeten
zetten om het certificaat te verkrijgen?
Marie-Sophie Foucart: We hebben
ingezet op verschillende pijlers. Qua
waterhuishouding zijn we geëvolueerd naar een ‘zero waste’-aanpak,
wat impliceert dat we met een gesloten kringloop werken en elke druppel
recupereren. Bovendien zijn we zelfvoorzienend op het vlak van energie.
Met onze zonnepanelen dekken we
57% van ons verbruik. Daarnaast gebruiken we voor 99% primaire materialen en voeren we continu analyses
uit om allerlei zaken te kunnen optimaliseren. Tot slot engageren we
ons ook op sociaal-maatschappelijk
vlak door het grootst mogelijk respect voor de mensenrechten aan de
dag te leggen.

Nieuwe website
Welke rol speelt CCB in de energetische (r)evolutie?
Philippe Frenay: CCB maakt deel
uit van de groep Cementir, die een
sleutelrol vervult in diverse klimaatinitiatieven en die een budget van
145.000 euro heeft uitgetrokken om
zijn milieu-impact terug te dringen.
Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te
verminderen. Alternatieve energiebronnen aanwenden bij de productie
van beton is eveneens een cruciaal
aandachtspunt.
Hoe zien jullie CCB over honderd
jaar? Wat zijn de ambities voor de
toekomst?
Philippe Frenay: In tegenstelling tot
veel andere bedrijven, kan CCB effectief bijna een eeuw vooruitkijken.
We zijn nog minstens tachtig jaar
verzekerd van natuurlijke grondstoffen, die nodig zijn voor de productie
van beton en granulaten. Alle inspanningen die we als bedrijf leveren,
kunnen enkel slagen als we ons kunnen profileren als een geloofwaardige speler in ons vakgebied. We willen koste wat kost klantgericht zijn
en blijven. CCB pretendeert niet de
absolute nummer één te zijn, maar
wil wel tot de marktleiders behoren.
We werken hard en kloppen soms
lange dagen, maar ons hechte team
is onze voornaamste sterkte. We
vinden het belangrijk om te kunnen
zeggen dat het beton dat we leveren van goede kwaliteit is en dat het
in de toekomst kan worden hergebruikt, zodat we kunnen fungeren
als een voorloper in het streven naar
een circulaire economie.
Philippe Frenay, algemeen directeur Beton &
Granulaten bij CCB (links) en Marie-Sophie
Foucart, directeur Beton bij CCB (rechts)

De Federatie van
OntwikkelaarsWoningbouwers:
dé referentie voor
de sector in België!

De Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers verenigt de
aannemers die actief zijn in de woningbouwsector, zowel op
nationaal als internationaal niveau. Ze heeft tot doel de activiteiten van aannemers die actief zijn in de sector te bevorderen
en de positie van de bedrijven te versterken door ervaring uit
te wisselen, kennis te ontwikkelen, diensten aan te bieden en
de belangen te verdedigen.
Gezien de groeiende invloed en ontwikkeling van de federatie was het hoog tijd dat ze een eigen website kreeg. Dat
is nu een feit. De website is sinds enkele dagen beschikbaar: www.woning-bouwers.be, en zal heel wat praktische
informatie over de woningbouwsector verzamelen (FAQ, wet
Breyne, Charter der Woningbouwers ...), en zal de leden in
staat stellen om hun verwezenlijkingen in de kijker te zette.
Deze website wil uitgroeien tot dé referentie voor de sector
in België!
Bent u actief in de woningbouwsector, maar nog geen
lid van de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers?
Aarzel niet langer en vraag uw lidmaatschap aan via
www.woning-bouwers.be/leden-partners/
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Persbericht

Grote Woningbarometer 2021:

Naar een vroegere
onafhankelijkheid
van jonge Belgen
Kopen of huren? Waar? Hoe moet dat gefinancierd worden? Misschien
ook nog verbouwen? Dat zijn allemaal vragen waarmee jonge mensen
geconfronteerd worden wanneer ze hun eerste stappen zetten op de
woonmarkt. Wat is hun huidige situatie en wat zijn hun toekomstplannen? iVOX onderzocht het in samenwerking met de vastgoedsector
(Federatie Ontwikkelaars-Woningbouwers, NAV, Federia, BVS-UPSI,
de CIB en de Federatie van Algemene Bouwaannemer) door middel
van een enquête bij 1000 jonge Belgen tussen de 18 en 35 jaar.
Jongeren maken vaak voor het eerst
kennis met de woonmarkt door te huren. De gemiddelde leeftijd waarop
ze die stap zetten is 24 jaar. Een logische volgende stap is kopen, wat
gemiddeld op de leeftijd van 26 jaar
gebeurt. De huidige woonsituatie
van de jonge Belgen is dat 4 op de
10 reeds een huis of appartement
bezit, een kwart huurt en 1 op de 3
woont nog thuis of elders. De woonsituatie hangt natuurlijk samen met
de leeftijd: hoe ouder, hoe meer
mensen zelf eigenaar zijn van een
woonst. “Van de 30-35-jarigen is
de helft eigenaar van een huis. Dat
spoort met de ervaringen van de immokantoren. Er bestaat een soort
woonladder, waarbij men eerst wat
langer dan vroeger thuis woont, vervolgens een appartement huurt, mogelijks een appartement in de stad
koopt en vervolgens bij de eerste
gezinsuitbreiding uitkijkt naar een
huis in de stadsrand. Wat opvalt, is
dat die stappen elkaar vrij snel opvolgen en dat veel jongeren er ook
één of meerdere overslaan, vaak
dankzij financiële steun van ouders
en grootouders”, zegt Peggy Verzele,
directrice van de studiedienst van de
Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB).
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Er is ook een duidelijke trend te zien
in de locatie van de woonst. Zo kiezen jonge twintigers vooral voor de
stadskern of -rand, terwijl jonge dertigers eerder kiezen voor landelijk
wonen. Bereikbaarheid speelt een
erg belangrijke rol bij de locatiekeuze
van een toekomstige woning, zo is de
afstand tot en de bereikbaarheid van
het werk vaak een doorslaggevende
factor. Ook de afstand tot familie en
vrienden en de nabijheid van natuur
blijken belangrijk. “Jongeren willen in
een bruisende stad leven, waar altijd iets te doen is. Naarmate ze iets
ouder worden, willen ze zich beginnen settelen en zoeken ze eerder de
rust op”, stelt Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector
(BVS).
“Slechts 15% van de jongeren die
reeds in een stad wonen, denkt zijn
eigen woning te kopen op het platteland (hetzij in een dorpskern of
erbuiten). 85% van de jongeren in
een stad wenst dus in de stad of
de stadsrand te blijven wonen. Dus
ondanks het feit dat een meerderheid van de Belgen niet opteert voor
stedelijk wonen, is er een groeiende
groep die dat wel wenst. De vraag is
of er in de stad en de randen daartoe
voldoende (compacte) eengezinswoningen beschikbaar zijn. De sterke prijsstijgingen in die regio’s zijn
alvast een aanwijzing dat de vraag er
groter is dan het aanbod”, zegt Frank
Vastmans van de Onderzoeksgroep
Economische Geschiedenis van de
KU Leuven.

