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STERK STAALTJE GEOTHERMIE 
IN HERMAN TEIRLINCK-PROJECT
Hoewel niet zichtbaar, is de geother-
mische installatie een van de aller-
belangrijkste blikvangers van het 
Herman Teirlinck-gebouw. Ze werd 
volledig verwezenlijkt door Smet 
GWT Europe, onderdeel van Smet 
Group uit Dessel. Dit familiebedrijf 
legt zich al sinds 1900 toe op diverse 
ondergrondse technieken, waaronder 
ook geothermie (sinds eind jaren 90). 
“Hiermee zijn we een van de pioniers 
van deze techniek in Vlaanderen”, 
vertelt Ludo Zeuwts, directeur van de 
divisie Drilltech. 

Ludo Zeuwts: “We specialiseren ons zowel in koude-
warmteopslag (KWO) als boorgatenergieopslag (BEO) 
voor de openbare- en zorgsector, privékantoorbouw 
en de industrie. Smet GWT Europe telt ondertussen 
meer dan vijftig referenties van grote bodemenergie-
projecten. De meest recente zijn de Corda Campus 
in Hasselt, AZ Zeno in Knokke, het Ziekenhuis Maas 
en Kempen in Maasmechelen, BIAC in Brussel en 
natuurlijk het Herman Teirlinck-gebouw.”

Een belangrijke troef van Smet GWT Europe is dat het 
alles ‘in eigen hand’ uitvoert – lees: zonder onderaan-
nemers. “Tevens bieden we indien gevraagd totaal-
oplossingen, inclusief design, installatie, onderhoud 
en zelfs financiering”, vertelt Ludo Zeuwts. “Deze 
‘sleutel-op-de-deurprojecten’ worden uitgevoerd met 
energieprestatiegaranties, zodat de klant zekerheid 
heeft over zijn investering. In Herman Teirlinck 
zorgden we voor de vier koude en vier warme bron-
nen, tot op een diepte van 85 meter, die samen een 
debiet van 40 m³/u leveren. Ook de putuitrusting, 
inclusief onderwaterpompen, injectiekleppen, RVS-
bronkoppen, regeltoestellen en betonnen toezicht-
kamers, hebben we geleverd en geïnstalleerd. 
Verder legden we de horizontale terreinleidingen en 
elektrische kabels tot in de technische ruimte, die we 
vervolgens hebben ingericht met een warmtewisse-
laar van 420 kW, twee warmtepompen van elk 260 
kW, buffervaten, leidingwerk en regelapparatuur. Tot 
slot verzorgden we de volledige elektrische installatie 
en automatisatie. Met dit project kregen we de kans 
om onze geothermische activiteiten op Tour & Taxis 
verder te zetten, want eerder hadden we ook al een 
KWO in het BIM-gebouw gerealiseerd.”     ❚

Tekst | Els Jonckheere

(Foto: Filip Dujardin)
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WOON- EN WERKGEBOUWEN

Brussel Vlaamse ambtenaren verhuizen naar grootste passief kantoorgebouw van België

VLAAMSE AMBTENAREN VERHUIZEN 
NAAR GROOTSTE PASSIEF 
KANTOORGEBOUW VAN BELGIË
Tegen eind dit jaar zal het Herman Teirlinck-gebouw in de Havenlaan in Brussel plaats bieden aan zo’n 2.600 ambtenaren 
van de Vlaamse Overheid. Met een oppervlakte van 66.500 m² krijgt het de titel van grootste vrijstaande kantorencomplex 
in de hoofdstad. Maar er is meer! Herman Teirlinck wordt immers ook het grootste passiefgebouw in België.

ingericht, zodat de ambtenaren de plaats kunnen 
kiezen die het best op hun taak is afgestemd. Door 
het pand een meandervorm te geven, creëerden de 
architecten een gevarieerd bouwvolume dat zich op 
een vanzelfsprekende wijze inpast tussen de stede-
lijke blokken langs de Havenlaan. Voorts opteerden 

Het Herman Teirlinck-gebouw bevindt zich op de site 
van Tour & Taxis en wordt het nieuwe onderkomen 
voor het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in 
Brussel, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
de Minaraad én de Vlaamse Maatschappij voor Soci-
aal Wonen. Er worden 1.800 ‘flexibele’ werkplaatsen 

ze bewust voor een vrij laag complex – het grootste 
gedeelte beslaat amper zes bovengrondse bouwla-
gen. “De grote horizontale vloervelden geven het 
gebouw een menselijke maat en zorgen voor een 
aantrekkelijke werkomgeving”, vertelt architect 
Willem Jan Neutelings. “Om van Herman Teirlinck 

