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Oosterweel : eerste spadesteek

Op 8 februari 2018 gebeurt de allereerste spadesteek van de Oosterweelwerken.  
Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geeft daarmee het symbolische startschot 
van de wegenwerken. Dat gebeurt op de kruising van de op/afrit 6 Linkeroever met 
de Blancefloerlaan op Linkeroever. Het Oosterweelproject start met voorbereidende 
werken, voor de nieuwe tunnels kunnen worden aangelegd. De bouw daarvan zou in 2019 
moeten starten. Het is koffiedik kijken wanneer het volledige Oosterweelproject afgerond 
zal zijn. De betrokken partijen hopen tegen 2025-2026 klaar te zijn met alle deelprojecten 
waaruit Oosterweel bestaat.
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11.06.2018 → Eerste spadesteek in Ledeberg 

Begin juni zijn de werkzaamheden gestart op onze werf in Ledeberg. 
We werken er aan de bouw van een parking voor 500 wagens vlak bij Gent. 
Geert de Kegel, onze commercieel directeur, was er voor de gelegenheid ook bij.

Inauguratie Burco

Maandag 19.02.2018 vond het sluitstuk van het Royal-project plaats in de vorm van een 
inhuldigingsfresco van de beroemde meesterhand van kunstenaar Denis Meyers. Dit 
authentiek stedelijke sluitstuk markeert het einde van de bouw en luidt de geboorte in 
van deze “koninklijke” residentie. In aanwezigheid van gemeentelijke instanties, talrijke 
promotoren en directies van de verschillende betrokkenen in het project, kregen de 
genodigden een rondleiding door de 4 gebouwen en de verschillende woontypes die 
er gerealiseerd werden; de rondleiding eindigde op de centrale patio, met zicht op de 
nieuwe Brusselse realiteit van deze woonblok.

Editoriaal

Beste collega’s,

Je hebt de Newsletter 25 “nieuwe stijl” vast, die met zijn 
aangepaste layout een nieuw tijdperk inluidt. Deze koerswijziging is 
niet enkel cosmetisch, maar valt samen met de intentie van de groep 
om zowel de interne als de externe communicatie te verbeteren.

De antwoorden op de vragenlijsten, die we aan jullie, maar 
ook aan onze belangrijkste klanten-architecten, studiebureaus en 
partners hebben voorgelegd, werden ondertussen geanalyseerd.  
De reacties waren verbazingwekkend gelijklopend en over het 
algemeen positief, maar legden toch enkele verbeterpunten bloot:

1. De innovatie en creatieve productie van de teams (zowel de 
afdeling Engineering als het personeel ter plaatse) worden niet 
voldoende naar waarde geschat.

2. Duurzaamheid en ecomanagement lijken wat stiefmoederlijk 
behandeld te worden in onze dagelijkse praktijken. 

3. De klant centraal stellen in de processen en de wederzijdse 
voordelen van deze aanpak waarderen, blijven essentieel.

Uiteindelijk is het het menselijk kapitaal binnen de bedrijven 
van onze groep waarin we willen investeren en waarrond we willen 
communiceren.

Schrik dus niet als je het “HQH”-label (Haute Qualité Humaine 
- High Human Quality) ziet verschijnen, waar de groep volledig 
achterstaat. Het staat voor de betrokkenheid van de aandeelhouders, 
het management en het personeel van de ondernemingen uit de 
groep bij de fundamentele verschuiving die we willen stimuleren: 
De kwaliteit van werk is een optelsom van menselijke kwaliteiten 
(het is niet de prestatie die levenskwaliteit creëert, maar het is de 
levenskwaliteit die prestatie creëert).

In onze volgende Newsletters en tijdens onze informatie-
vergaderingen zullen we deze visie verder vormgeven.

In deze Newsletter worden opnieuw enkele opmerkelijke 
projecten in de kijker gezet. En het is meteen ook een goede 
gelegenheid om jullie een mooie zomervakantie toe te wensen!

Veel leesplezier!

Frédéric Loriaux
Bestuurder-Directeur
CIT Blaton

Eric Doff-Sotta
Bestuurder-Directeur
CIT Blaton

Georges Kara
Algemeen Directeur
CBL
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CIT BLaTon,
— Bouwen met 
High Human Quality

De kwaliteit van het werk is een 
optelsom van menselijke kwaliteiten. 
Rekening houden met de High 
Human Quality betekent voor het 
personeel:  

2 x minder ziek,  
6 x minder afwezig,  
9 x loyaler,  
31 % productiever,  
55 % creatiever.

BLATON GROUP  
Newsletter
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High Human 
Quality

De High Human Quality van een bedrijf is het vermogen 
om vrouwen en mannen naar waarde te schatten en zo 
concurrentievoordeel te halen en winst te creëren op basis 
van het aanwezige menselijke kapitaal.
De High Human Quality verbetert de individuele en 
collectieve prestaties van het bedrijf.
De High Human Quality creëert veiligheid, gezondheid, 
vertrouwen en ontplooiing op het werk.
In een dergelijke omgeving wordt van ons menselijk kapitaal 
een concurrentievoordeel gemaakt.

1

High Human 
Quality-label
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+ veilig

+ zinvol

+ sereen

+ eenvoudig

+ gezond

BLATON GROUP  
Newsletter



om het hoofd te bieden aan verandering en de 
bijbehorende bedreigingen, met inbegrip van:

- de mondialisering
- de hyper-digitale connectie
- de permanente nood aan aanpassing
- de overdaad aan processen
- de toename van het individualisme
- de vrees voor beroepsmobiliteit

Is het antwoord:
De dynamiek van En-En,
samenwerken aan gezamenlijke doelstellingen.