Welke woonsituatie(s)
is of zijn van toepassing
voor u? (N=1000 jonge Belgen)
Ook het financiële aspect van wonen
is natuurlijk belangrijk. Wie de eerste
stap op de woonmarkt nog moet zetten, onderschat vaak hoe groot het
aandeel is dat gefinancierd zal moeten worden door een lening bij de
bank. Wanneer ze een woning willen
renoveren, zijn ze bereid om maximaal 30% van het totale aankoopbedrag van de woning aan de verbouwing ervan te spenderen.
Sommige jongeren kiezen ervoor
om een woning te verbouwen. Soms
dringen de verbouwingswerken zich
gewoon op, maar er zijn ook andere
redenen voor een verbouwing. De
belangrijkste reden is om het wooncomfort te vergroten, maar ook de
energieprestaties van de woning
verhogen vinden ze belangrijk. Zo’n
80% van de jonge Belgen geeft aan
dat ze het belangrijk vinden dat hun
woning een laag energieverbruik
heeft, 30% zegt zelfs dat dit een
absolute noodzaak is bij hun woningkeuze. De jongeren hebben het
evenwel moeilijk om een afweging
te maken tussen het energieverbruik
enerzijds en het wooncomfort anderzijds. Uit de bevraging blijkt immers
dat jongeren slechts in mindere mate
bereid zijn om de bewoonbare oppervlakte van hun woonst te beperken ten voordele van méér energieperformantie. Wanneer zij gevraagd

werden of zij bereid waren om ook
op hun wooncomfort in te boeten,
gaf slechts 35% aan dat zij ook in
die situatie de voorkeur zouden geven aan een laag energieverbruik.
Steven Lannoo, directeur van het
Netwerk Architecten Vlaanderen
(NAV) zegt dat “het normaal is dat
jongeren het moeilijk hebben om
de juiste afweging te maken tussen
comfort en energieverbruik. Het is
de taak van architecten en andere
bouwprofessionals om via creatieve
oplossingen te tonen hoe ze beide
kunnen combineren”.
De ideale woning van de jonge Belgen is een groot huis buiten de stad.
Maar de betaalbaarheid en bereikbaarheid van zo’n woning zetten hen
vaak toch weer met beide voeten op
de grond. “Iedereen die wil bouwen,
heeft vooraf een droomhuis in gedachten. Slechts weinigen kunnen
hun dromen echter volledig waarmaken omdat hun budget dat vaak
niet toelaat.”, zegt Thijs Eeckhaut,
coördinator van de Federatie van
Ontwikkelaars-Woningbouwers. Ongeveer 1 op de 3 zegt open te staan
voor minder voor de hand liggende
woonvormen, zoals ‘tiny houses,’
kangoeroewoningen en woningen
met een gedeeld woon- of tuingedeelte.
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Eigenaar van een huis
31%
12%
31%
49%

Eigenaar van een studio/appartement
10%
7%
10%
13%

Eigenaar van een bouwgrond
7%
8%
6%
7%

Huurder van een huis
12%
11%
13%
11%

Huurder van een studio/appartement
16%
11%
13%
23%

Thuis of elders inwonend
33%
64%
22%
13%

Totaal
18-24 jaar
25-29 jaar
30-35jaar
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Interview met Michiel Delmulle

“Ecologisch en
energie-efficiënt
bouwen zit
in ons DNA”
Toen Octaaf Delmulle exact honderd jaar geleden begon als meubelmakerschrijnwerker, had hij waarschijnlijk nooit gedacht aan de wieg te staan
van wat vandaag een bloeiende bouwonderneming is: Danilith.
Katalysator was de ontwikkeling van een uniek bouwsysteem door zijn
zoon Daniël in de jaren zestig, met als hoofdingrediënten traditionele
materialen en automatisatie, en als resultaat sleutel-op-de-deurwoningen.
Inmiddels staat met Michiel, Cilia, Lucas, Carlo en Chiara de vierde generatie aan het roer. “Duurzaam bouwen is vandaag de norm, maar bij ons is
dat gewoon deel van ons DNA. Nog voor er sprake was van EPB-waarden
of BEN-woningen, bouwden wij al ecologisch energie-efficiënt”, vertelt
Michiel Delmulle in een interview dat we naar aanleiding van het ivoren
jubileum van Danilith met hem hadden.
De wortels van Danilith gaan terug tot 1921, maar uw grootvader
Daniël Delmulle heeft in de jaren zestig het bedrijf écht opgericht. Met
een welbepaalde visie voor ogen.
Hoe vertaalt die visie zich concreet
in de dagdagelijkse werking van uw
bedrijf?
Het motto van mijn grootvader was:
‘Al het werk dat kan uitgevoerd worden in onze ateliers, moet niet gedaan worden op de werven, wat ons
meer controle geeft’. Dat resulteerde
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in een uniek bouwsysteem met traditionele materialen, geoptimaliseerd
in een geautomatiseerd proces.
Onze technologische voorsprong is
een sterke troef die we in de toekomst willen blijven optimaliseren.
Zo hebben we onlangs geïnvesteerd
in een nieuwe steenlegmachine.
De bouwsector staat voor grote
uitdagingen, zowel op technisch
als innovatief vlak. Hoe biedt Danilith die uitdagingen het hoofd?
De digitalisering en automatisering
zullen verder evolueren maar daar
zijn wij ons al lang van bewust, waardoor we er helemaal klaar voor zijn
en we daar op blijven inzetten. Nieuwe evoluties in ICT, robottechnologie en artificiële intelligentie spelen
daarbij een cruciale rol. Wij vinden
het belangrijk om onze werknemers
daarbij te betrekken en hen de nodige opleidingen te geven. Op die
manier kunnen de nieuwe technologieën omgezet worden naar de praktijk. Dankzij ‘Building Information Mo-

deling’ of kortweg BIM, een nieuwe,
digitale manier van gebouwen ontwerpen, heeft elk gebouw straks één
digitaal 3D-model waaraan alle betrokken partijen zoals de architect,
aannemer, ingenieurs, fabrikanten …
samen kunnen werken. Daardoor zal
er sneller, accurater en efficiënter
gewerkt kunnen worden.

systeem bouwden we al in de jaren
zeventig woningen die voorzien waren van kwalitatieve, duurzame isolatie. Door onze bouwmethode steeds
verder te perfectioneren, slagen we
er vandaag moeiteloos in perfect geïsoleerde daken en muren te realiseren. Omdat de gevelelementen op de
werf naadloos in elkaar passen, zijn
koudebruggen bovendien uitgesloten. Bijna-energieneutraal bouwen
is voor ons dus echt wel een koud
kunstje …

Uw bedrijf staat gekend om zijn persoonlijke aanpak en de nauwgezette
samenwerking met zijn klanten. Hoe
uit zich dat in de praktijk?
Wij staan onze klanten bij elke stap
van het bouwproces bij en doen er
alles aan om hun bouwplannen de
gewenste vorm te geven. Ze worden persoonlijk begeleid door de
architect, vervolgens door de keuzeverantwoordelijke en als laatste door
de werfleider. Op basis van het verkennende gesprek, maakt de architect een voorontwerp binnen het
vooropgestelde budget. Eenmaal het
ontwerp volledig naar de zin van de
klant is, worden de bouwaanvraag en
alle nodige vergunningen door ons
geregeld. We voeren een grondsondering uit om de stabiliteit van de
bodem in kaart te brengen. Alle materialen en technieken worden met de
klant besproken en gekozen. De keuzeverantwoordelijke is op de hoogte
van de nieuwste bouwtrends en de
vereiste energienormen. Hij kan de
klant dus perfect adviseren. Daarnaast nemen wij de meeste administratieve taken op ons. Eenmaal alles
vastligt, begint het bouwen. Eerst in
onze ateliers, pas later op de werf,
waarbij de werfleider de klanten bijstaat. Tijdens de volledige bouwpe-

