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Beste medewerkers,
Het jaar 2019 loopt stilaan ten einde, maar de activiteitsgraad blijft hoog en het
aantal medewerkers neemt toe. Dit jaareinde valt ook samen met de voltooiing van
tal van grote projecten. We kijken al uit naar de nieuwe projecten in 2020 en de
nieuwe uitdagingen die ze met zich zullen meebrengen.
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Cloche d’or in Gasperich
Opgeleverd

3 thema’s krijgen daarbij prioriteit: veiligheid, het imago van de werven en kwaliteit.
In de eerste plaats neemt het aantal ongevallen af, maar tegelijkertijd blijft het
aantal gevaarlijke situaties op de werven hoog. In dit kader lanceerde de diens KVM
de Be Safe-campagne om van veiligheid een reflex te maken en ervoor te zorgen
dat alle (interne en externe) medewerkers van ons bedrijf elke avond veilig en wel
naar huis kunnen terugkeren. Alleen een radicale verandering van onze mentaliteit
zal ons in staat stellen om tot “nul ongevallen” te komen.
Ten tweede is het imago van onze werven bij onze klanten, de omwonenden
en het grote publiek van essentieel belang. Esthetische omheiningen van onze
werven hebben een positieve invloed op ons imago in de omgeving en vormen een
hoogwaardig communicatiemiddel. Ze weerspiegelen onze professionele aanpak
en onze bekwaamheid in het beheren van een werf.
En ten slotte willen we het aantal tekortkomingen in de uitvoering terugdringen.
Dit moet het mogelijk maken om nog betere relaties te onderhouden met
de verschillende betrokken partijen, met name klanten en onderaannemers.
De werksfeer zal erop vooruitgaan, terwijl ook de deadlines en een hoog
kwaliteitsniveau gegarandeerd blijven.
In dit nieuwe nummer (28) ontdek je onze verschillende projecten en de bijbehorende
managementteams. En ook de nieuwe opdrachten, onze technische uitdagingen,
onze investeringen in veiligheid, HR en communicatie passeren de revue. Kortom,
dankzij deze nieuwe nieuwsbrief krijg je een inkijk in onze expertise en duik je recht
in de kern van ons bedrijf.
We wensen je alvast uitstekende eindejaarsfeesten samen met familie en vrienden.
Onze beste wensen voor 2020!
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cloche d'or
IN Gasperich

Cloche d’Or, een groot complex van 240.000 m², biedt ruimte aan een
winkelcentrum met 140 winkels en een Auchan-hypermarkt, een parking
met 2.850 plaatsen en twee gebouwen met 246 appartementen.
De 60 meter hoge torens verlenen de wijk Gasperich een derde dimensie.
Cloche d’Or beschikt over meer dan 15.000 m² technische ruimtes om
het gebouw te beheren.

De gevels zijn het resultaat van intensieve
arbeid. Vijf enorme glazen mozaïekkoepels
zorgen ervoor dat de ruimte overspoeld
wordt door natuurlijk licht. De hoogwaardige
afwerking en de opmerkelijke inrichtingswerken weerspiegelen het uitstekende werk van
onze dienst Afwerking. Het complex kreeg
het BREEAM-certificaat “Very Good” en de
residentiële torens behoren tot energieklasse
“AAA”.
— Jean-Yves Gaspard Project Manager

Type werken Nieuwbouw van een
winkelcentrum en van twee woontorens
Oppervlakte 240.000 m²
Plaats Gasperich-Luxemburg
Opdrachtgever LCO1 – LCO2
Architect Fabeck Architectes
Schemel Wirtz Architectes Associés
Studiebureau SGI Ingénierie Luxembourg
Sit-Lux

Precast in Structures Award 2019
Mening van de jury: Indrukwekkend! Het project laat de mogelijkheden van prefab betonnen structuren zien, waarbij tot het
uiterste gegaan is om dit megalomaan project te realiseren binnen
de zeer strakke uitvoeringstermijn. Dit vergde de toepassing van
zeer spitsvondige engineeringtechnieken, perfectionisme en performante montage binnen een doordachte planning. De snelheid
van de uitvoering in verhouding tot de omvang van de werken is
ronduit impressionant.
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Europees
Parlement
Voor de komst van de nieuwe
parlementsleden en hun medewerkers
moesten de gebouwen ALTIERO
SPINELLI en WILLY BRANDT van
het Europees Parlement in Brussel een
volledige renovatie ondergaan. Bijna
2.000 kantoren, lobby’s, gangen en
passages op een totale oppervlakte van
60.000 m² werden volledig leeggemaakt
en opgeknapt (bekleding, schilderwerken, enz.) om er gloednieuw meubilair te
kunnen installeren.
Er waren 17 weken nodig om de
gebouwen te moderniseren, een recordtijd! Elke week moesten 150 bureaus
opgeleverd worden. Om die deadlines te
respecteren, werd er een zeer gedetailleerd programma opgesteld dat elk uur
door negen werfleiders werd opgevolgd,
die desnoods ook in het weekend
doorwerkten. De vijf ingangen waren
bovendien sterk beveiligd en waren
uitgerust met elf goederenliften.
Type werken Interieurrenovatie
Oppervlakte 140.000 m²
Plaats Brussel
Opdrachtgever Europees Parlement
Architect Altiplan° Architects
Studiebureau Sweco
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PROJECTTEAM
Philip Bout Projectdirecteur
Ghalid Mokadem Werfleider
Fabrice Zambelli Werfleider
Richard Picron Hulpwerfleider
Gregory Henry Hulpwerfleider