De dynamiek van 
EN-EN

2
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De samenleving eist dat bedrijven, zowel publieke als 
private, het algemeen belang dienen.
om op termijn te bloeien moeten bedrijven niet alleen 
financiële resultaten boeken, maar ook laten zien hoe ze 
positief bijdragen aan de samenleving. 
—Laurence D. Finck, PDG de BlackRock
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SEINHUIS 
BERCHEM

Infrabel is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle 
treinverkeer op het Belgische spoornet. Sinds verschillende 
jaren zijn zij bezig met een grondige modernisering van de 

verkeersleiding. Infrabel concentreert de seinposten geleidelijk 
aan in grotere controlecentra. 

BLATON GROUP  
Newsletter
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werfteam 
werfleider Bavo Deridder
werfassistent Isabelle Plasschaert  
assistent werfingenieur 
David Van De Voorde
aankoper Geert Stieperaere
Projectleider Sven Haenraets
Projectdirecteur Peter Veegaete

De lamellen die zich voor de ramen be-
vinden kunnen gemotoriseerd worden 
geopend.

De buitenaanleg voorziet in een per-
soneelsparking met circulatiezone voor 
personeel, brandweer en toeleverin-
gen. De ICT technieken worden door de 
NMBS zelf aangebracht, behalve de be-
kabelingen hiervoor.

deels gefundeerd op een paalfundering 
en deels op secanspalen die de bestaande 
ondergrondse wateraanvoerleidingen (2x 
diameter 900mm) inkapselen. De beton-
nen wanden worden allemaal ter plaat-
sen gestort. Tijdens de uitvoering van de 
paalfundering werd een ondergrondse 
riolering diameter 1000mm beschadigd. 
Deze leiding stond niet op het kabel- en 
leidinginformatieportaal van de over-
heid, of kortweg het KLIP genoemd. Tot 
op heden is de eigenaar/ beheerder niet 
teruggevonden…

De buitengevel van het gebouw be-
staat uit een 'dubbele gevel', waarbij de 
binnenschil de eigenlijke buitengevel 
vormt, water- en winddicht. De binnen-
gevel is een sierpleister (2.700m²). De 
buitenschil is over de bovenste vier ver-
diepen aangebracht en bestaat uit alumi-
nium lamellen (2.700m²) die als zonwe-
ring en als esthetische aspect fungeren. 

In 2005 waren er nog meer dan 350 
lokale seinposten. Die wil Infrabel cen-
traliseren tot slechts 10 hypermoderne 
verkeersleidingscentra of seinhuizen.

Eurostation is een multidisciplinair 
studiebureau dat, binnen de context van 
de spoorweggroep, projecten ontwerpt 
en uitvoert die de mobiliteit voor de 
treinreizigers optimaliseren. Eurosta-
tion bouwt in opdracht van Infrabel het 
seinhuis te Berchem. De werken die door 
CIT-BLATON worden uitgevoerd betref-
fen de gesloten ruwbouw en alle verde-
re buiten- en binnenafwerkingen met 
inbegrip van de technische installaties 
(HVAC, elektra, fluida, lift).

Het gebouw bevat een kelder en een 
kruipkelder met daarboven vijf niveaus. 
Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit 
een betonstructuur die is geconcipieerd 
als kooi van Faraday (volledige aarding 
wanden en vloerplaten). Het gebouw is 

MoDErnIsErInG  
En CEnTraLIsaTIE  
—Een echte uitdaging

BLATON GROUP  
Newsletter aard van de werken Ruwbouw en afwerking

Uitvoeringstermijn 1100 kalenderdagen
Bouwheer Infrabel
architect Eurostation
Bedrag van de werken 11.381.611,09 €
Uitgevoerd door CIT Blaton
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BUSINESS CENtER  
IN StRaSSEN

In Luxemburg is Kleyr Grasso het advocaten-
kantoor bij uitstek en wij verbouwen hun 
nieuwe hoofdkantoor in een recordtijd!

aard van de werken Renovatie 
Uitvoeringstermijn 10 maanden
Bouwheer Kleyr Grasso Associés –  
Advocaten bij het Hof
architect Schemel Wirz Architectes Sàrl
Studiebureau Secolux
Bedrag van de werken 3.679.915 €
Uitgevoerd door CBL
Levering Eind april 2018

We hebben een aantal aanpas-
singen gedaan bij het begin van 
het project om een renovatie te 
kunnen realiseren met een hoog-
waardige akoestiek, met daarbij 
een sleutelrol voor de geluidsiso-
latie van de kantoren. Vertrouwe-
lijkheid en beroepsgeheim zijn nu 
eenmaal essentieel in de wereld 
van advocaten
— Remi Coutinho Werfleider

De wanden van de bureaus van de ven-
noten moeten een geluidsisolatieniveau 
van 47 dB bereiken, in de bureaus van de 
medewerkers moet dat 43 dB zijn (op het 
zwakste punt). Tussen de gang en de bu-
reaus moet het geluidsisolatieniveau 38 
dB bedragen.

CBL heeft een akoestisch bureau aan-
gesteld en heeft een mock-up gerealiseerd 
om de afwerking met de klant te valideren 
en een akoestische test uit te voeren om de 
bereikte niveaus te verifiëren.

De werf van het Business Center is gele-
gen aan de rue des Primeurs in strassen 
(gebouw Field 7). De werken omvatten:
– realisatie van de verbouwwerken aan 

de buitenkant en in de inkom van het 
gebouw;

– de bewegwijzering van de cliënten-
parking op verdieping –2.