riode kan de klant dus rekenen op
persoonlijk en professioneel advies met het oog op een duurzaam
eindresultaat: een kwalitatief hoogstaande woning die aan de strengste energienormen beantwoordt.
Intussen is reeds gebleken dat
Danilith de concurrentie steeds
een stapje voor is gebleven. Wat is
jullie geheim?
Duurzaam bouwen is vandaag de
norm, maar nog voor er sprake was
van EPB-waarden of BEN-woningen
bouwden wij al energie-efficiënt.
Het zit in ons DNA. We waren zelfs
één van de eerste bouwbedrijven
in België dat degelijk geïsoleerde
woningen neerzette. Met ons uniek
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Maar ons ecologisch engagement
gaat verder dan het bouwen van
goed geïsoleerde woningen of het
gebruik van duurzame materialen.
Als milieubewuste onderneming nemen we ook op tal van andere vlakken onze verantwoordelijkheid, én het
voortouw. Zo liggen er al meer dan
tien jaar honderden zonnepanelen op
de daken van onze ateliers, waarmee
we een groot deel van onze machines laten draaien. De steenlegrobot
werkt daardoor zelfs volledig energieneutraal. Tijdens het bouwproces
zetten we dan weer maximaal in op
het hergebruik van water. Dankzij
ons geautomatiseerd bouwsysteem
gebeuren heel wat werkzaamheden
ook in onze ateliers waardoor het
werftransport beperkt blijft tot het
absolute minimum en we onze CO2uitstoot aanzienlijk reduceren. We
investeren daarnaast in een ecologisch wagenpark. Voor elektrische
en hybride auto’s hebben we laadpalen geplaatst op ons terrein in
Wortegem-Petegem en werknemers
krijgen de mogelijkheid om met een
elektrische fiets naar het werk te komen.
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Maar dan nog stopt het niet. Slim
omspringen met bouwafval bijvoorbeeld, is ook één van onze prioriteiten: bij het samenstellen van de
gevelelementen wordt alles op voorhand bestudeerd. Elektriciteitsleidingen zitten bijvoorbeeld al in de muur
waardoor er op de werf geen sleuven gekapt of geslepen moeten worden. Funderingen worden dan weer
met voorgespannen balken gemaakt,
waardoor bekisten op de werf overbodig wordt. De bekistingen in de
ateliers worden hergebruikt. Wij gaan
zelfs zo ver dat het zand voor tussen
de gevelstenen, om te verhinderen
dat er beton zou tussenlopen, hergebruikt wordt. Bouwen in een atelier
biedt ook simpelweg het voordeel
dat we materiaalresten, denk aan
plastiek, karton of hout, makkelijker
kunnen sorteren en recupereren.
Door die manier van werken en onze
groeiende aandacht voor circulair
bouwen, houden we onze ecologi-
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sche voetafdruk klein. Zo draagt
Danilith zijn steentje bij aan een
duurzame woonomgeving.
Welke richting gaat het bedrijf de
komende jaren uit? Wat hoopt u
over twintig jaar te hebben bereikt?
Enthousiaste medewerkers, innovatieve technologieën en onovertroffen knowhow gebaseerd op een
jarenlange ervaring: dat blijven onze
speerpunten. In een markt waarin
de woningbehoeften altijd maar
veranderen en prefab en het energievraagstuk steeds meer aandacht
krijgen, willen wij binnen twintig jaar
nog steeds vooruitstrevend zijn en
ons steentje bijdragen in het bouwen van de klanten hun droomwoning, hoe die er over twintig jaar ook
mag uitzien.

Welke inzichten wenst u tot slot
nog te delen met de concullega’s
binnen uw sector?
In onvoorspelbare tijden als deze
zoeken mensen steeds vaker online naar oplossingen. Wij zagen
het belang van een goede online
mediacampagne reeds enige tijd
in en waren daar dus op voorbereid. Daardoor konden we nu dus
ook meteen een versnelling hoger
schakelen en zo onze potentiële
klanten helpen bij de verwezenlijking van hun woondroom. Maar
daarvoor zijn ook vooral de mensen
binnen het bedrijf van belang. Het
is immers dankzij de onderlinge samenwerking en het vertrouwen dat
we iedere keer een topwoning kunnen afleveren.

Dubbelinterview: Matthias Francken (Herita)
en Karel Dendooven (Stad Brugge)

Erfgoed moet een
menselijker gelaat krijgen

©StadBrugge - Jan D’Hondt

Op 1 februari startte Matthias
Francken als algemeen directeur
bij Herita vzw, de netwerkvereniging die al sinds 2012 bruggen bouwt, figuurlijk dan, in het
Vlaamse erfgoedlandschap.
Ervaren rot en stafmedewerker
Karel Dendooven, die aan de
wieg stond van Herita, begon op
zijn beurt aan een nieuw avontuur in zijn thuisstad Brugge als
diensthoofd Monumentenzorg
& Erfgoedzaken. Wij brachten
beide heren samen voor een dubbelinterview. Over de toekomst
van erfgoed, het belang van
herbestemming, het menselijke
aspect en de maatschappelijke
relevantie.