Tekst | Els Jonckheere

een herkenbaar element in de Brusselse skyline te 
maken, kreeg het robuuste laagbouwvolume een 
bescheiden hoogteaccent van acht verdiepingen. 
In deze toren bevinden zich diverse kantoren, 
met bovenin het kabinet van de minister en een 
gemeenschappelijk vergadercentrum.”  

OVERDEKTE BINNENSTRAAT ALS 
KLOPPEND HART
Net als in het Koninklijk Pakhuis op de Tour & 
Taxis-site is er in het Herman Teirlinck-gebouw 
sprake van een overdekte binnenstraat. Deze 
loopt door de lengte van het gebouw, ligt op één 
as met die van het Koninklijk Pakhuis en verbindt 
de twee ingangen van het kantorencomplex. Alle 
gemeenschappelijke functies voor de medewerkers 
en bezoekers – zoals de centrale informatiebalie, 
het restaurant, ontvangstruimtes, auditoria, exposi-
tieruimte en vergadercentra – hebben een adres aan 

deze binnenstraat. Tevens biedt ze toegang tot twee 
grote binnentuinen, die ook de hogere verdiepingen 
veel helder daglicht bezorgen. Ze worden trouwens 
niet geklimatiseerd, zodat ze een echte overgang 
tussen binnen en buiten vormen. Omdat een duur-
zaam woon-werkverkeer wordt gestimuleerd (het 
kantorencomplex bevindt zich op minder dan één 
kilometer van het Noordstation), omvat het complex 
een beperkte ondergrondse parkeergarage voor 
tweehonderd wagens en ruime fietsenkelder.

BETON MET ‘ÉCRITURES SOUPLES’
Het gebouw is gefundeerd op schroefpalen. De 
structuur bestaat uit een (in het werk gestorte) 
beton en een prefab skeletbouw met interne 
stabiliteitskernen (trappenhuizen en schachten), 
kolommen, balken, welfsels, predallen met 
betonkernactivering en een semiprefab gevelschil. 
De buitengevel is opgebouwd uit ruim een half 

miljoen gesinterde bakstenen, die met de hand 
gemetseld zijn volgens een specifiek patroon. Er 
zijn prefab betonnen raamkaders in geïntegreerd 
waarachter aluminium buitenschrijnwerk is aange-
bracht. Willem Jan Neutelings: “De betonnen 
raamkaders zijn door de Belgische kunstenaar 
Henri Jacobs voorzien van ‘écritures souples’, 
in het beton aangebrachte reliëfs die ook in de 
borstweringen van de monumentale trappen in het 
interieur verwerkt zijn.” 

TOONBEELD VAN ECOLOGISCH 
BOUWEN
Van meet af aan was het ontwerp gericht op duur-
zaamheid en een uitstekend binnenklimaat voor 
de gebruikers. Dankzij een verregaande isolatie en 
de toepassing van GEOTABS (de combinatie van 
geothermie en betonkernactivering) ontstond een 
‘passief ’ gebouw met een E-peil van 34.     ›

'Het Herman Teirlinck-gebouw:  
een nieuwe eyecatcher op Tour & Taxis'

De buitengevel is opgebouwd uit ruim een half miljoen gesinterde bakstenen, die met de hand gemetseld zijn volgens een specifiek patroon. (Foto: Filip Dujardin)

(Foto: Filip Dujardin)



10 | BOUWENAANVLAANDEREN.BE

BRUSSEL | Herman Teirlinck-gebouw

Dagelijks 
gebruik

Tijdloos 
design

People Flow® 
oplossingen voor liften, 
roltrappen, automatische 
gebouwdeuren en 
toegangscontrole

We ondersteunen onze klanten in 
elke fase; van ontwerp, fabricatie 
en installatie tot onderhoud 
en modernisatie. KONE is een 
wereldleider in het helpen van onze 
klanten een vlotte en veilige mensen- 
en goederenstroom doorheen hun 
gebouwen te beheren.