  Verbouwing van de binnenkant van 
het gebouw waaronder;

 15 bureaus voor de medewerkers en 
6 voor de vennoten op de 1ste en 2de 
verdieping;

 een onthaalruimte, 5 vergaderzalen, 
5 bureaus voor medewerkers en een 
bureau voor een van de vennoten op 
de begane grond;

 een bibliotheek, een cafetaria een 
fitnessruimte ter hoogte van de tuin.

BIjzonDErhEID van 
DEzE wErF
—Akoestische eisen die  
de klant stelt

BLATON GROUP  
Newsletter

werfteam
Project manager Stéphane Sabron
Hulp werfleider Rémi Coutinho
werfassistent Charlène Volf
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De kwaliteit van de afwerking is een 
must voor dit type ontwikkeling: de 
toekomstige kopers investeren in een 
woning waar ze zo lang mogelijk van 
willen genieten. Ruimte, een terras en 
toegankelijkheid zijn belangrijk voor 
hen. Het feit dat er omkadering is, is van 
essentieel belang.

We hebben het uitvoeringssche-
ma aangepast en streven ernaar 
de werken in één fase te real-
iseren in plaats van twee zoals 
initieel voorzien, zodat de terbes-
chikkingstelling van het gebouw 
eind 2019 kan doorgaan.”
— Michael De Oliveira Werfleider 

Het project van de seniorenresidentie 
omvat de constructie van:
–  een gemengd gebouw van 12.750 m²,
  een handelsruimte van 915 m² waar 

een Delhaize-winkel ingeplant zal 
worden,

 – een horecaruimte met professionele 
keuken van 274 m²,

–  twee ruimtes voor vrije beroepen 
(mogelijks een kapper en een arts),

 – een residentieel gedeelte bestaande 
uit 48 appartementen of servicewo-
ningen.

Het functionele gebouw bezit een ener-
gieprestatieklasse van DCD, voor het 
woongedeelte is dat BBB.

SENIORENRESIDENtIE  
‘aM PaRK’ IN BERDORF
Eerste vastgoed co-ontwikkeling voor CIT RED 

in Luxemburg! Het is nu een nichemarkt: 
seniorenwoningen worden goed gecontroleerd 

door CBL.

CRèCHE vaN 
EttERBEEK

Midden in een woonblok, tussen een school en 
een sportcomplex, langs een eenrichtingsstraat 

en met als enige toegang een portaal van 
3m85 hoog, ligt de crèche van de gemeente 

Etterbeek, meteen een van de grootste crèches 
van ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance 

- Waalse tegenhanger van Kind en Gezin). 

BLATON GROUP  
Newsletter
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Bijzonderheid van de werf: 
Historisch gezien moest 
de medeleverancier vooraf 
verschillende werken 
uitvoeren, maar dat heeft hij 
om verschillende redenen 
niet kunnen doen, wat ons 
blokkeerde in het opstarten van 
de werf. Daarom hebben we 
besloten om de leiding te nemen 
en voort te doen op de werf 
om de klant tevreden te stellen 
en eindelijk met de werken te 
kunnen beginnen. We hebben de 
volgende oplossing aan de klant 
voorgesteld: betonpalenwand, 
grote grondwerken en de laatste 
afbraakwerken.
— Jonathan van Marcke De Lummen, PM

Deze parel heeft een capaciteit van 160 
tot 200 kinderen, en heeft zich in Brussel 
genesteld, waar het zich onderscheidt van 
zijn omgeving door een resoluut moder-
ne en complexe architectuur. De crèche 
bestaat in wezen uit een samenspel van 
muren, balken en platen en omvat een 

kelder en 3 bovengrondse niveaus op 
een terrein van ongeveer 1.000m². De 
tweede verdieping eindigt met 4 uitkra-
gende dozen waarvan de zijkanten mee 
bijdragen aan hun stabiliteit. Een spel 
van uitkragende niveaus, een afwisseling 
tussen een buisvormige gevel en een gevel 

in vezelcementplaten, grote glaspartijen 
en lichtinval door de grote dakramen en 
een groot glazen dak maken dit project 
even mooi als complex!

Op maandag 5 maart zijn we dus aan 
dit project kunnen beginnen met de in-
stallatie van de werfkantoren.

aard van de werken Hoofdaannemer/Bouwteam
Uitvoeringstermijn 27 maanden
Bouwheer SeniorenresidenzBerdorf NV
architect Morph 4 Architecture
Studiebureau stabiliteit ICB Sàrl
Studiebureau speciale technieken Ingetec SA
Bedrag van de werken 16.169.848,75 €
Uitgevoerd door CBL

werfteam
werfleider Christian Van Laer
Pm Jonathan Van Marcke De Lummen
werfassistent Jessyca Poche

aard van de werken Constructie en renovatie
Uitvoeringstermijn 600 kalender dagen
Bouwheer Gemeente Etterbeek
architect B612
Studiebureau stabiliteit Ney & Partners
Studiebureau speciale technieken MK 
Engineering
Bedrag van de werken 6.761.604,00 €
Uitgevoerd door CIT Blaton

werfteam
Project manager Stéphane Sabron
werfleiders Johny Pereira,  
Marvin Chisogne, Mickaël de Oliveira
werfassistent Charlène Volf
Ploegbaas Manuel Gaspar
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NEw ORBaN
Het Orban-project is gelegen tussen de 
Wetenschapsstraat en de Aarlenstraat, 

vlak bij de Belliard 40-site. Het NEW 
ORBAN-project bestaat uit een 

renovatie van drie kantoorgebouwen 
over een totale bovengrondse 

oppervlakte van 17.200m². 
Deze nieuwe renovatie zal in 

december 2020 het Departement voor 
Buitenlandse Zaken van de Europese 

Commissie verwelkomen. 