Nieuwe mensen en visies kansen geven. Met die achterliggende gedachte
trok Karel in februari de Herita-deur
achter zich dicht. “Uiteraard niet
voordat ik enkele meetings en overdrachtsgesprekken met Matthias had.
Een vlotte overgang vond ik echt wel
heel belangrijk. En het moment was
zeker daar. Ik heb het gevoel dat ik alles uit mijn periode bij Herita gehaald
heb. Samen met de poetsdame en de
onthaalmedewerkster behoorde ik
tot het meubilair van de organisatie.
En op een bepaald moment is het tijd
voor iets anders, voor jonge mensen
en andere visies.”
In Matthias ziet Karel de perfecte
nieuwe algemeen directeur voor
Herita. “Ik werkte als kabinetschef
voor minister Diependaele en werd
zo ondergedompeld in de bevoegdheden onroerend erfgoed, begroting,
fiscaliteit en wonen”, aldus Matthias.
“Onroerend erfgoed was een deel
van het pakket, maar bleek weinig
verrassend het domein waar ik de
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grootste connectie mee had. Herita
voelt dan ook een beetje als thuiskomen. De overgang is heel natuurlijk
verlopen. Karel is één van de mensen die de sector het allerbeste kent.
Het klikte meteen en het feit dat we
vanuit dezelfde passie vertrekken,
vergemakkelijkte de zaak.”
Hoe blikken jullie terug op de afgelegde weg?
Matthias Francken: Ik werkte eerder
ook al als kabinetschef voor Theo
Francken in de federale regering, voor
de bevoegdheden asiel en migratie.
En tussendoor was ik nog een tijd
werkzaam bij Deloitte. Professioneel
heb ik dus vooral al in de breedte ervaring opgedaan. Maar ik zit nu pas
echt op mijn plek. Wat ik op het kabinet deed voor onroerend erfgoed was
heel boeiend en leerrijk, maar ik heb
nu pas het gevoel dat ik echt mee aan
die erfgoedkar kan trekken. En dat
voelt heel comfortabel.
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Karel Dendooven: In februari 2006
kwam ik terecht bij het toenmalige
VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen, dat eind 2012 opging in
een fusie met Erfgoed Vlaanderen en
het Coördinatiecentrum Open Monumentendag. Zo ontstond Herita. Drie
treinen moesten plots op hetzelfde
spoor geraken en dat was niet evident. Een aantal directiekeuzes met
een negatieve weerklank in 2014 en
2015 leidden tot een crisissituatie
in 2016 en een stevige en welgekomen herbronning in 2017. Sindsdien
zit Herita op het juiste spoor. Zelf
zat ik altijd op de eerste rij, in goede
en slechte dagen. Het was leuk dat
ik kon blijven steunen en adviseren,
en dat ik mensen met nul erfgoedervaring wegwijs kon maken.
Welke momenten zijn jullie bijgebleven?
Matthias Francken: Op erfgoedvlak
zijn er de afgelopen twee legislaturen
heel veel bijsturingen geweest waar ik
zelf best fier op ben en waarmee het
belang van erfgoed op politiek vlak
wordt onderstreept. Bij de start van
de huidige regering werd tachtig miljoen euro extra voor erfgoed voorzien
en het afgelopen jaar kwamen daar
nog fikse bedragen bij. Nooit eerder
werd zoveel geïnvesteerd in erfgoed,
ondanks budgettair moeilijke tijden. Ik
ben er trots op dat erfgoed politiek en
maatschappelijk zo relevant is en zo
hoog op de agenda staat.
Karel Dendooven: Ik ga wat verder
terug in de tijd. Naar 2008, nog voor
de fusie. Als algemeen coördinator organiseerde ik toen een tweedaagse studiedag over de toekomst
van religieus erfgoed in Vlaanderen.
Ik heb toen gepleit voor een proactieve en ruimdenkende aanpak.
Wat is mogelijk? Hoe brengen we alle
partijen samen? Het was een vruchtbare periode, want het leidde tot de
verplichting van de opmaak van een
visie- en beleidsplan. In mijn nieuwe
functie voor Stad Brugge merk ik nu
al dat die dossiers rond herbestemming van kerken en kloosters op tafel
komen. Het geeft voldoening te beseffen dat we dat indertijd in gang
hebben gezet.
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Interieur Jeruzalemkerk
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Het is duidelijk dat jullie beiden gebeten zijn door dezelfde erfgoedmicrobe. Zijn jullie met die microbe
geboren of is de passie gaandeweg
ontstaan?
Karel Dendooven: Ik geloof wel dat
ik ermee geboren ben. Ik ben overigens geboren in het gebouw waar ik
nu werk, toen het nog een ziekenhuis
was. Mijn oudste ervaringen met erfgoed zijn schooluitstappen en dan was
ik altijd bijzonder enthousiast. Bovendien waren mijn grootvaders architect
en timmerman. De interesse voor gebouwen, architectuur en monumenten
is dus altijd wel aanwezig geweest.
Ook op vakantie kwamen we vaak op
erfgoedlocaties. Mijn ouders bepaalden de bestemming, maar onderweg
maakten we tussenstops en ze waren
steeds onder de indruk van mijn interesse. Ik kwam ook wel eens achter de
schermen, zoals in de abdij van Zevenkerken, waar een familielid benedictijn
was. Dat sprak tot mijn verbeelding.
Matthias Francken: Ook bij mij sluimert die microbe al veel langer. Niet
zozeer professioneel, maar in mijn
vrije tijd werd ik altijd wel aangetrokken tot erfgoed. Met familie zochten
en zoeken we geregeld erfgoedplekken op. Ik ben blij dat ik nu ook professioneel de klik gemaakt heb. In de
politiek is het niet evident om rond
het thema schoonheid te werken. Dat
heb ik altijd als een gemis ervaren.
Terwijl schoonheid of het ervaren van
schoonheid in de omgeving voor heel
veel mensen net super essentieel is.

Karel, heeft u nog nuttige tips voor
Matthias?
Karel Dendooven: Zorg dat je als
organisatie voldoende connectie
houdt met de doelgroepen en de
achterban. Herita is een kleine, maar
complexe organisatie, met een grote
spreidstand. Je moet steeds zoeken
naar een permanent evenwicht tussen enerzijds wat leeft bij de achterban, erfgoedorganisaties en leden,
en anderzijds het voortouw nemen in
nieuwe initiatieven. Daar de gulden
middenweg in vinden is heel belangrijk.
Kunnen jullie reeds een tipje van de
sluier oplichten over jullie plannen?
Matthias Francken: Herita is wat een
heel aantal punten betreft op de goede weg en volgens mij is de organisatie klaar om nog ambitieuzer te zijn.
Ook wat de negen Herita-locaties zelf
betreft. Zo zullen het Kasteel Beauvoorde, Fort Napoleon en het Kasteel
van Horst stevige restauraties ondergaan. Met die projecten willen we
tonen dat de erfgoedsector nog veel
meer kan dan wat we nu laten zien.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan nieuwe
technieken. De erfgoedsector moet
de Formule 1 van de bouwsector worden. Een plek waar oude ambachten
in een nieuw jasje worden gestoken.
Duurzaamheid zal daarbij een belangrijke rol spelen. Zowel op het vlak
van energieverbruik als de gebruikte
materialen en de circulariteit ervan.

Karel Dendooven: Ik kom op mijn
beurt op een dienst terecht die al vijftig jaar actief is en goed werk heeft
geleverd. Ik zal verdergaan op dat
elan, maar wel met nieuwe accenten.
Tijden zijn veranderd en we staan
voor andere uitdagingen. Het menselijke staat steeds meer centraal en
dat moet ook vertaald worden naar
de erfgoedsector, waar het materiële
nog vaak de bovenhand heeft. Ten
tweede wil ik graag evolueren van
een reactieve dossieropmaak naar
een proactieve, thematische aanpak. Nu zitten we sterk in de flow
van omgevingsvergunningen waar
we een advies voor formuleren en
we staan te weinig stil bij de tijd en
het grotere plaatje. Het creëren van
een duidelijker kader zou erfgoed
veel klantvriendelijker maken. Een
derde aandachtspunt is zorgen dat
monumentenzorg op alle vlakken
onderdeel wordt van de cluster omgeving. Ik ben een grote fan van omgevingsdenken en ik wil het Brugse
erfgoed daar graag ten volle bij betrekken. En dan kijk ik verder dan de
historische Brugse binnenstad. Ook
het erfgoed in de rand van Brugge
verdient onze volledige aandacht.
Karel, u wisselde het Vlaamse voor
het lokale niveau, maar Brugge is
erkend UNESCO werelderfgoed en
dat zorgt dan weer voor een globale
uitstraling. Hoe bekijkt u de lokale
versus globale verankering van erfgoed?
Karel Dendooven: Ik ben een voorstander van het ‘think global, act
local’-principe. Stad Brugge werd in
2000 opgenomen op de UNESCO
werelderfgoedlijst en het was interessant om te zien dat die erkenning top-down is gebeurd: experten
komen kijken en geven advies. Toen
besefte ik dat er zeer weinig interactie is met de Bruggeling. Dat is nu,
21 jaar later, anders. Hoe kan je die
globale erkenning ook lokaal verankeren? Door de Bruggeling, de bezoekers en de lokale ondernemers
mee te nemen in dat werelderfgoedverhaal.
Matthias, zijn er grote verschillen
tussen uw verantwoordelijkheden
nu en die als kabinetschef?
Matthias Francken: Politiek gaat over
grotere ideologische plannen maken.
Discussiëren over ideeën kan zeer
boeiend zijn, maar nu sta ik met de