www.kone.be

Peikko Benelux B.V. 
Leemansweg 51 
6827 BX Arnhem
Telefoon: +31 (0)26 384 38 66 
Email:      info@peikko.nl

www.peikko.be

Mogelijkheid demontabel monteren (cradle-to-cradle)

Meer ruimte en veiligheid op de bouwplaats

Géén schoren nodig tijdens de montage

Kolommen snel en eenvoudig monteren

Montage- en verankeringssysteem 
voor prefab betonkolommen

HPKM kolomschoenen

HPKM halve A4 advertentie 4.indd   1 1-2-2017   09:46:57

Wim Boydens van boydens engineering: “Er werd een 
openbronsysteem met vier bronnenparen geïnstal-
leerd. Deze zijn geboord op een diepte van 80 meter 
en onttrekken een debiet van 48 m³/h. Drie geother-
mische warmtepompen van elk 300 kW en passieve 
geothermische koeling staan in een hybride configura-
tie met een piekinstallatie op aardgas voor de verwar-
ming. Deze laatste zal echter weinig gebruikt worden, 
want volgens onze simulaties en berekeningen zal de 
combinatie van geothermie en betonkernactivering 
ongeveer 90% van de koel- en verwarmingsbehoefte 
in het gebouw kunnen invullen.” Architect Willem Jan 
Neutelings: “Toch maakt niet alleen de toepassing van 
GEOTABS het Herman Teirlinck-gebouw tot een erg 
duurzaam pand. Ook de hoogtechnologische technie-
ken voor HVAC, verlichting, energie- en warmterecu-
peratie, de integrale toegankelijkheid, het duurzame 
materiaalgebruik en het comfort voor de werknemers 
draagt daar in belangrijke mate toe bij.”

COMPLEXE OPDRACHT VOOR 
HOOFDAANNEMER
Van Laere uit Zwijndrecht was verantwoordelijk voor 
de ‘sleutel-op-de-deurrealisatie’ van dit project. Project-
leider Peter Beckers: “De ruwbouw hebben we in eigen 
beheer gerealiseerd, de rest hebben we overgelaten 
aan ervaren onderaannemers: de volledige binnen-
afwerking, inclusief schilderwerken, gyproc, vloerbe-
kledingen, binnendeuren, diverse types plafonds … 
Maar ook voor de installatie van alle technieken en 
grootkeuken, tot het vaste meubilair toe, moesten we 
partners vinden die een groot project in de relatief 
korte bouwtijd van zevenhonderd kalenderdagen 
konden realiseren.    ›

Om van Herman Teirlinck een herkenbaar element in de Brusselse skyline te maken, kreeg het robuuste 
laagbouwvolume een bescheiden hoogteaccent van acht verdiepingen. (Foto: Filip Dujardin)

(Impressie: ©Extensa)(Impressie: ©Extensa)
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Word jij onze 
nieuwe collega ?
Kom op zaterdag 7 oktober 
naar de  ENGIE Jobhappening 
in Antwerpen. 

Schrijf je in via 
engie.be/jobhappening 

of SMS “ENGIE” naar

8989

Van technieker tot ingenieur, 
bij ENGIE Axima, ENGIE Cofely, 
ENGIE Electrabel of ENGIE Fabricom 
vind je vast dé job die bij je past!  
Ontdek onze 400 vacatures op 
engie.be/jobs.

17009_HR_Jobtour_ADV_95x267.indd   1 08/09/2017   10:23

Participanten aan het woord

DC BORINGEN – VERANKERINGEN, 
BOOR- EN ZAAGWERKEN

Een werk dat met de grootste precisie en vakkundigheid 
moet gebeuren, zijn boringen en zaagwerken voor veran-
keringen, doorvoeringen en constructieaanpassingen. Geen 
bezwaar voor DC Boringen uit Maasmechelen. “Dankzij onze 
knowhow en ervaring – ook in minder alledaagse werken – 
kunnen wij dergelijke opdrachten volgens de regels van de 
kunst uitvoeren”, vertelt zaakvoerder Pascal De Clercq. Het 
bedrijf startte in 2005 als eenmanszaak, maar kende een 
snelle groei. Intussen telt DC Boringen al tien werknemers, 
die kunnen bogen op een uitgebreid machinepark. “In het 
Herman Teirlinck-gebouw waren we onder meer verant-
woordelijk voor meer dan zesduizend verankeringen van 
de raamconstructies op hoogte”, vertelt Pascal De Clercq. 
“Daarnaast voerden we in de ruwbouw- en zelfs ook in de 
afwerkingsfase allround boor- en zaagwerkzaamheden uit. 
Tot slot hebben we de nodige constructieaanpassingen gere-
aliseerd door middel van zaagtechnieken. We zijn in januari 
2016 gestart en zijn tot op heden dagelijks op de werf aan-
wezig geweest.”