BLATON GROUP  
Newsletter

aard van de werken Renovatie 
Uitvoeringstermijn 23 maanden 
Bouwheer : Aberdeen Asset Management 
architect Architectes Associés 
Studiebureau Arcadis 
Bedrag van de werken 35.000.000,00€ 
Uitgevoerd door CIT Blaton 
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teamwerf
Project manager Philippe Honoré 
Project manager St Serge Wiame 
werfingenieur Maxime Vinel 
werfleider Fabrice Zambelli 
Hulp werfleider Giuseppe Messina 

Twee van de drie gebouwen (de FFX en 
de CCX) werden volledig leeggehaald 
om ze compleet te renoveren. (Voor de 
gevel is nieuwe bepleistering voorzien 
op isolatie en nieuwe kozijnen. Binnenin 
vloerbedekking, valse plafonds, ST, val-
se wanden, verfwerken). Het A-gebouw 
is geklasseerd en zal daarom een een-
voudige opfrissing ondergaan. 

De complexiteit van dit project zit 
in het zich geleidelijk aanpassen en het 
vinden van oplossingen op maat van 
de behoeften van de klant en dus in 
het integreren van al deze nieuwe aan-
passingen in de planningen, terwijl de 
vooropgestelde looptijd gerespecteerd 
wordt. Deze nieuwe gebouwen zullen in 
gebruik genomen worden door het leger, 
wat een belangrijke rol voor de veilig-
heid impliceert. De gevel moet bijvoor-
beeld bestand zijn tegen een explosie, 
maar zonder de aard ervan te kunnen 
bepalen is het dus moeilijk om snel een 
adequate oplossing te vinden.

CoMPLExITEIT 
En InnovaTIE
— Een uitdaging

BLATON GROUP  
Newsletter
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GEPREFaBRICEERDE 
ELEMENtEN

BLOK a, GaSPERICH
In de prefabricage-werkplaats van CBL, samen-
gebracht onder een overdekte hal van 786 m²,  

is het mogelijk om alle soorten constructies  
in beton te maken: kolommen, balken,  

gevelpanelen, banken… 
Specifiek voor de werf van blok A 

werden volgende zaken in de prefabricage-
hal gerealiseerd:  

- Alle trappenhallen in onbewerkt beton en  
de toegangstrappen buiten in geëtst beton

- Gestanste gevels
- Banken en bloembakken

01/ Wandafwerking in beton, blok A
02/ Gebogen banken, visualisatie, blok A
03/ Trap, blok A5
04/ Geplaatste trap, blok A5
05/ Staalconstructie, blok A
06/ Wanden trappenhuis, blok A4
07/ Visualisatie, blok A
08/ Gietvorm banken
09/ Gietvorm banken
10/ Geplaatste bloembakken, blok A5
11/ Gestanste gevel, blok A
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Voor de blokken A1, A2, A3 en 
A4 werd al meer dan 5.000 
strekkende meter gerealiseerd 
en er blijft nog ongeveer 1.500 
strekkende meter over om te 
prefabriceren.
— Jonathan Jacques Verantwoordelijke 
Prefabricage-hal 
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MG CItyStatION
De werf PHILADEPHUS bestaat uit het oprichten van een 
kantoorgebouw met ruimten voor handel en horeca van  

5 verdiepingen (gelijkvloers + 5 bovengrondse verd.) 
in opdracht van MG PROJECTS NV.

Dit project is verdeeld in 2 fasen. CIT Blaton werd 
aangesteld om de 2de fase van dit gebouw uit te werken 

met als referentie het gebouw van de 1ste fase.

BLATON GROUP  
Newsletter

aard van de werken Ruwbouw en 
afwerkingen
Bouwheer MG Projects
architect Jaspers-Eyers
Studiebureau stabiliteit Pirnay
Uitgevoerd door CIT Blaton

NUmmeR 25 — 23NUmmeR 25 — 22



De type afwerkingen binnen en buiten 
het gebouw van 1ste fase worden doorge-
trokken naar de 2de.

Het gebouw zal op het eind van de 
werkzaamheden beschikken over een 
oppervlakte voor kantoren van 4800m². 
Samen met het deel van fase 1 geeft dit 
een totaal van 9 658m² kantoor opper-
vlakte. Op gelijkvloers zal er een PROXI 
DELHAIZE komen en thv de ondergrond 
komt op komt er een horeca ruimte. Dit 
is goed voor 1 486m² commerciële ruim-
te. In de ondergrond, op niveau –1 is een 
fietsenberging voorzien voor 175 fietsen 
op een oppervlakte van 236m².

Doordat het een algemene aanne-
ming zonder een lastenboek is, blijft het 
vastleggen van de informatiewisseling 
tussen de verschillende partijen ingewik-
keld. Afspraken vastleggen over welke 
informatie door welke partijen geleverd 
moet worden blijft in dit structuren vaak 
hangen. 

Het ontwerp is dan ook bij aanvang 
van de werkzaamheden nog niet vast en 
veranderd samen met de bouw van het 
gebouw. Het blijft dan ook ingewikkeld 
om de impact van ontwerp wijzigingen op 
de uitvoeringskosten te begroten.

Op technisch vlak is de zeer korte 
uitvoeringstermijn een van de grootste 
moeilijkheden op deze werf. De infor-
matie moet in korte tijd verwerkt, geco-
ordineerd en uitgevoerd worden. Door 
de grote ervaring van CIT Blaton in de 
bouw van gelijkaardige gebouwen maakt 
het dat knelpunten op een efficiënte ma-
nier opgelost geraken om zo in de uitvoe-
ringstermijnen te blijven.