Jeruzalem St-Anna
en Walburgakerk
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erfgoedstempel geven. Hetzelfde
verhaal met schachtblokken van de
voormalige steenkoolmijn in Winterslag. Dat zijn gewoon constructies
uit beton en metaal, maar het verhaal erachter is gewoon zo sterk. We
moeten de rol van erfgoed ook niet
overschatten. De aardbol is 4,5 miljard jaren oud en de rol van erfgoed
in die tijdspanne is onbeduidend. En
toch willen we iets beschermen voor
de eeuwigheid. We mogen ons gerust
afvragen: wat moeten we nog echt
behouden en waar laten we een hedendaagse stad toe?
Tot slot, als jullie elkaar enkele leuke
erfgoedplekken in Vlaanderen zouden willen aanraden, welke staan
dan bovenaan jullie lijst?

botten in de modder en kan ik op het
terrein aan de slag. Dat is meer mijn
ding. Anderzijds zal de ervaring van
op het kabinet zeker van pas komen.
Ik kan overweg met complexe dossiers, ik weet hoe moeilijk het is om
stakeholders op één lijn te krijgen
en ik ben ook op de hoogte van het
financiële verhaal. De erfgoedsector
is een zeer gereglementeerde sector. Herita wil een wendbare organisatie zijn die zijn eigen weg zoekt in
die regelgeving.
Hoe zien jullie erfgoed evolueren op
langere termijn?
Matthias Francken: Ik hoop heel
erg dat de rol van erfgoed als maatschappelijke relevantie blijft groeien.
Erfgoed wordt nog te vaak gezien
als iets waar we vanaf moeten blijven en wat we enkel vanop afstand
mogen zien. We moeten erfgoed
durven gebruiken en herbestemmen. Laat ons vertrekken vanuit erfgoed en de generositeit ervan. Veel
gebouwen laten echt wel een andere
invulling toe. We gaan in de goede
richting, maar we zijn er nog niet.
Karel Dendooven: Ook ik ben een
voorvechter van een meer antropologische benadering. De Antwerpse
kathedraal, bijvoorbeeld, is in feite
opeengestapelde natuursteen. Het
is pas omdat wij daar als mensen
waarde aan hechten dat we het een
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Matthias Francken: Ik voel mij toch
verplicht om minstens één Heritalocatie te kiezen (lacht). En doe dan
maar de Kapel van Steenbergen. Eén
van onze minder gekende locaties,
maar wel één met een zeer bewonderenswaardige vrijwilligersbeweging
rond. Het is een plek die zeer veel
rust uitstraalt en waar je ongelooflijk
kan genieten. Daarnaast ben ik ook
vader van drie jonge kinderen, waarmee ik heel graag eens naar B-mine
in Beringen trek. Ze hebben de voormalige mijnsite daar bijzonder aantrekkelijk gemaakt met onder andere
een fietsparcours en klimmuur. Een
perfect voorbeeld van hoe je van een
grote erfgoedsite een echte aantrekkingspool kan maken.
Karel Dendooven: Ik heb eveneens
een zwak voor plekken waar uit familiale traditie of een sterke vrijwilligersbeweging zorg wordt gedragen
voor erfgoed. Ik denk dan aan het
stoomcentrum in Maldegem, een mix
van een beschermd monument en
een plein met stoomtreinen.
Ook de voormalige scheepswerf in
Baasrode ligt mij nauw aan het hart.
Net als het Sint-Ursula-Instituut in
Sint-Katelijne-Waver, ook wel de
Harry Potterschool genoemd. Verder verdienen zeker het Kasteel
van Heks, met passie onderhouden
door de kasteelheer, het Adornesdomein in Brugge, de getijdenmolen in Kruibeke en huis Beaucarne in
Oudenaarde een eervolle vermelding.
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Gerenommeerde school wordt vernieuwd

Renovatie van de
‘École Provinciale
d’Élevage et
d’Équitation’ in Gesves
volop aan de gang
Ondanks de moeilijkheden die gelinkt zijn aan de coronacrisis, vordert de renovatie van de ‘École Provinciale
d’Élevage et d’Équitation’ (E.P.E.E) met rasse schreden.
De werken startten begin 2020 en gaan nu de tweede
fase in. Het gebouw zou klaar moeten zijn voor de start
van het nieuwe schooljaar in september 2021.
De E.P.E.E. in Gesves heeft een prima reputatie. De provinciale school
werd opgericht in 1968 en is de
oudste onderwijsinstantie in Wallonië waar jongeren de kneepjes van
het paardenvak kunnen leren: rijinstructeur, beheerder van een manege of stoeterij, fokker, stalknecht,
beroepsruiter of zelfs leraar (na de
nodige kennis en ervaring te hebben opgedaan). Om de leerlingen in
de beste omstandigheden te kunnen
ontvangen, liet de provincie Namen
sinds 2015 verschillende werken uitvoeren om de infrastructuur van de
school te vernieuwen.
In 2020 gaf de provincie groen licht
voor de renovatie van de slaapzalen
van de school. Naar aanleiding van
deze gelegenheid kreeg de E.P.E.E.
bezoek van Amaury Alexandre (provinciaal gedeputeerde voor ecologische transitie en burgerparticipatie),
Richard Fournaux (provinciaal gedeputeerde voor onderwijs, vorming en
interne middelen) en Pierre Squerens
(inspecteur-generaal van de provincie Namen). “De provincie Namen
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is erg begaan met het onderwijs.
De E.P.E.E. is een gerenommeerde
school, dus het is belangrijk om de
leerlingen een optimale leeromgeving te kunnen bieden”, benadrukte
Pierre Squerens, inspecteur-generaal in de provincie Namen op 11
februari laatstleden.
“Dit bezoek liet ons niet alleen toe
om de voortgang van de werken te
bezichtigen, maar ook om poolshoogte te nemen van de moeilijkheden die de aannemers tijdens de
coronacrisis hebben ondervonden”,
aldus Richard Fournaux. De provincie Namen was opgetogen over het
verloop van de werkzaamheden
en de nieuwe infrastructuur van
de school. De E.P.E.E. in Gesves is
een wereldwijde referentie en is elk
jaar opnieuw uitgerust met ultramoderne faciliteiten. “De renovatie
van de overnachtingsfaciliteiten
zou voor het begin van het nieuwe
schooljaar voltooid moeten zijn, tot
grote vreugde van de toekomstige
leerlingen van de school”, besluit
Amaury Alexandre.

De heer Richard Fournaux, provinciaal
gedeputeerde voor onderwijs, vorming
en interne middelen

De heer Amaury Alexandre, provinciaal
gedeputeerde voor ecologische transitie
en burgerparticipatie
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Interview met Erwin Gelaes

Colas Rail blijft
op het goede spoor
Erwin Gelaes, algemeen directeur van Colas Rail
Belgium, geeft ons een inkijk in de wereld van de
spoorwegwerken. Hij vertelt over de activiteiten
van zijn bedrijf, de impact van de coronacrisis en
blikt ook vooruit op de toekomst.