INSIDE PROJECTS –  
INTERIEURAFWERKING 

De toepassing van betonkernactivering vereist bijzondere 
aandacht voor de akoestiek. In het Herman Teirlinck-gebouw 
zijn verschillende oplossingen toegepast door Inside Pro-
jects uit Peer. Opgestart in 2004, is dit bedrijf uitgegroeid 
tot een afwerkbedrijf dat zich specialiseert in schrijnwerk, 
afwerkingswanden en -plafonds, schilderwerken en buiten-
gevelbekleding. Zaakvoerder Erwin Vandael: “We zijn dus in 
staat om een ‘compleet’ project op maat te realiseren, wat 
meteen onze grote troef is. Vandaar dat we wel vaker wor-
den ingeschakeld voor de realisatie van grotere gebouwen. 
Herman Teirlinck is echter het grootste project dat we ooit 
hebben verwezenlijkt. We plaatsten er immers 3.000 m² 
verlaagde plafonds uit gipskarton, achtduizend stuks akoes-
tische plafondeilanden, 1.700 m² metalen cassetteplafonds 
en 1.400 m² systeemplafonds. Daarmee was de kous ech-
ter niet af, want onze opdracht omvatte ook het plaatsen 
van 8.500 m² akoestische en brandwerende gispkartonnen 
scheidingswanden, 550 lopende meter bekleding met meta-
len liggers, 7.260 lopende meter raambetimmering, 850 bin-
nendeuren en 500 m² massiefhouten binnenraamgehelen. 
In het auditorium zorgden we voor 275 m² massieve eiken 
wandbekleding en 220 m² tribunevloer. Tot slot was er nog 
7.260 lm raambetimmering nodig, hebben we 75.000 m² 
schilderwerken uitgevoerd en 8.000 lm betonnen kolommen 
en balken afgewerkt.”

Dit was op zich al een uitdaging, maar het Herman 
Teirlinck-project had ook nog wat verrassingen 
in petto. Zo doken er tijdens de voorbereidingen 
archeologische vondsten op, waardoor de geplande 
bouwvolgorde ad hoc diende te worden aangepast. 
Daarnaast was het een vrij complex gebouw door 
de specifieke architectuur, maar ook door de 
toepassing van betonkernactivering, wat impliceert 
dat je voor de start van de bouw al de exacte 
locatie van onder meer alle licht- en bevestigings-
punten, bekabeling, en gewenste openingen moet 
kennen. Toch hebben we de vooropgestelde targets 
behaald, niet in het minst door het niet-aflatende 
enthousiasme en de inzet van het hele werfteam 
en alle onderaannemers. Dit is het zoveelste project 
waarin wij als Van Laere konden bewijzen dat we 

'Van meet af aan was het ontwerp gericht 
op duurzaamheid en een uitstekend 
binnenklimaat voor de gebruikers'

niet terugdeinzen voor de constructie van complexe 
en omvangrijke gebouwen. Mede dankzij onze 
uitgebreide kennis en ervaring zijn we er opnieuw 
in geslaagd om onze reputatie van betrouwbare 
partner die kwaliteitsvolle bouwprojecten realiseert 
alle eer aan te doen.”     ❚

TECHNISCHE FICHE 
Bouwheer 
Extensa (Brussel)
Architect  
Neutelings Riedijk Architecten (Rotterdam, Neder-
land) i.s.m. CONIX RDBM Architecten (Brussel)
Hoofdaannemer 
Van Laere (Zwijndrecht)
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Uw parketspecialist

Brekelen 44
2990 Wuustwezel
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Uw gespecialiseerde partner in akoestische oplossingen.