BLATON GROUP  
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werfteam
Projectdirecteur Ignace Schram 
werfingenieur Adjunct Ruben Vermeir 
werfleider Yves Uyttenhove 
Hulp werfleider Youssef Jaroudi 
werfassistent Isabelle Plasschaert 
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wIJNKELDER 
‘LES DavIDS’ IN vIENS

Viens is een middeleeuws dorpje met zicht op het Luberon-
massief, op de heuvels tussen Apt en Céreste.  

De gemeente valt binnen de perimeter van het regionaal 
natuurpark van de Luberon.

In de wijnbouw verwijst wijnkelder of “chai” naar de plek 
waar de vinificatie of wijnbereiding plaatsvindt.

In het kader van de wereldwijde ontwikkeling van het 
wijntoerisme zijn er nieuwe soorten wijnkelders ontstaan op 
de wijngaarden. Deze recente wijnkelders of “chais” lijken 

amper nog op de traditionele wijnkelders. 

De oude kelder ruimt plaats voor een mo-
dern gebouw dat aansluit bij de charme 
van een landelijke omgeving en dat alle 
ruimte laat aan het landschap en het wi-
jngebied, zoals blijkt uit de synthesebeel-
den van het toekomstige gebouw.

Het ontwerp van het gebouw volgt 
het principe van het wijn maken op basis 
van zwaartekracht, dat wil zeggen dat de 
apparatuur het overbrengen van druiven, 
most en wijn van de ene recipiënt naar de 
andere simpelweg toelaat door ze te laten 
zakken van de ene overloop naar de an-
dere. Op die manier heeft men geen pom-
pen nodig, wat een delicatere behandeling 
van de wijn in wording mogelijk maakt. 

In overeenstemming met dit principe 
telt het gebouw van 2.130 m² drie opeen-
volgende niveaus:
– een eerste verdieping van 781m² met 

een ruimte voorzien voor het binnen-
halen van de oogst;

– een gelijkvloerse verdieping van 780m² 
met een wijnmakerij, assemblagevaten 
en een verkoopruimte van 90m²;

– een kelderverdieping van 570m² met 
een ruimte voor het bottelen en voor 
opslag.

Bouwheer JCX GESTION SA
architect Marc Barani Architectes
Studiebureau stabiliteit ICB
Bureau voor thermisch onderzoek Ingetech
Uitgevoerd door CBL
werf Nog in studiefase
Start van de werken Gepland voor eind 
september 2018
Duur 15 maanden
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werfleider Johny Pereira 
afwerking Verantwoordelijke Etienne Lepine 
Ploegbaas Joao Pereira 
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een degelijk, bruikbaar plan te kunnen 
maken, dat aanpasbaar is voor elke ver-
gadering, heb je een methode en dus ook 
tijd bij het begin nodig, want het doel is 
nu net om handelingen te standaardise-
ren om tijd te winnen.

Op welke projecten werk je?
Ik heb op verschillende soorten projecten 
gewerkt, zoals bijvoorbeeld studenten-
huisvesting (Burco), waarbij een 3D-sta-
biliteitsmodel CIT Blaton werd gemaakt 
op basis van het architectuurmodel. De 
tribune van het Antwerpse Bosuil-sta-
dion, productieplannen voor de prefa-
bricage van balken en opmaak van het 
3D-coördinatiemodel CIT Blaton (onder-
aannemers + Ingenieur Stabiliteit). Op dit 
moment ben ik mijn coördinatievergade-
ringen aan het afronden voor het Depot 
Vilvoorde, een FULL BIM project, een 
voorwaarde die de Vlaamse overheid stelt 
aan dit project; en in de komende maan-
den starten we met de voorbereiding van 
de as built BIM. Ik bied ook ondersteu-
ning bij de prefabricage van trappen, bal-
ken, wapening, bekisting en muren in 3D. 
We starten ook met het project Marcelis 
Garden, waar we beginnen met het werf-
model voor de serviceresidentie HAM16, 
en met het Marivaux-project voor CIT 
Red, waar we bezig zijn met de voorbe-
reiding van de werf.

een as built-model kunnen komen. Meer 
op ad-hocbasis werk ik voor het depar-
tement Offertes op meetstaat-modellen 
(Riverside3), of met de ploeg Enginee-
ring op specifieke projecten, zoals het 
implementeren van de 3D-methodiek 
en de productie van prefabricageplan-
nen voor diepwanden voor Erasme, het 
maken van een 3D-model van Stross voor 
Erasme, of op de structuur voor de wer-
ven van Burco, of 3D-modellen van gepre-
fabriceerde badkamers voor de Heliha-
ven-werf. Daarnaast past mijn team van 
tekenaars/modelleurs de BIM-methodes 
aan en verbetert ze. Kortom, geen tijd om 
me te vervelen!

Met welke moeilijkheden word je ge-
confronteerd en hoe los je ze op?
Elke werf heeft verschillende noden en 
specifieke eisen waaraan we ons voort-
durend moeten aanpassen. Op het depar-
tement Engineering beslissen we samen 
hoe we de vraag gaan aanpakken, met 2D 
of 3D, en we nemen een beslissing nadat 
we de uiteindelijke noden van de werf 
geanalyseerd hebben, zodat we de juiste 
middelen kunnen inzetten. Het maken 
van een 3D-plan met de Revit-software 
kost natuurlijk wat meer tijd, we moeten 
dus analyseren of het nodig is en of we 
met deze oplossing tijd zullen besparen, 
wat niet altijd vanzelfsprekend is. Om 

4 uur kan duren, en dat voor een enkel 
plan! En BIM biedt natuurlijk ook een 
visuele ondersteuning die het mogelijk 
maakt om het project onmiddellijk in zijn 
geheel te begrijpen.