China Belgium Technology
Center – CBTC
Het China Belgium Technology Center
zal verwelkomen Chinese bedrijven die
innovatieve projecten willen ontwikkelen in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven. Het
centrum bevindt zich op een terrein
van acht hectare in Louvain-la-Neuve.
Het complex bestaat uit verschillende
torens en het project omvat kantoren,
een hotel met 160 kamers, een serviceen congrescentrum, logistieke ruimtes,

parkings en een openbaar plein. Op
het bovenste niveau, boven de rijweg,
bevindt zich een open plaats, omgeven
door 5 torens die symbool staan voor
de 5 activiteitspolen. Een prominente
plek aan de rand van het plein wordt ingenomen door een zesde grotere toren,
waar het hotel zijn intrek zal nemen.
De parkings, het servicecentrum en de
receptie bevinden zich op de onderste
verdieping die de vallei overspant. Het

centrum zal 5 activiteitspolen omvatten: biotechnologie, groene energie,
opto-elektronica, telecom en een
incubatiecentrum voor bedrijven.

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 66.330 m²
Plaats Louvain-la-Neuve
Opdrachtgever UI-Europe
Architect Baev
Studiebureau BEL, Ellyps
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Helihaven
Projectteam
Ovidiu Tintas Assistent Werfingenieur
Pierre Henrioulle Project Manager
Nicolas Blondiau Werfleider

De bouw van het laatste complex van
drie gebouwen is de laatste stap van dit
groot project. In totaal werden meer
dan 12.800 m² aan studentenwoningen
en appartementen gebouwd in een wijk
die in volle ontwikkeling is tussen het
Noordstation en het Kanaal.
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 12.700 m²
Plaats Brussel
Opdrachtgever Brussels Projects
Architect Atelier 224
Studiebureau SCES – Studiebureau
Van Reeth – Pirnay

2

Hotel Van der Valk
Nijvel
Het oude Motel SUD in Nijvel werd
volledig afgebroken om plaats te maken
voor een nieuw 4-sterren-hotel.
Het gebouw van 7.500 m² biedt ruimte
aan een restaurant, een brasserie,
Nummer 28 — 6

een wellnesscentrum, parkeerplaatsen
en modulaire vergaderzalen van max.
900 m². De 115 bestaande kamers
werden aangevuld met 40 nieuwe
kamers en suites.

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 7.500 m²
Plaats Nijvel
Opdrachtgever Van der Valk
Architect SL + ARCHITECTES
Studiebureau Pirnay

PROJECTTEAM
Aurélien De Wolf Project Manager
Peter Veegaete Projectdirecteur
Christian Dreumont Werfassistent
Mohamed Souki Werfleider
Houssem Marouane Werfleider
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Hotel Van der Valk
mechelen
Gelegen op de site van het oude openbare
zwembad van de stad, heeft het hotel
Van der Valk zijn deuren geopend.
De voornaamste uitdaging van dit
project is het behoud van dit beschermd
erfgoed. Alle architecturale elementen
werden gerestaureerd en komen mooi
tot hun recht.
Type werken Grondige renovatie
Plaats Mechelen
Opdrachtgever Van der Valk
Architect DAE

PROJECTTEAM
Mohammed Tiourine Project Manager
Jerome Laurensis Project Manager
Speciale Technieken
Rudy Richart Hulpwerfleider
Fabrice Zambelli Werfleider

3
2

PROJECTTEAM
Jan Heyde Project Manager
Kelly Leclerq Werfassistent
Ivan Tielemans Werfleider
Freek Denayer Werfingenieur
Christos Petridis Hulpwerfleider

City 2
Het winkelcentrum City 2 strekt zich
uit over bijna 30.000 m² en omvat meer
dan 100 winkels. Er werd besloten
om de doorstroming in de galerij aan
te passen en om op drie niveaus een
centraal atrium te creëren. De beide
ingangen en de passerelle naar de INNO
werden gemoderniseerd. De meeste
werken werden ‘s nachts uitgevoerd,
zodat de winkels tijdens de werken
konden openblijven.
Type werken Renovatie
Oppervlakte 30.000 m²
Plaats Brussel
Opdrachtgever AG Real Estate
Architect Altiplan° Architects
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César
Dit gebouw in de woonwijk Sint-PietersWoluwe heeft een grondige renovatie
ondergaan, met als resultaat vier
hoogwaardige appartementen en een
ondergrondse parkeergarage.
De verbouwing vroeg om grote
ruwbouwwerken, evenals de sloop van
het centrale deel waardoor een nieuwe
liftschacht en trap konden worden
geplaatst, die naar de twee ondergrondse
verdiepingen (parking en kelder) leiden.
De verschillende wooneenheden
profiteren van de oude hoogtes van zowel
plafonds als ramen. Bijzondere aandacht
ging uit naar afwerking, faciliteiten en
verlichting, in lijn met de beoogde markt.
Plafondhoge deuren en onzichtbare
kozijnen openen de ruimtes en geven het
licht vrij spel. Grote balkons gericht op
het zuiden bieden een ononderbroken
uitzicht op de tuinen en woonwijken.
Vanuit milieuoogpunt voldoet het
gebouw aan de huidige normen dankzij
de drie energiezuinige entiteiten en een
passieve bovenverdieping.