Welke activiteiten voert uw bedrijf uit?
Colas Rail is gespecialiseerd in twee
activiteiten, namelijk het aanleggen van
sporen en het plaatsen van bovenleidingen. Wat ook noemenswaardig is bij
die spooraanleg, is dat wij de laswerken
zelf uitvoeren. Veel spoorwegbedrijven
doen dat niet zelf, maar wij hebben
een tiental ploegen die daarin gespecialiseerd zijn. Die laswerken voeren wij
zowel uit voor Infrabel als in onderaanneming voor privébedrijven zoals de
haven van Zeebrugge en Antwerpen of
SIDMAR (ArcelorMittal) in Gent.
Seininrichting behoort niet tot onze activiteiten. Daarvoor doen we vaak een
beroep op het moederbedrijf in Frankrijk of zoeken we hier een partner.
Hoe ervaart u de coronacrisis in uw
bedrijf?
Over het algemeen gaat alles goed, al
gooit de coronacrisis natuurlijk wel wat
roet in het eten. We hadden ons 2020
allemaal heel anders voorgesteld.
Onze medewerkers gaan eigenlijk
goed om met de problematiek en zijn
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erg plichtsbewust. Tijdens de eerste
golf hadden we zelfs geen enkele
besmetting bij ons personeel. We
konden dus beroep doen op al onze
manschappen voor nieuwe projecten
zoals het station van Ath waarvoor we
in maart 2020 een aanvraag kregen
van Infrabel. De uitvoering van dat
project moest een maand later reeds
gebeuren. En dat is ons gelukt, binnen de gevraagde termijn en tot tevredenheid van onze opdrachtgever.

Hoe ziet het preventiebeleid inzake
ongevallen er in uw bedrijf uit?

De tweede golf verliep iets moeizamer. Iedereen was de situatie wat
beu en dat vertaalde zich ook in in
enkele besmettingen in ons bedrijf. In
het geval van een besmetting of een
hoogrisicocontact wordt de externe
preventiedienst Mensura meteen
verwittigd. Naast de contacttracing
van de overheid, doet ons bedrijf zelf
ook direct aan tracing. ‘Gebruikt u uw
mondmasker op de werf en tijdens
het vervoer?’ is steevast de eerste
vraag in dat proces. Telewerk is in
onze sector niet vanzelfsprekend,
maar het administratief personeel en
bijvoorbeeld de engineeringafdeling
laten wij uiteraard wel telewerken.

Carl, ontwikkeld door Colas Rail Engeland, staat voor Call Action Report
Learn. Hij heeft als doel om de arbeiders aan te zetten om incidenten
op werven te melden die zouden
kunnen leiden tot ongevallen. Een
voorbeeld: op een werf ontbreekt
er een net rond een diepe put. De
arbeiders kunnen in dat geval via
een applicatie op hun smartphone
het incident melden. Die informatie
komt meteen terecht bij de juiste
projectleider en de preventiedienst.
De bedoeling van het systeem is
niet om een kliklijn te zijn, maar om
positief bij te dragen tot de werking van een veilige werf en indien

We maken daarvoor gebruik van
twee ‘heren’, Max en Carl. De affiches van Max die wij krijgen van de
Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) geven onze arbeiders een duidelijk beeld van hoe ze
bijvoorbeeld veilig moeten lassen of
hoe ze hijswerken moeten uitvoeren
op de werf.

Erwin Gelaes,
algemeen directeur
bij Colas Rail Belgium

Wat vindt u van het akkoord dat met
Infrabel/Tuc Rail werd bereikt over
de forfaitarisering van de directe
kosten als gevolg van de crisispandemie?
Ik vind dat een heel goede zaak en
ik weet ook dat de UASW samen
met Infrabel daar veel tijd in gestoken heeft om tot een evenwichtige
oplossing te komen. Alle belangrijke
punten zijn daarin aan bod gekomen
en er is ook een continu bevraging
geweest bij de collega-aannemers
om te zien of men op de goede weg
zat. Het akkoord is er en maakt het
bij het grote aantal verschillende projecten een stuk makkelijker om tot
een snelle overeenkomst te komen.
We hebben er al één keer gebruik
van gemaakt en dat is vlot verlopen.
Heeft u moeite met het aanwerven
van personeel?
nodig meteen actie te kunnen ondernemen in mogelijk gevaarlijke
situaties. Het systeem heeft ook
als functie om te motiveren en te
belonen. Onderzoek in Engeland
wijst ook uit dat het Carl-systeem
werkt, want de personen die de
meeste meldingen indienen, komen
het minst in contact met arbeidsongevallen en vice versa.
Los van die twee systemen vinden
er ook veiligheidsgesprekken plaats,
op de werven, tussen de leidinggevende en de arbeiders. Dat is een
gesprek dat op gang komt door een
aantal gerichte vragen, bijvoorbeeld
‘Is dat de juiste methode?’ of ‘Zijn
dat de juiste gereedschappen die je
gebruikt of kunnen daar misschien
beter andere voor gebruikt worden?’. Samen willen ze dus werkelijk
tot een gesprek komen over de activiteit, waarmee de arbeider op dat
moment bezig is, om de veiligheid te
verbeteren.
In aanvulling op bovenstaande zaken passen we ook de gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen toe.

Een tijd geleden zou ik daar ‘ja’ op geantwoord hebben, maar we hebben
het geweer nu van schouder veranderd en dat heeft wel wat veranderingen teweeggebracht. We zoeken
nog steeds heel ervaren mensen,
maar we passen ook een systeem
toe waarbij we zelf de gepaste opleidingen aan gemotiveerde mensen
geven. Ik merk zelf dat jongeren tussen de twintig en de dertig heel erg
openstaan voor een dergelijk opleidingstraject. Zij willen weten wat ze
zullen leren, hoe ver ze over pakweg
vijf jaar zullen staan, welke kansen
ze zullen krijgen, etc. En daar moet
je vanaf de aanwerving een invulling
aan kunnen geven. Daar proberen
wij op in te spelen en zo komen we
aan kandidaten. Die jonge mensen
zijn erg belangrijk voor ons omdat zij
ons ook kunnen helpen om de technologische sprong vooruit te maken
om de opvolging van onze werven te
automatiseren.
De mensen die hier nu starten, komen dus niet meteen op de werf terecht. Het opleidingstraject bestaat
uit drie verschillende stappen. Eerst
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komen nieuwe werknemers terecht
op het studiebureau waar ze bijvoorbeeld leren hoe een bovenleiding eruit moet zien en hoe al die
zaken tot stand komen. Vervolgens
kunnen ze naar het atelier waar
stukken worden voorbereid en waar
bestellingen verwerkt worden. Pas
daarna mogen ze echt ter plaatse
op een werf gaan om daar kennis te
nemen van de werkwijze. Hun opdracht bestaat er op dat moment uit
om achteraf een antwoord te kunnen bieden op de volgende vragen:
Wat is de werkmethode? Wat staat
er in de plannen? Hoe staat het in
het bestek en wat vraagt de klant
dus eigenlijk van ons?
Arbeiders mogen meestal meteen
op de werf beginnen. Zij krijgen wel
‘peters’ toegewezen en volgen regelmatig opleidingen op onze eigen opleidingssite. Arbeiders die reeds langere tijd bij ons in dienst zijn, worden
ook regelmatig bijgeschoold.
Wat is, volgens u, het ontwikkelingsperspectief van de sector?
Volgens mij zit dat wel goed. Het
openbaar vervoer zal in de toekomst
nog meer gepromoot worden. We
denken ook niet enkel in de richting
van treinsporen en bovenleidingen,
maar ook in de toekomstige tramprojecten hebben wij interesse. Zo hebben we in Utrecht samen met onze
twee zusterondernemingen (Elektroline en Kummler+Matter) de bovenleiding van een tramlijn van tien kilometer vernieuwd op drie maanden
tijd. Momenteel bouwen wij ook mee
aan de tramlijn in Luik, zulke projecten staan ook elders in België voor
de deur met bijvoorbeeld betere verbindingen van de stad Brussel met
de rand. Wij zien de toekomst zeker
en vast rooskleurig in!
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Houtbouw op zijn mooist

CHIMSCO Groupe,
ster van de zesde editie
van Midis du Bois
Op 23 maart kreeg CHIMSCO
Groupe de gelegenheid om één van
zijn realisaties op het domein van
Waillimont (in Herbeumont, in de
provincie Luxemburg) te presenteren in het kader van de zesde
editie van Midis du Bois, georganiseerd door Ligne Bois. Het gaat om
veertien energieneutrale lodges in
een houtskeletstructuur op pijlers
aan de rand van een vijver. Met
gepaste trots praat Xavier Michaux,
zaakvoerder van CHIMSCO Groupe,
ons bij over dit magnifieke project.