INDUSTRIEINTERIEUR

AKOESTISCHE
PRODUCTEN

ONDERHOUD EN
RENOVATIE

Knaagreepstraat 5 - 8890 Moorslede - www.no-noise.be

Participanten aan het woord

NO-NOISE – TOTAALOPLOSSING VOOR  
AKOESTISCHE PROBLEMEN
Voor het Herman Teirlinck gebouw stelde de firma No-noise Products uit 
Moorslede een speciaal akoestisch absorptiemateriaal samen, in samenwer-
king met haar klant Forzon en de architecten. “Onze Akopol-polyesterwol, 
gemaakt van gerecycleerde PET-flessen, hebben we gelamineerd met een 
akoestische open spinvliesdoek”, vertelt zaakvoerder Simon De Vriendt. “In 
totaal ging het om zo’n 3.000 m² in 29 verschillende maatdelen. Ze werden 
gemonteerd achter geperforeerde platen en zorgen voor een aangenaam 
akoestisch klimaat.”

De No-noise-groep ontwerpt, produceert, levert en plaatst sinds 2013 pro-
ducten en systemen om geluidsproblemen in een B2B-omgeving tot een 
minimum te beperken. Hiertoe werkt het samen met nauwkeurig geselec-
teerde deskundigen, leveranciers en monteurs. Naast ruimteakoestiek en 
industriële lawaaibeheersing biedt de No-noise-groep nu ook akoestische 
basismaterialen. “Diverse sectoren hebben een duidelijke nood aan een 
vlotte toelevering van dergelijke losse producten”, vertelt Simon De Vriendt. 
“Verbruikers moeten de materialen immers noodgedwongen in het buiten-
land kopen, maar dat brengt logistieke, communicatie- en prijstechnische 
problemen met zich mee. Vandaar dat ik samen met mijn partners David 
Couvreur en Theo de Wildt vorig jaar in september het departement No-
noise Products heb opgericht.” 

No-noise Products richt zich volledig op de levering van akoestische produc-
ten, rechtstreeks van de producent of vanuit zijn magazijn in Moorslede. 
Simon De Vriendt: “Onze verkoop loopt via de gebruikelijke wegen, maar ook 
via een webshop – een primeur in België. Onze doelmarkten zijn afwerkings- 
en installatiebedrijven, aannemers, producenten van plafonds, wanden en 
vloeren, OEM’s die onder meer oplossingen voor carrosserie en maken ... 
Samen met de klant gaan we op zoek naar het juiste materiaal, met de 
bedoeling om hun product of project een akoestische meerwaarde te geven. 
Vooraleer we effectief leveren, zorgen we voor de benodigde geluidsmetin-
gen, labotesten, het toesturen van monsters, proefleveringen en natuurlijk 
het nodige overleg met de klant.” 

HEGGE – RAMEN
De meer dan vijfhonderd ramen die het nieuwe Herman Teirlinck-gebouw telt 
zijn van de hand van Hegge uit Hamont-Achel. Dit familiebedrijf, dat al be-
staat sinds 1893, specialiseert zich via Hegge Gevelbouw enerzijds in ramen, 
deuren en glasvliesgevels. Anderzijds zorgt het via Hegge Toelevering voor 
plaatverwerking (knippen, ponsen, lasersnijden, plooien en persen) en kleine 
lasconstructies. “Beide zusterbedrijven konden aan de slag in het Herman Teir-
linck-project, want alle speciale bevestigingsmiddelen en afwerkingen zijn ge-
produceerd door Hegge Toelevering, evenals het Qualicoat Seaside gemoffeld 
decoratief plaatwerk”, vertelt Andy Coninx, technisch commercieel directeur 
bij Hegge. “In dit project waren de individuele ramen tot bijna 15 m² groot. 
Toch moesten ze in één geheel achter de slag geplaatst worden. Vandaar dat 
we ze al tijdens de ruwbouw naar binnen hebben gebracht, zodat ze klaarston-
den voor montage vanaf het moment dat dit mogelijk was. Gezien de grote 
series en de uitzonderlijke omvang van de ramen, hebben we de lay-out van 
onze productie tijdelijk aangepast en speciale tools ontwikkeld voor de hand-
ling ervan. Herman Teirlinck is onze derde grote project vlakbij de nationale 
luchthaven, want we waren ook actief op Treesquare én Passport.”