Type werken Grondige renovatie
Oppervlakte 1.400 m²
Plaats Sint-Pieters-Woluwe
Opdrachtgever SEM Vastgoed
Architect Atelier AM Architecte
Studiebureau BGS
PROJECTTEAM
Guido Vandenbroucke Projectleider
Renaud Baltes Werfleider
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 7.400 m²
Plaats Antwerpen-Berchem
Opdrachtgever Infrabel
Architect Eurostation
PROJECTTEAM
Sven Haenraets Projectleider
Isabelle Plasschaert Werfassistent
Bavo Deridder Werfleider
David Van De Voorde Assistent
Werfingenieur

De coördinatie van de afwerking en de technieken
bleek een echte uitdaging. De vertraging die we in het
begin opliepen door de onvoorspelbare ondergrond,
hebben we kunnen inhalen. Uiteindelijk werd het
project een maand eerder opgeleverd.
— Sven Haenraets Project Manager

2

Seinpost
Infrabel
Het project voor de bouw van een
seinpost voor treinen in AntwerpenBerchem loopt ten einde. Dit nieuwe
gebouw komt tegemoet aan de wens
van Infrabel om de honderden
seinhuizen te hergroeperen in een
tiental hypermoderne controlecentra.
Nummer 28 — 10

Ze worden gebruikt voor het bedienen
van de wissels, het vastleggen van
de reiswegen en het regelen van de
verkeerssignalen en informatiepanelen
in de stations. Wij hebben de gesloten
ruwbouw, de afwerking, de speciale
technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair

en liften) en de omgevingswerken
uitgevoerd. Het gebouw omvat zes
niveaus achter een dubbele gevel van
2.700 m². De aluminiumpanelen van de
tweede laag bieden bescherming tegen
de zon en zijn regelbaar.
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PROJECTTEAM
Julien Linden Project Manager
Florent Fahrner Hulpwerfleider
Ludovic Bouche Assistent Project Manager
Ionnis Michelis Project Manager

1

Îlot A4
“Îlot” of blok A4 maakt deel uit van
het grote project “Îlot A” dat bestaat
uit vier blokken verspreid over vier
hectare in Gasperich. Het is gebouwd
op negen overdekte niveaus en bestaat
uit acht afzonderlijke gebouwen met in
totaal 242 appartementen. Het lijkt een
voortzetting van blok A1 en ligt in het
verlengde van de twee eerste blokken
(de principes en kenmerken zijn

identiek). De gebouwen van blok A4
hebben een energieklasse AAA en
bevatten unieke architecturale details,
zoals de gevels en het ijzerwerk. De
twee onafhankelijke kelders zijn enkel
bereikbaar via blok A3. De grondwerken
voor de funderingen en netwerken
evenals de omliggende taluds werden
door CBL gerealiseerd.

3

Type werken Nieuw appartementsgebouw
Oppervlakte 33.600 m²
Plaats Gasperich
Opdrachtgever T-comalux Sa
Architect Schemel Wirtz Architectes
Associés
Studiebureau ICB

1

2

Seniorenresidentie in Berdorf
Dit gebouw voor gemengd gebruik
telt 48 seniorenappartementen, een
supermarkt, een horecaruimte met een
professionele keuken en twee medische
praktijkruimtes. Het beschikt bovendien over een halfondergrondse parking voor 60 wagens. De wooneenheden
behoren tot de energieprestatieklasse

“BBB” dankzij een isolerende gevel die
gerealiseerd werd door onze dienst
Afwerking. Dit project maakt deel uit
van de portefeuille van CIT Red en is
voor 90 % verkocht. Het vormt een aanvulling op de lange lijst van referenties
in de snel groeiende sector van woningen voor ouderen.

Stéphane Sabron Project Manager
Type werken Nieuwbouw in bouwteam
Oppervlakte 12.800 m²
Plaats Berdorf
Opdrachtgever Seniorenresidentie Berdorf
Architect Morph4 Architecture
Studiebureau ICB

3

Épervier et Goéland
Dit complex met zijn contrasterende
kleuren ligt naast de campus van
Contern. Het bestaat uit het gebouw
“Épervier” (Fr. havik), dat 3.300 m²
kantoren omvat en het multifunctionele gebouw “Goéland” (Fr. meeuw)
dat 9.000 m² groot is en voornamelijk
bestemd is voor industrieel gebruik.
Het complex rust op twee gemeenNummer 28 — 12

schappelijke kelders en bestaat uit een
gelijkvloerse verdieping met daarboven
twee afzonderlijke en onafhankelijke
niveaus. De gevel-, pleister- en dekvloerwerken werden tot een goed einde
gebracht door onze dienst Afwerking.
Beide gebouwen kregen het BREEAMcertificaat “Excellent”.