Kunt u wat toelichting geven bij dit
project, dat de bouw van veertien
lodges omvatte?
De familie Boreux is zeer actief in de
streek en verwierf een prachtig landgoed in Waillimont. Ze wilden iets anders dan een doordeweeks hotel. Zo
kwamen ze op het idee om veertien
lodges te bouwen aan de rand van
een vijver. We werden gecontacteerd
omdat ik afkomstig ben uit de streek.
Dit project lag volledig binnen onze
scope, want wij zijn uiterst bedreven
in de bouw van dit soort accommodaties. Het is een belangrijk project van
100 m² per lodge (er zijn 14 lodges,
bestaande uit 50 m² woning en 50 m²
terras), wat voor ons een erg mooie
uitdaging was.
Het concept dat de familie Boreux
voor ogen had, lag nog niet volledig
vast, dus we hebben samen heel wat
interessante oplossingen kunnen
uitwerken met behulp van hout. We
wilden de constructie echt optimaliseren: ecologisch bouwen, duurzame
materialen, gezonde leefomgevingen
... We hebben het volledige project in
goede banen geleid, met uitzondering van de fundering, de vloer en de
dakbedekking. Dat alles gebeurde in
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nauwe samenwerking met de aanwezige bedrijven en de verschillende onderaannemers. We hebben bepaalde
delen van het werk opgesplitst en uitbesteed, maar het grootste deel hebben we zelf gedaan.
Prefab is ons sterkste punt en dus konden we een prijsofferte aanbieden op
basis van een maximum aan prefab,
rekening houdend met de gewenste
termijnen. Of het nu gaat om de muren, het schrijnwerk, een deel van de
elektriciteit ...: de meeste onderdelen
van de woningen waren geprefabriceerd. We hebben ook duurzaam hout
gebruikt (spar, OSB, grenen ...), wat
overeenkwam met het idee van de familie Boreux. Zij wilden vooral een ecologische constructie op basis van korte
ketens. We hebben dan ook uitsluitend
met materialen uit België gewerkt en
op vraag van de familie Boreux samengewerkt met lokale bedrijven. Het zijn
mensen van hun woord die hun streek
levendig houden. Een geweldige aanpak!
We hebben het order in september
2019 ontvangen, met het idee om in
januari 2020 met de werkzaamheden
te beginnen. Dankzij dit project hebben we een industrieel familiegebouw

in Gedinne, dat bestemd was voor prefabricage, opnieuw in gebruik kunnen
nemen. We hebben drie lokale jobs
gecreëerd, wat aantoont dat we onze
maatschappelijke rol vervullen door de
economie van de regio te ondersteunen. Dat vind ik erg belangrijk. Helaas
hield de coronacrisis ons drie maanden op en konden we pas echt van
start gaan in mei. Desondanks zijn we
er toch in geslaagd om de gevraagde
uitvoeringstermijn te respecteren en
in een jaar klaar te zijn. De lodges zullen vanaf half juni of begin juli te huur
zijn. Het is een prachtige omgeving. Bij
deze wil ik Michel Boreux nog eens bedanken, die zeer nauw betrokken was
bij dit project. Het was een uitstekende
samenwerking.
Hoe is Midis du Bois verlopen? Hebben jullie veel hinder ondervonden
van de coronacrisis?
De dag werd georganiseerd door
Ligne Bois en in goede banen geleid
door Aurore Leblanc en haar team.
Ligne Bois doet veel voor de sector.
In functie van de gezondheidsmaatregelen vond het bezoek 99% van de
tijd plaats in openlucht. De vereiste
‘social distance’ werd gerespecteerd
en het dragen van een mondmasker
was verplicht. We hadden geluk dat
de weergoden op de afspraak waren
en mochten ongeveer twintig mensen
verwelkomen. De reacties waren zeer
positief.

Xavier Michaux,
zaakvoerder bij CHIMSCO Groupe

is. De enige klanten die voorbehoud
aantekenen, zijn zij die zich niet informeren. Maar zo zullen er altijd klanten
zijn. Hout zal nooit honderd procent
van het marktaandeel innemen want
soms past het bijvoorbeeld niet bij
de vooropgestelde bouwkeuzes. We
hebben ook beton nodig en er bestaan tevens hybride oplossingen. De
sector is sterk geëvolueerd, maar je
kunt als houtbewerker niet improviseren. Hout is een natuurlijk materiaal
dat met de juiste technieken moet
worden bewerkt. We moeten ervoor
zorgen dat er in de komende jaren
nog steeds hout voorhanden zal zijn.
Het is dan ook belangrijk om een beroep te doen op een vakman.

Is energieneutraliteit een prioriteit
voor u?
Wij ontwerpen op dit moment onze
toekomst. Als we nu niet milieubewuster beginnen bouwen, wordt het heel
moeilijk om de opgelopen achterstand
in te halen. We moeten onze energiebronnen beter beheren en eindelijk
naar waarde schatten – het is ons DNA.
Ook wij hebben ons zegje te doen en
zien het als onze plicht om deze ecologisch bewuste houding aan te nemen
en beter voor onze planeet te zorgen.
In onze sector is hout onze ‘grondstof’.
Hout is echter niet alleen een grondstof, maar ook de long van onze planeet, dus we moeten er zorg voor dragen. Deze filosofie komt tot uiting in
alles wat onze onderneming doet.
Zijn er vandaag nog klanten die bedenkingen hebben bij houtbouw?
De houtbouw is een sector die al vijftien à twintig jaar in volle ontwikkeling

Hoe zou u de markt op dit moment
omschrijven? Zijn de cijfers goed?
Wat zijn uw prognoses voor 2021?
Op dit moment zijn de vooruitzichten
goed. Ondanks corona was 2020
een goed jaar en onze orderboeken
waren aardig gevuld. 2021 is prima
begonnen. We hebben de positieve
lijn kunnen doortrekken. Helaas is er
momenteel sprake van een sterke
stijging van de houtprijzen, omdat
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er steeds meer vraag is en er steeds
meer wordt gespeculeerd. Ze gaan
elke week omhoog en er lijkt echt
paniek te zijn op de markt. We voorspellen een stijging van bijna honderd procent in de loop van de komende maanden. Dat is iets wat we
in het oog moeten houden, want het
heeft uiteraard ook gevolgen voor
onze prijzen.
Hoe ziet u de toekomst van
CHIMSCO Groupe?
In 2022 zullen we onze twintigste
verjaardag vieren. In 2020 hebben
we een grote stap vooruit gezet door
enkele gebouwen in de nabije omgeving te kopen op een site van 3 hectare. We zijn in mei 2020 verhuisd,
waardoor we alle afdelingen van ons
bedrijf (die voorheen verspreid waren over verschillende locaties) konden samenbrengen onder één dak.
We gaan ook een productiehal van
4.000 m² bouwen – in hout, uiteraard
– waarin we onze vier afdelingen
(houtskeletbouw, houtbouw, carports & poolhouses en schrijnwerk &
zonwering) zullen onderbrengen. Het
is de bedoeling dat dit project in september klaar is. Kortom: in twee jaar
tijd zal er heel wat veranderd zijn.
Zo bereiden we ons voor op de volgende twintig jaar. CHIMSCO Groupe
stelt 55 mensen tewerk, draaide 7,5
miljoen euro omzet in 2020 en wil de
komende twee jaar naar een omzet
van tien miljoen euro evolueren. Onze
bedrijfscultuur is gebaseerd op zes
waarden: respect, samenwerking,
vertrouwen, duidelijkheid, energie en
innovatie. Ik ben een zeer gelukkige
zaakvoerder. De filosofie in onze onderneming is erg ‘vrij’. Iedereen heeft
inspraak. We zijn één grote familie.
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Soletanche Bachy toont een knap staaltje expertise