Hoe ziet een typische werkdag eruit 
voor jou?
Ik vertelde al wat er gebeurt voor we de 
finale modellen ontvangen van de au-
teurs (architect en zijn ingenieurs), van 
zodra ik die ontvang, controleer ik ze een 
voor een op kwaliteit aan de hand van 
een BIM-protocol (een handleiding die 
in samenwerking met de auteurs wordt 
opgesteld). Ik voeg ze samen en markeer 
elke taak (hvac in het rood, sanitair in 
het groen...) om tot een enkel model te 
komen: het coördinatiemodel. Dit wordt 
gebruikt in de coördinatievergaderingen 
op de werf met de architect en zijn ingeni-
eurs, onze Project Manager, onze onder-
aannemers... waarin we kamer per kamer, 
verdieping per verdieping, zone per zone 
overlopen om een mogelijk probleem op 
te sporen (clash-detectie). Deze vergade-
ringen zijn heel actief omdat iedereen be-
trokken is; er is echte visuele ondersteu-
ning en beslissingen worden onmiddellijk 
genomen. Daarna corrigeert elke partner 
zijn eigen maquette en enkele dagen la-
ter beginnen we opnieuw, enzovoort, tot 
iedereen helemaal tevreden is en we tot 

gelang hun specialiteit een eigen model 
maken, wat het mogelijk maakt om in-
consistenties te zien van bij het begin en 
vooral om latere problemen te vermijden. 
Nadat alles samen gevalideerd is, sturen 
ze het finale model naar CIT Blaton, en 
dat is waar ons werk begint!

Maar wat levert dit nu op voor een pro-
ject en voor CIT Blaton?
De foutenmarge wordt zo veel mogelijk 
geminimaliseerd en inconsistenties kun-
nen snel opgespoord worden. Denk maar 
aan een balk die een kozijn raakt of een 
ventilatiebuis die te laag geplaatst is ten 
opzichte van een vals plafond etc. Het le-
vert ook tijdswinst op: verschillende mo-
dellen samenvoegen tot een model (het 
werfmodel met alle mogelijke plannen, 
snedes en vooraanzichten) kost mij 2 uur, 
terwijl het samenleggen van een klassiek 
2D-plan (dwg) met een ander 2D-plan tot 

3D: alle nodige informatie zit erin geco-
deerd, dat wil zeggen dat nadat we een 
verdieping gemodelleerd hebben, als we 
op een deur klikken, we toegang krijgen 
tot alle technische informatie die ze be-
vat en we zelfs het aantal deuren van de 
hele werf kunnen vinden! Meer nog: het 
model vormt de basis voor alle plannen, 
snedes en vooraanzichten en alle infor-
matie en hoeveelheden. Als ik een deur 
uit het 3D-model verwijder, dan wordt 
die onmiddellijk verwijderd uit alle plan-
nen, snedes, vooraanzichten en hoeveel-
heden. Het is allemaal onlosmakelijk met 
elkaar verbonden, en dat is wat men Mo-
deling noemt. Dan is het de beurt aan de 
tweede M, het Management-gedeelte 
dat essentieel is om tot een methode te 
komen die werkt. De architect, die het 
startpunt is van de Modeling-maquette, 
geeft dit bronmodel door aan zijn ingeni-
eurs (stabiliteit, hvac, enz.) die zelf naar-

Abdel, om te beginnen: vertel ons eens 
wat BIM is?
BIM is een afkorting, BI staat voor Buil-
ding Information, de M staat voor 2 es-
sentiële polen: Modeling, oftewel 3D-mo-
dellen maken en Management in de zin 
van informatiemanagement. Het is al-
lereerst belangrijk om te begrijpen dat 
BIM geen software is, maar een manier 
van werken; helaas bestaat daar vaak ver-
warring over. Deze methode stelt ons in 
staat om het werk af te stemmen op het 
objectief of het onderwerp dat men wil 
bereiken (de BIM-doelen)! Concreet stelt 
BIM ons in staat om een gebouw of zelfs 
een werf (4D = 3D + planning) te virtua-
liseren op een computer, een prototype 
van een gebouw of een bouwstructuur te 
maken, zoals men ook in andere sectoren 
doet, de automobiel- of luchtvaartsector 
bijvoorbeeld, waar men schaalmodellen 
in hars maakt. BIM is een intelligente 

BIM: DE tOEKOMSt?
Abdel Akasbi, onze BIM-Expert binnen het departement 

Engineering, geeft ons wat meer uitleg over deze methodiek 
die nog maar weinig bekend is bij het brede publiek, maar die 

de laatste jaren een stevige opmars heeft gekend.

Het is belangrijk voor mij om 
mee te zijn met de nieuwe 
technologieën. Ik heb de kans 
gekregen om een opleiding 
te volgen in dit kader en 
vandaag kan ik vanuit de Dienst 
Engineering ondersteuning 
bieden aan het BIM-team en  
aan Speciale Technieken.
— Eddy Giust Werftechnicus 
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ROaD tO SaFEty  
@ wORK
Op het gebied van veilig-
heid is een van de vorde-

ringen die onze Directie gemaakt heeft, 
de overgang van ons VCA**-certificaat 
naar een VCA Petrochemie-certificaat. 
Deze verandering, die onze onderne-
mersmogelijkheden zal vergroten, zal 
slechts een beperkte impact hebben op 
onze dagelijkse werking. Meer nog, aan 
de meeste bijkomende eisen die de norm 
stelt, beantwoorden we al. Bijkomende 
informatie over dit onderwerp werd ver-
spreid in een QSE-nieuwsflits. Voor onze 
andere doelstellingen in deze materie, 
zal een tweede pijler gericht zijn op het 
versterken van onze communicatieka-
nalen door het installeren van televisie-
schermen in onze containers, waarop 
ons QSE-kanaal zal uitgezonden wor-
den. Hierop zal praktische informatie 
getoond worden voor onze arbeiders met 
betrekking tot hun eigen werf, maar ook 
de Toolbox Meetings van onze jaarlijkse 
campagne “Road to Safety @ Work”.