Julio Da Silva Werfleider
Type werken Twee nieuwe industriële
en kantoorgebouwen
Oppervlakte 22.835 m 2
Plaats Contern
Opdrachtgever Campus Contern
– KVLux Consultants
Architect SWENEN architecture and design
Studiebureau ICB
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Bouw van een halfondergronds industrieel gebouw op drie niveaus, ingebed
in de bestaande talud. Het gebouw zal
gebruikt worden voor de opslag van
paletten voor ze geladen worden en zal
ook een klein kantoorgedeelte omvatten.
Na het uitvoeren van de grondwerken
en het plaatsen van de berlinerwand,
zal het gebouw opgetrokken worden
op een betonnen structuur die op een
funderingsplaat rust. De impact op het
milieu moet gering zijn, een deel van de
constructie zal dan ook bedekt worden
met groene ruimtes en de gevels zullen
gedecoreerd worden met vastgehaakte
lokale stenen, metselwerk in breuksteen
en houten bebording.
Type werken Industriebouw
Oppervlakte 6.000 m²
Plaats Orval
Opdrachtgever Brouwerij van Orval
Architect CANEVAS Architectes
et ingénieurs
Studiebureau Greisch

2

3

Opleidingscentrum
PolBru

parking vesting

Het nieuwe opleidingscentrum voor de
politie van Brussel/Elsene zal onderdak
bieden aan een kennel (700 m²) met
ruimte voor 50 honden en zal uitgerust
worden met voorzieningen voor de
opleiding, het onderhoud en de training
van de hondenbrigade.
Er zal ook een gloednieuwe schietstand worden gebouwd met 15 banen,
waarvan vijf voor schietoefeningen
op korte afstand (30 m) om op 180° te
oefenen en tien voor schietoefeningen
op lange afstand (50 m).
Twee DOJO-trainingsruimtes zullen
het mogelijk maken om verschillende
zelfverdedigingstechnieken aan te
leren. Er worden ook een trainingszaal
van 1.400 m² voor de opleiding in
politie-interventietechnieken en een
anti-Molotov-buitenterrein van 800 m²
voorzien.
Type werken Bouw in de vorm
van Design & Build
Oppervlakte 7.500 m²
Plaats Neder-over-Heembeek
Opdrachtgever CityDev – Stad Brussel/Elsene
Architect ASSAR
Studiebureau VK Engineering
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Nieuwbouw van een parkeergarage
met twee ondergrondse en acht
bovengrondse verdiepingen.
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 11.600 m²
Plaats Antwerpen
Opdrachtgever Interparking
Architect TV Johan Fierens Architecten –
Iris Lesman-manelewitsch architect
Studiebureau TPF

4

Uitbreiding
hotel
Van der Valk
In 2015 bouwden we nog een nieuw
hotel voor de Van der Valk-keten, nu
realiseren we een uitbreiding van
meer dan 1.600 m². Het gaat om een
ondergrondse wellness-ruimte met
een zwembad, een massageruimte…
Er worden 15 nieuwe kamers ingericht
van de begane grond tot de derde
verdieping.
Type werken Uitbreiding van een hotel
Oppervlakte 1.600 m²
Plaats Bergen
Opdrachtgever Van der Valk
Architect Sl+ Architectes
Studiebureau Pirnay Engineering
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Dit nieuwe project bestaat uit het
logistieke beheer van de werf en de
ruwbouw van de toekomstige hoofdzetel van Post Luxembourg. Het bestaat
uit twee delen:
– Het hoofdgebouw met vier ondergrondse parkeerlagen en tien
volledig nieuwe bovengrondse verdiepingen;
– Daarnaast een tweede gebouw met
negen bouwlagen dat verbonden wordt
met de voorgevel van Accinauto, die
bewaard zal blijven.
Op technisch vlak zorgen we voor
een waterdichte betonnen plaat voor
de parking, actieve betonplaten met
daarin de sprinklerkoppen voor de
kantoorzones, schuine wanden en
een gebogen dakbekleding. De kernen
zullen voornamelijk met behulp van
dubbele wanden gebouwd worden.
We bouwen ook een deel van de stalen
skeletstructuur waarop een uitkraging
zal rusten. De werfzone bevindt zich
tegenover het station, is heel beperkt
en zal dus voor heel wat logistieke
uitdagingen zorgen.
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 43.000 m²
Plaats Station Luxemburg
Opdrachtgever POST Luxemburg
Architect Metaform
Studiebureau Ney & Partners Lux,
Goblet Lavandier & Associés