Werf kademuur
langs Boudewijnkanaal
in Zeebrugge
Boudewijnkanaal
Werf
Zeebrugge

De geschiedenis van de Zeebrugse werf begint in Antwerpen.
In het kader van het project van
de Antwerpse ring, het Oosterweelproject, wordt een tunnel
(deel 2) gebouwd tussen de
linker- en rechteroever van de
Schelde. Die tunnel zal worden
gebouwd volgens het principe
van een afgezonken tunnel, die uit
acht geprefabriceerde elementen
bestaat van 160 meter lang, 42
meter breed en 10 meter hoog.
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Door het gebrek aan infrastructuur
in Antwerpen om die elementen te
bouwen, heeft de bouwheer van het
Oosterweelproject (Lantis-BAM) gezocht naar een voldoende groot terrein met een vaargeul om een droogdok aan te leggen om die elementen
te kunnen produceren.
De autonome haven van Zeebrugge
heeft langs het Boudewijnkanaal een
groot terrein ter beschikking gesteld
voor de aanleg van dit droogdok. De
werf is een project met een geïntegreerde kademuur.

Het project bestaat uit de bouw van
een diepwand van ongeveer 950
meter langs het Boudewijnkanaal.
Die wand zal later gebruikt worden
als nieuwe kademuur voor de autonome haven van Zeebrugge (MBZ
nv) met het oog op de uitbreiding
van haar activiteiten voor het vervoer over zee.
De overige drie wanden van het
droogdok worden afgesloten met
een damwand met damplanken ter
stabilisatie en afdichting van het
droogdok.

Transport van de elementen
van de afgezonken tunnel

Zodra alle elementen van de afgezonken tunnel klaar zijn, wordt de
damwand geopend en worden de
elementen via de Noordzee naar
Antwerpen getransporteerd en vervolgens via de Schelde naar de
plaats van de toekomstige tunnel.
Na verwijdering van het droogdok
wordt het Boudewijnkanaal aan de kademuur verbreed van 70 meter naar
250 meter en verdiept tot TAW -15
om een kanaaldiepte van 18,5 meter
te bereiken.

De werkzaamheden
Het onderdeel van de speciale werkzaamheden omvat de bouw van een
diepwand van 1,20 meter dik, 32 meter diep en 920 meter lang en de installatie van 548 trekstangen met een
gewicht van 250 ton.
Soletanche Bachy kreeg de gegoten
muur toegewezen waarbij het contract werd onderhandeld met inbegrip
van alle benodigde materialen. Het is
overigens voor het eerst in jaren dat
die techniek voor Openbare Werken
wordt toegepast!
De aard van het terrein dat uitgegraven moet worden voor de bouw van
de damwand varieert sterk afhankelijk van de diepte. De toplaag van 5
meter bestaat uit een mengsel van fijn
zand, slib en turf. Dan is er 20 meter
fijn zand, gevolgd door zeer compact
zand. Er zijn ook twee lagen extreem
hard gesteente, samen-gesteld uit
verkalkte zandsteen, ingebed in de
lagen van het compact zand.
De uitvoeringstermijn is zeer krap
aangezien de voorbereidende werkzaamheden voor het Oosterweelproject in het tunnelgebied reeds

zijn gestart. Voor de bouw van de
damwand van 30.000 vierkante meter wordt een maximumtermijn van
8 maanden gekregen. De uitgraving
wordt in 2 ploegen uitgevoerd.
De aanwezigheid van hard gesteente en dus de noodzaak om te boren
droegen bij aan de beslissing om een
mechanische grijper van het type
Stein te gebruiken als graafwerktuig,
omdat die zowel kan graven als boren.
Helaas was het voor dit type gesteente nodig om over te gaan tot
een verpulvering door boring waardoor de graafwerkzaamheden trager
zijn verlopen. Daarnaast veroorzaken de boringen veel schade aan de
graaftanden met langdurige reparaties als gevolg.
Om de vooropgestelde deadline te
kunnen behalen, werd besloten om
naast de Stein-graafmachine ook
een KS machine te gebruiken voor
de zachtere bovenliggende lagen.
Een test met de KS in de rotsen
toonde aan dat de KS twee tot drie
keer sneller in de rotsen graaft dan
de Stein-machine, en dat met een
minimum aan boren.
Er werd overgegaan naar twee graafstations met de KS en één graafstation met de Stein-machine. De Steingraafmachine wordt nu overwegend
voor de bovenste lagen ingezet. Die
configuratie laat ons toe om vier tot
vijf panelen per week te betonneren
en zo de opgelegde deadline te behalen.

De betonnering
De wand bestaat uit 128 panelen
met elk een volume van 280 m3.
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Om de installatie- en betonneringstijden te beperken, werden de volgende keuzes gemaakt:
• Betoncentrale op maximaal twintig minuten van de werf. Minimale
leveringssnelheid van zestig tot
tachtig m3/u. Betonverwerking
minimum vijf uur. (de inzinking is
180 milimeter bij 5 uur). Aangezien de aanlevering van materialen deel uitmaakt van het contract, is er de mogelijkheid om
die eisen aan de leverancier op te
leggen.
• Wapeningskooien in twee delen,
voorzien van ‘fishplates.’ Er zijn
slechts vier bouten nodig om de
twee delen van de kooi met elkaar te verbinden. Het wordt ook
overbodig om te controleren of de
overlapping op de juiste lengte is.
Voor een goede werking van die
methode is het noodzakelijk dat
de kooi van tevoren uit één stuk
in de werkplaats wordt geassembleerd. De twee delen van de kooi
worden pas gescheiden nadat de
‘fishplates’ zijn gemonteerd. Die
procedure heeft het voordeel dat
de wapeningskooien sneller ter
plaatse kunnen worden gemonteerd en vermindert tegelijkertijd
het risico op ongevallen omdat
de werknemers hun handen niet
meer tussen de stalen staven
hoeven te schuiven.
• Overlapping aan de binnenkant
van de kooi. Er is geen verbinding
meer nodig tussen de staven van
de bovenste en onderste kooi.
Dat levert een niet te verwaarlozen materiaalwinst op. Bovendien
wordt de vrije ruimte tussen de
staven niet verkleind bij de overlapping, wat de beton-stroom op
dit punt vergemakkelijkt.
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HET GEHEIM VAN EEN
SUCCESVOLLE BUSINESS?
DE JUISTE TOOLS MAKEN
HET VERSCHIL!
Bouwkroniek is dé oplossing voor
een efficiënt en professioneel beheer van
al uw bouwopdrachten privé EN publiek!
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