ECODyNaMIQUE
Ten slotte is er ook aan-
dacht voor het milieu, 
want om de overlast in de 

omgeving van onze werven te verklei-
nen, gaan we het opstellen van toegangs-
plannen systematiseren. Tegelijk zal een 
campagne rond eco-rijden gelanceerd 
worden. Deze maatregelen kaderen bin-
nen onze inspanningen om het Brusselse 
label “Ecodynamische onderneming 3 
sterren” te behalen. Dit label stimuleert 
en beloont bedrijven die acties onderne-
men om de impact van hun activiteit op 
het milieu te verkleinen.

aPROPLaN
Trouw aan onze innovatie-
dynamiek in kwaliteit, zal 
de algemene invoering van 

APROPLAN op al onze werven de voor-
naamste pijler vormen van onze doelstel-
ling dit jaar. Er zullen vragensessies ge-
organiseerd worden om de interactiviteit 
tussen de gebruikers te verbeteren. Van-
uit de zorg om onze impact op het milieu 
voortdurend te verkleinen en de opvol-
ging van ons kwaliteitsbeheersysteem te 
verbeteren, zullen nu ook de intentiever-
klaringen van onze onderaannemers een 
rol spelen bij het nakijken van de contrac-
ten. Dit laatste aspect vormt een essenti-
eel juridisch en administratief onderdeel 
om het opvolgen van onze QSE-visie op de 
werf te garanderen.

CBL is trots op deze ISO 14001-milieucer-
tificering en is al enkele jaren betrokken 
bij de bouw van projecten met een Hoge 
Milieukwaliteit.

Binnen deze strategie heeft CBL NV 
al meerdere sleutelklare projecten ge-
realiseerd in het kader van milieucer-
tificering van het type BREEAM (zoals 
bijvoorbeeld het Charlotte-project, het 
PWC-project,...).

De BREEAM-certificering is een 
Engelse evaluatiemethode van de mili-

Pierre Demange
KVM dienst CBL

KvMKwaliteit, Veiligheid,
Milieu

Aan het woord 

KvMKwaliteit, Veiligheid,
Milieu

Aan het woord 

Nicolas Cuypers en Rémy Robijns
KVM dienst CIT Blaton

wat Staat ER HEt KOMENDE JaaR OP DE PLaNNING? BREEaM
In 2018 zal ons bedrijf, zoals elk jaar, ambitieuze projecten opzetten rond kwa-
liteit, veiligheid en milieu. Het gaat om een samenwerking tussen alle dien-
sten, met de nadruk op onze gezamenlijke inspanningen als team.  
Al deze verbeteringen zijn nauw met elkaar verbonden, zoals je hieronder  
zal zien aan enkele elementen uit onze jaarlijkse actieplannen.

Sinds 2010 beschikt CBL NV over een geïntegreerd managementsysteem dat  
is goedgekeurd door een drievoudige certificering voor Kwaliteit, Veiligheid  
en Milieu (QSE), met name door de ISO 14001-certificering voor 
het milieugedeelte.

euaspecten van een gebouw. De metho-
de omvat 9 criteriagroepen die onderling 
worden gewogen. Met een tiende groep, 
Innovatie, kunnen extra punten worden 
behaald, indien meer dan minimaal aan 
de eisen wordt voldaan. De beoordelings-
schaal en weging worden hierboven be-
schreven.

Daarom is het project BLOK C - 
AUCHAN, momenteel in opbouw op de 
Ban de Gasperich in Luxemburg, ook be-
trokken in een BREEAM-milieucertifice-

ringsprocedure in de klasse ‘Excellent’. 
Voor deze certificering moeten tijdens de 
constructiefase van het project verschil-
lende vereisten gerespecteerd worden, in 
het bijzonder: 
– hygiëne op de werf en in de sociale 

ruimtes,
– de selectieve sortering van afval en 

opvolging van de hoeveelheden die ter 
plaatse geproduceerd worden,

– het correct gebruiken en opslaan van 
gevaarlijke producten,

– het controleren en opvolgen van het 
energieverbruik op de site (elektrici-
teit, water, diesel, enz.),

– het voorkomen van elke vorm van ver-
vuiling op de werf,

– het voorkomen van overlast voor de 
omgeving van de werf,

– het creëren van een veilige en respect-
volle werkomgeving.