2

îloT D
Dit complex omvat, in het verlengde
van blok A, wooneenheden rond een
esplanade en een privétuin langs de
groene corridor waar de Drosbach
stroomt. Het complex omvat 14
entiteiten. De gebouwen komen te
liggen in de nabijheid van open ruimtes,
diensten en handelszaken (winkels,
restaurants, brasserieën...).
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte
Plaats Luxemburg-Gasperich
Opdrachtgever
Architect
Studiebureau
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Seniorenresidentie en
“maison relais”
in Diekirch

4

The Ultimate
building

In eerste instantie voorziet dit project
de constructie van een gebouw met 37
appartementen voor senioren. Het zal
zes niveaus tellen met daaronder een
parking; het geheel zal een oppervlakte
van 8.600 m² beslaan. Op een tweede
perceel daarnaast wordt een oud internaat grondig gerenoveerd tot een
“maison relais” met een opvangcapaciteit van 320 kinderen. Alleen al de
geklasseerde gevel van dit oude gebouw
maakt van dit project iets bijzonders.

Dit project omvat de ruwbouw van een
kantoorgebouw en een parkeergarage
op zes niveaus. Dit gebouw krijgt het
BREEAM-milieucertificaat “Excellent”.
De werf bevindt zich in stadsgebied en
is vrij krap, wat de werkruimte beperkt
zal maken.
Het gaat om het maken van ter plaatse
gegoten paddestoelvloeren, gebogen
gevels ofwel met behulp van dubbele
wanden in facetten, ofwel ter plaatse gegoten. Ons bedrijf zal bovendien instaan
voor bepaalde privébuitengedeeltes.

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 12.800 m²
Plaats Diekirch
Opdrachtgever Seniorenresidentie Diekirch
& MR Diekirch
Architect Morph4 Architecture
Studiebureau

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 9.400 m²
Plaats Bonnevoie
Opdrachtgever Promosol
Architect iPlan
Studiebureau ICB, Felgen & Associés
Engineering
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Antwerp Tower

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 50.000 m 2
Plaats Brussels
Opdrachtgever Ghelamco Group
Architect Atelier d’architecture Genval
– Accarain-Bouillot
Studiebureau Greisch

De Antwerp Tower is na de kathedraal
het tweede grootste gebouw van de stad
(100 meter hoog). Het wordt sinds 2017
grondig gerenoveerd. De funderingen
zijn verstevigd ter ondersteuning van
een nieuwe structuur die het mogelijk
maakt om de toren uit te breiden en
drie extra verdiepingen toe te voegen.
De sokkel van vier verdiepingen waar
zich de winkels bevinden, is volledig
verbouwd, met een grotere plafondhoogte als resultaat. De oorspronkelijke
kern werd tot 100 meter hoog opgetrokken om de toren te verstevigen.
De gevelbeglazingen reiken in één stuk
van vloer tot plafond en elke eenheid
weegt meer dan een ton.
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 57.000 m²
Plaats Antwerpen
Opdrachtgever Matexi
Architect SM WAA/eld
Studiebureau Arcade concept
Engineering, CES
2

2

Installatie
van stabiliteitsschoren in Silver
Tower

PROJECTTEAM
Eric Cantillon Projectdirecteur
Jurgen Sefers Senior Project Manager
Olivier De Troyer Project Manager
Speciale Technieken
Wesley De Blander Assistent Werfingenieur
Guy Vermeiren Werfleider
Jordie Watté Hulpwerfleider
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Tussen de 16de en 18de verdieping van de
Silver Tower werden acht schoren bevestigd. Ze vormen een diagonale verbinding
tussen de centrale kern en de gevels aan
elke zijde van de toren. Deze schoren zijn
voorzien van een schokdempersysteem,
waardoor ze de twee types bewegingen
van de toren kunnen opvangen.
1. Het belastingseffect: tegen het eind
van de bouw zullen de randen de neiging
hebben om licht naar omlaag te zakken
ten opzichte van de centrale kern.
2. Het effect van de wind: de schokdempers moeten vergrendelen in geval
van een te grote belasting veroorzaakt
door de wind. Met een elektronisch apparaat kan elke zuiger geregeld worden.
Ter herinnering: met een hoogte van
137 m valt dit bouwwerk binnen de categorie van de hoge gebouwen.
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— NIEUWS VAN OP DE WERF —

— NIEUWS VAN OP DE WERF —
3

2

FOETZ
Op het oude bedrijfsterrein hebben
we de wind- en waterdichte ruwbouw
gerealiseerd van een industriële hal in
een recordtijd van vier maanden. In het
gebouw is aan de voorzijde plaats voor
kantoren, aan de achterzijde bevindt
zich een magazijn. Onze verschillende
ploegen zijn momenteel bezig met de
afwerking.

Michael Oliveira Werfleider

4

Gebouw 28
Tracol

Johan Karlsson Werfleider
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 31.350 m²
Plaats Gasperich
Opdrachtgever T-Comalux
Architect Schemel Wirtz Architectes
Associés
Studiebureau ICB

2

Dit gebouw voor gemengd gebruik zal
negen verdiepingen tellen en 115 appartementen en duplexen van verschillende
groottes bevatten, elk met terras of erker.
Op de begane grond van het gebouw
komt een commerciële zone, terwijl de
tweede, derde en vierde verdieping door
kantoren worden ingenomen. In de twee
ondergrondse niveaus van het gebouw
zullen parkeerzones en kelders worden
ondergebracht.

De betonnen structuur van het gebouw
wordt volledig ter plaatse gegoten, met
uitzondering van bepaalde wanden en
trapbomen. De paalfundering bestaat uit
een funderingsplaat en waterdichte ondergrondse wanden. De paddestoelvloeren, gedeeltelijk nagespannen, worden
ter plaatse gegoten.

Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 23.000 m²
Plaats Belval
Opdrachtgever Tracol Immobilier/
Groupe Getral
Architecte Beng Architectes Associés
Studiebureau ICB

2

Îlot A3
“Îlot” of blok A3 maakt deel uit van
het grote project “Îlot A” dat bestaat
uit vier blokken verspreid over vier
hectare in Gasperich. Met Îlot A3 wordt
de laatste fase van dit grootschalige
project ingezet. Het zal negen
niveaus tellen - zeven verdiepingen
en twee ondergrondse niveaus met
parkings en kelders en bestaat uit zes
afzonderlijke gebouwen met in totaal
251 appartementen. Dit complex
onderscheidt zich van de andere door
bepaalde architecturale details, zoals
de gebogen balkons. Het behoort tot de
energieprestatieklasse AAA.
Type werken Nieuwbouw
Oppervlakte 31.350 m²
Plaats Gasperich
Opdrachtgever T-Comalux
Architect Schemel Wirtz Architectes Associés
Studiebureau ICB
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PROJECTTEAM
Johan Couset Project Manager
Gregory Descamps Werfleider
Romain Moutet Hulpwerfleider
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— TEAMWORK —

— TEAMWORK —

BLATON GROUP

Newsletter

Oosterweel
Linkeroever
CIT Blaton werkt in een consortium aan
de eerste fase van een van de grootste
werven in zijn soort in Europa. Deze
fase heeft tot doel om het verkeer in het
westelijk deel van Antwerpen vlotter te
laten lopen. De waarde van dit contract
bedraagt 385 miljoen euro (op een
totaal budget van 3,25 miljard euro voor
alle fasen samen). Deze werf betreft de
wijken Linkeroever en Zwijndrecht en
is in 2018 van start gegaan. De werken
zullen naar verwachting vijf jaar in
beslag nemen.
Het gehele wegennet wordt heringericht en er wordt een nieuwe weg aangelegd die de E34 en de E17 met elkaar verbindt. De meeste bestaande structuren
zullen afgebroken en opnieuw gebouwd
worden. Bovendien worden er momenteel aanzienlijke investeringen gedaan
om voor veiligere fietspaden, geluidsschermen, ecopassages... te zorgen. En
om het gebruik van het openbaar vervoer naar het centrum van Antwerpen
te stimuleren, komt er ook een nieuwe
Park & Ride-parking met 500 plaatsen.
Een ploeg van elf projectleiders en
werfleiders is ingezet op Oosterweel.
Ze maken deel uit van de ploeg van 50
ingenieurs die dit faraonische project in
goede banen moeten leiden.
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— QSE —

— QSE —

Be Safe,
de veiligheidsreflex
CIT Blaton en CBL streven ernaar om arbeidsongevallen te voorkomen. De KVM
Dienst maakte een analyse van de ongevallen van de afgelopen vijf jaar, en daaruit
blijkt dat de ongevallen grotendeels te wijten zijn aan gevaarlijk gedrag. Onze
medewerkers zijn gekwalificeerd en beschikken over collectieve en persoonlijke
beschermingsmiddelen, maar hebben nog niet de juiste veiligheidsreflex ontwikkeld.

Zeven thema's

het dragen
van een helm

een veiligheidsbril

een harnas

Om deze problematiek onder de
aandacht te brengen, heeft de KVM
Dienst de campagne Be Safe opgezet.
De campagne vestigt de aandacht op de
gewoontes die we in ons dagelijks leven
hebben aangenomen om onze kinderen
te beschermen en trekt een parallel met
het reilen en zeilen op de werf. Waarom
stellen we deze handelingen thuis wel,
maar niet op het werk? We willen dat
iedereen de tijd neemt om de risico's in
te schatten vooraleer actie te ondernemen op de werf (LMRA) en dat men
de gepaste collectieve en persoonlijke
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beschermingsmiddelen gebruikt. We
hopen daarmee ook dat iedereen dankzij deze veiligheidsreflexen ‘s avonds
veilig en wel naar huis kan en van een
goede gezondheid kan blijven genieten.
In totaal worden zeven thema's belicht:
het dragen van een helm, het dragen
van aangepaste handschoenen, een
veiligheidsbril, veiligheidsschoenen,
een harnas, gehoorbescherming en het
plaatsen van relingen. Ze worden allemaal voorgesteld door middel van een
korte video tijdens de toolbox meetings,
via het KVM-kanaal en Workplace.

het dragen
van aangepaste
handschoenen

gehoorbescherming

veiligheidsschoenen

het plaatsen
van relingen

Er worden ook een lunchbox,
een buff en een t-shirt in
de Be Safe-kleuren uitgedeeld,
om iedereen dagelijks te
herinneren aan het belang
van deze handelingen.
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— COMMUNICATIE —

Een nieuw uithangbord
op het internet

In het kader van een
verbetering van de externe
communicatie heeft CBL een
nieuwe website gelanceerd
(www.cbl-sa.lu). Het doel
is om duidelijke informatie
over het bedrijf zo toegankelijk mogelijk te maken: alle
inhoud is in een paar klikken
te bekijken.