Deze verschillende eisen respecteren tij-
dens de bouwfases stelt CBL in staat om 
te tonen dat het:  
– de impact op het milieu en de overlast 

voor de buurt tijdens zijn projecten wil 
verminderen,

– zijn doelstellingen wil bereiken op het 
gebied van kwaliteit, veiligheid en mi-
lieu,

– ten slotte zijn engagement op het vlak 
van maatschappelijk verantwoord on-
dernemen wil aantonen.
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MINIMUM StaNDaRDS
– Energy
– Management
– Health & well-being
– water
– waste
– Land Use & Ecology

tRaDaBLE CREDItS
– Energy
– Materials
– transport
– waste
– Pollution
– Health & well-being
– Management
– Land Use & Ecology

INNOvatION CREDItS
– Exemplary Performance Requirements
– approved Innovation Credits

FINaL SCORE
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SCORING

Pass ≥ 30
Good ≥ 45
very Good ≥ 55
Excellent ≥ 70
Outstanding ≥ 85

Zoals je merkt, zit het jaar boordevol verbeteringen en wij rekenen daarbij 
op jullie allemaal om er een succes van te maken. 
Tot binnenkort op onze werven, in het depot en in onze kantoren.
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HRHuman
Ressources

Sandie Devarrewaere
Verantwoordelijke HR CIT Blaton

ONDERSCHEIDINGEN 
wERKNEMERS CIt BLatON
Olivier Dell’Aiera, Roosmarijn Lozie 
en Daan Watté kregen dit jaar een on-
derscheiding van tweede klasse, oftewel 
een onderscheiding voor hun 25-jarige 
loopbaan.
Eric Dohet en Claudia Santana Lopez 
ontvingen op hun beurt een onderschei-
ding van eerste klasse om hen te bedan-
ken voor hun 30-jarige loopbaan, waar-
van Eric de volle 30 jaar bij CIT Blaton 
heeft gewerkt.

JOBS
We zijn actief op zoek naar verschillende 
profielen, aarzel niet om onze website te 
consulteren en te delen: Werfleider, Pro-
ject Manager, Planner, Verantwoordelij-
ke Stabiliteit, Calculator, Assistent van 
de Afdeling Prijsstudie, Communication 
Manager en Jurist. Deze functies zijn ook 
te vinden op Stepstone en/of LinkedIn.

MEDIaS
We herinneren eraan dat we een Lin-
kedIn-pagina hebben waar je regelma-
tig nieuwtjes van binnen het bedrijf kan 
vinden, neem zeker eens een kijkje!

OPLEIDINGEN
Velen onder jullie hebben het afgelopen 
jaar managementtrainingen op verschil-
lende niveaus kunnen volgen. Het doel 
van onze investering is om jullie enke-
le tips en tricks mee te geven die nuttig 
kunnen zijn in jullie dagelijks leven en 
om door middel van deze trainingen bij 
te dragen tot jullie ontwikkeling. We zul-
len dat ook in de toekomst blijven doen, 
met dank aan jullie bijzonder positieve 
reacties!

‘REStO DU CœUR’

Het goede doel:
Onlangs hebben we een voedselinzame-
ling georganiseerd voor de actie “Plan 
Grand Froid/Koudeplan” van de “Res-
tos du Cœur” en velen onder jullie hebben 
een steentje bijgedragen. Opnieuw een 
bewijs dat onze medewerkers een groot 
hart hebben! We zullen ook dit jaar even 
belangrijke acties organiseren, wees ge-
rust! Mocht je trouwens ideeën hebben 
voor deze volgende acties, laat ze dan ze-
ker weten aan de HR-afdeling.

PERSONEELSRECEPtIE  
CIt BLatON
De sfeer tijdens de personeelsreceptie 
eind januari was uitstekend, iedereen 
kijkt al uit naar een uitbreiding van de 
festiviteiten vanaf volgend jaar op een 
nog onbekende locatie met een verras-
singsthema, meer informatie volgt in de 
loop van het jaar.

PROMOtIES CIt BLatON
Eric Keyen en Serge Querriaux, teamlei-
ders, zijn gepromoveerd tot ploegbazen.
Nicolas Veracx, Werfingenieur, is gepro-
moveerd tot Project Manager.
Guy Delcour en Marc Blancquaert, Pro-
ject Managers, zijn Senior Project Mana-
gers geworden.

Eric Bosman
Verantwoordelijke SAV CIT Blaton

DNv
Dienst Na Verkoop

waaROM EEN DNv?
Iedereen beschouwt het vandaag als 
normaal dat de aankoop van een in-
dustrieel product gepaard gaat met 
een garantie en een dienst na verkoop 
vanwege de fabrikant.

In de bouwsector is dat niet altijd het ge-
val. Maar een ernstig bedrijf heeft er alle 
belang bij om aan deze verwachting te 
voldoen.

Na de oplevering van de werken, tij-
dens de garantieperiode van 10 jaar, kan 
een klant om een interventie vragen om 
een storing te herstellen, ongeacht de 
ernst ervan. De snelle reactie van een 
DNV herstelt een vertrouwensrelatie, 
waarin dan een diagnose gesteld kan wor-
den die bevestigt of het vastgestelde pro-
bleem inderdaad een storing is, of eerder 
het gevolg van slecht onderhoud. Wan-
neer een herstelling noodzakelijk is, dan 
moet bepaald worden of die rechtstreeks 
of door tussenkomst van specifieke spe-
cialisten uitgevoerd kan worden. Verder 
moet de analyse van de situatie leiden tot 
inzicht in de eventueel begane fouten en 
tot het nemen van de juiste preventieve 
maatregelen.

Een DNV draagt bij tot het vertrou-
wen en de tevredenheid van de klant, en 
zorgt voor feedback die op haar beurt de 
kwaliteit van de werken de hoogte moet 
in duwen; en zo wordt een DNV een con-
currentievoordeel voor het bedrijf.

Aan het woord 
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CIT Blaton
Jean Jaurèslaan, 50 
1030 Brussel

T  +32(02) 240 22 11 
F  +32(02) 240 23 50
M  mail@citblaton.be
W  www.citblaton.be

CBL
rue Hahneboesch, L-4578 
Niederkorn, Luxembourg

T  +352 28 57 68 1 
F  +352 28 57 68-900
M  info@cbl-sa.lu
W  www.cbl-sa.lu