— ONze collega's —

Een moestuin bij CBL
Sinds enkele jaren verzorgt voormalig kraanmachinist Gigi Pollastro de tuinen
van het CBL-hoofdkantoor in Niederkorn. In zijn moestuin verbouwt hij heel wat
verschillende groenten: courgettes, aubergines, pompoenen, wortelen, tomaten…
Hij maakt ook elk jaar confituur van seizoensfruit. Vanuit zijn bezorgdheid om
het milieu heeft hij een “hotel” geïnstalleerd om de insecten een handje te helpen.
Gigi heeft er een lange carrière in de bouw op zitten en kan midden 2020 van
een welverdiend pensioen beginnen te genieten.

Op de website krijgt de bezoeker meteen zicht op de laatste nieuwtjes uit
het bedrijf: nieuwe projecten, de status
van de werven en evenementen. Drie
pictogrammen geven toegang tot de
rest van de website:
– Het eerste pictogram verwijst naar
de lopende werven en de gerealiseerde
projecten. Een categorie per activiteitsdomein maakt het zoeken makkelijker;
– Het tweede belicht de verschillende
expertisegebieden van het bedrijf.
Hier worden de vele diensten
voorgesteld waarvoor klanten bij CBL
terechtkunnen.
– Het laatste pictogram geeft toegang
tot de “jobs”-pagina, waar alle vacatures terug te vinden zijn. Het is nu
mogelijk om te solliciteren voor een
functie: ofwel door een LinkedInprofiel te uploaden, een cv te importeren of manueel in te vullen.
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— QSE —

— HR —

Een nieuwe inrichting voor
de magazijncontainers

Kwaliteitswerk dankzij
gekwalificeerde, geëvalueerde
en opgeleide medewerkers

Marine Van Eeckhoudt KVM Assistent

In het kader van haar eindwerk voor preventieadviseur heeft
Marine Van Eeckhoudt, assistente op de KVM Dienst, een
nieuwe inrichting van de magazijncontainers voor de werven
ontwikkeld. De containers werden georganiseerd volgens
het LEAN-systeem en moeten orde en netheid helpen
bevorderen. Het doel is om het werknemers makkelijker te
maken het benodigde materiaal te vinden.

Elk jaar organiseert de HR-afdeling individuele gesprekken met de arbeiders.
Deze aanpak past binnen een proces van continue kwaliteitsverbetering. Dit is
een gelegenheid voor de 350 medewerkers om in gesprek te gaan met hun
directe leidinggevende en de verantwoordelijke van de werf, maar ook met HR.
Er wordt rekening gehouden met de volgende criteria: kwaliteit van het werk,
initiatiefname… Een gesprek met elke werknemer maakt het mogelijk om een
bepaalde problematiek aan te kaarten, een opleiding voor te stellen of een
potentieel voor promotie bloot te leggen.

CBL investeert heel wat tijd in
deze aanpak en wil daarmee het
aanwezige menselijk kapitaal
erkennen én verder ontwikkelen.

Met behulp van felle kleuren werden
verschillende zones gecreëerd: geel
voor het materiaal dat jaarlijks gecontroleerd dient te worden, donkergroen
voor het materiaal dat driemaandelijks
wordt nagezien en rood voor de kast
met chemische stoffen. Een lichtgroene
strook op de vloer markeert een zone
voor vrije doorgang. Ook de volgende voorzieningen werden toegevoegd:
rekken, een plantafel, een bak voor
harken en schoppen, rekken voor ladders, haken, ruimte voor kruiwagens...
Deze voorzieningen werden in nauwe
samenwerking met de werfleiders en
voormannen bestudeerd en werden
uitgevoerd door het depot in Zuun. Dit
nieuwe type container wordt momenteel uitgetest op twee van onze werven (Teniers Building en Van der Valk
Bergen). Na afloop van deze twee tests
wordt het magazijn geëvalueerd en uitgerold in het gehele bedrijf.
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Parallel daarmee organiseert KVM opleidingen toolbox veiligheid. Nadat de
balans werd opgemaakt van de ongevallen die zich in 2019 voordeden, werden
de noodnummers en de procedure voor het opbellen van de hulpdiensten
in herinnering gebracht. De verschillende pictogrammen van de chemische
stoffen worden nogmaals toegelicht in het kader van onze ISO 9001/14001- en
18001-certificeringen.
De klemtoon ligt op vasculaire ongevallen: de eerste symptomen en de behandeling worden uitgelegd. Aan het eind van
de sessie wordt iedereen gevraagd om een
anonieme vragenlijst in te vullen om de
veiligheidsrisico's op de werf te bepalen,
de persoonlijke beschermingsmiddelen
te evalueren en elementen inzake KVM
aan te wijzen die voor verbetering vatbaar
zijn. Op basis van de antwoorden zal een
verslag worden opgesteld dat als basis zal
dienen voor de acties die in 2020 moeten
worden genomen.
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— ENGINEERING —

— ENGINEERING —

UHPC:
meer weerstand,
maar toch compact

Sinds enkele jaren is het vezelbeton met ultrahoge sterkte (UHPC – Ultra
High Performance Concrete) in de bouwsector opgedoken. Het heeft een
druksterkte die veel hoger ligt (130 tot 250 MPa) dan die van traditioneel
beton (20 tot 50 MPa) en hogesterktebeton (50 tot 130 MPa). Bij de samenstelling wordt gebruik gemaakt van een hoge dosering cement (700 tot
1000 kg/m³), superweekmakers en specifieke granulaire samenstellingen.

Vincent Didriche Engineering
Verantwoordelijke
Nicolas Lamant Studie-Ingenieur

Net zoals bij traditioneel beton, kunnen
er vezels (metaal- of synthetische
vezels) aan toegevoegd worden, wat het
mogelijk maakt om geheel of gedeeltelijk af te stappen van de traditionele
wapening en dus compactere elementen
te verkrijgen. Andere voordelen zijn de
hoge duurzaamheid, de hardheid en de
vastheid (geen enkele microscheur),
waardoor het perfect geschikt is voor
bouwwerken die aan een agressieve
omgeving worden blootgesteld (bv.
dooizout).
Een gebrek aan expertise in de sector
in zowel het ontwerp als de uitvoering
van dit soort beton én de beperkte verwerkbaarheid zetten een grote rem op
de toepassing ervan. Over het algemeen
wordt het dus enkel gebruikt voor prefabtoepassingen of wanneer er slechts
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een geringe hoeveelheid beton nodig
is (1 m³ per keer, bijvoorbeeld om een
"naad" te maken tussen de geprefabriceerde elementen van een brugdek).
UHPC speelt in op belangrijke ontwikkelingen in de bouw: optimalisering
van de afmetingen (grotere overspanningen, vermindering van de gebruikte
materialen), verkorting van de bouwtijd
en verlaging van de totale kosten evenals de impact op het milieu, verbetering
van de esthetiek van de bekleding (architecturale vrijheid) en duurzaamheid
van de structuren.
Op de werf van het gemeentehuis van
Etterbeek werd de gevel bekleed met
lamellen en cassettes in UHPC. Door
een gebrek aan normen of voorgeschiedenis heeft het studiebureau ons hogere
veiligheidsfactoren opgelegd voor het

dimensioneren van deze elementen,
alsook een reeks laboratoriumtests
(afscheuren van de steunankers).

Op basis van deze ervaring
kan de dienst Engineering in
de toekomst advies verlenen
over de toepassing van dit
materiaal, wat nieuwe architecturale mogelijkheden met
zich mee kan brengen.
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— Onderscheiding —

De hoofdzetel van CIT Blaton
heeft het label “CO2-neutraal”
ontvangen
Voor zijn eigen hoofdzetel heeft CIT Blaton het eerste passieve kantoorgebouw
in Brussel ontwikkeld. Zo speelt de firma een voortrekkersrol op het vlak van
milieu. Ze wil ze haar verantwoordelijkheid voor het klimaat nu opnemen en niet
doorschuiven naar de volgende generaties.
Om zijn CO2-uitstoot te compenseren,
steunt CIT Blaton, door dit label,
het project Cookstove in Ghana,
dat met het Gold Standard-label is
gecertificeerd. Het project bezorgt
gezinnen efficiëntere kooktoestellen
om ontbossing tegen te gaan en de
uitstoot van vervuilende stoffen in de
woningen terug te dringen. Voor de
productie en commercialisering van het
product wordt ook een beroep gedaan
op lokale werkkrachten.

Diploma-uitreiking bij CBL
Het IFSB, Institut de formation Sectoriel
du Bâtiment, het opleidingscentrum voor
de bouw in Luxemburg, heeft een kwalificerend diploma uitgereikt aan 7 van onze
collega’s. En met die pas verworven competenties bouwen ze mee aan de toekomst
van CBL.
Dhr. DA SILVA ALVES Carlos Miguel
B1/metselaar-bekister
Dhr. ROSA MORAIS Sandro Filipe
B1/metselaar-bekister
Dhr. CARVALHO MACHADO Nuno
B3/metselaar-bekister
Dhr. MOTA CARVALHO Marcio José
B3/metselaar-bekister
Dhr. POLIDO DOS SANTOS Marco
B3/metselaar-bekister
Dhr. DA COSTA LOBO Bruno
F2/kraanmachinist
Dhr. DA ROCHA NELSON Miguel
G1/ploegbaas
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CIT Blaton
avenue Jean Jaurès, 50
1030 Bruxelles

CBL
rue Hahneboesch, L-4578
Niederkorn, Luxembourg

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

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