VAN LOOVEREN PARKET – PARKET 
Zowel de vergaderruimtes als de sportzaal en de auditoria in het Herman Teirlinck-
complex kregen een vloerbekleding uit kwartierse Franse eik. Het is Van Looveren 
Parket uit Wuustwezel dat dit parket leverde en installeerde. Het bedrijf werd 28 
jaar geleden door Paul Van Looveren opgericht en specialiseert zich in het plaatsen 
van houten vloeren. “We doen dit nog voor 90% op de ambachtelijke manier”, 
vertelt zaakvoerder Liesbet Van Looveren. “Parket- en patroonvloeren in de meest 
uiteenlopende materialen kunnen we ter plaatse installeren, schuren en afwerken, 
zowel voor grote als kleine oppervlakken. Precies door deze werkwijze zijn we in 
staat om ook moeilijke restauraties en renovaties te realiseren. Ook in het Herman 
Teirlinck-gebouw was er sprake van een ambachtelijke plaatsing, met planken van 
15 cm breed, 20 mm dik en een toplaag van 6 mm. De grootste uitdaging in dit 
project was de strikte timing, maar dankzij een goede communicatie en voorbe-
reiding slaagden we er vrij gemakkelijk in om binnen de gestelde tijdslimiet een 
hoogkwalitatieve en perfect afgewerkte vloerbekleding te realiseren. Gezien de 
omvang, de prestige van het gebouw en het gebruikte materiaal is Herman Teir-
linck zonder meer een referentie die we met trots aan ons portfolio toevoegen.”

(Foto: Filip Dujardin)
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ARTE-FLOOR
SPECIALIST IN NATUURSTEEN, TEGELS, PARKET EN LAMINAAT

VLOEREN  |  PARKET EN LAMINAAT
NATUURSTEEN  |  DRAINS – AFVOEREN

Wij zijn een team van 4 specialisten op het vlak van harde 
vloerbekleding. Onze specialiteiten zijn het plaatsen van laminaat, 
parket, natuursteen en tegels. We beschikken over verschillende 
ploegen vloerders en parketteurs. Ook over de nazorg voor het 
onderhouden van vloeren en parket geven wij advies.

Promotoren, aannemers, winkelbouwers, horeca, …
 Opvolgen van aanbestedingen
 Voorstellen van tegelkeuzes
 Uitwerken van variaties
  Voorstellen tot plaatsing
 Opvolging van het project
 Wij kunnen ook pakketten op maat voorstellen
 volgens de wensen van uw klant.

VALLEISTRAAT 7 BUS 1 | 3270 SCHERPENHEUVEL | 0483/036120
INFO@ARTE-FLOOR.BE | 0483/036120 | WWW.ARTE-FLOOR.BE
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coated inkt. Anders kunnen onregelmatigheden in de gele en blauwe tint optreden.

Welk logo wanneer gebruiken?

CMYK:  voor quadri drukwerk (bv. uw logo komt bij een kleurfoto)
CMYK neg:  zoals bij CMYK, maar dan met een donkergrijze achtergrond

PMS:   voor drukwerk met minder dan vier kleuren (bv. uw logo op een visitekaartje, een banner, …)
PMS neg:  zoals bij PMS, maar dan met een donkergrijze achtergrond

RGB:   voor alle digitale dragers (website, e-mail, …)
RGB neg:  zoals bij RGB, maar dan met een donkergrijze achtergrond

Z/W:  logo zonder kleuren

PMS Dark Blue C
CMYK: 100% - 86% -  14% - 2%
RGB: 35 - 57 -128
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Participanten aan het woord

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS –  
SOILMIXWAND

Gezien de aanwezigheid van een bestaand gebouw en wegenis werd de 
bouwput van De Meander voorzien van een soilmixwand. Een koud kunstje 
voor De Waal Solid Foundations uit Lokeren, dat zich sinds 1959 speciali-
seert in diepfunderingen met verschillende types palen. “Een andere specia-
liteit van ons bedrijf is de realisatie van secans-, soilmix- en berlinerwanden”, 
vertelt afgevaardigd bestuurder Olivier Rens. “In dit project is de soilmix-
wand uitgevoerd tot een diepte van tien meter en neemt hij een belasting 
van 500 kN/lm op, wat voor dit type wand aanzienlijk is. Vandaar dat we 
de kwaliteit en sterkte van de 450 lm verankerde soilmixwand hebben 
gecontroleerd door kernen te boren en te testen. Daarnaast kregen we de 
opdracht om 850 trillingsvrije dubbel grondverdringende schroefpalen te 
plaatsen. Hiervoor moesten we onze zwaarste machines inzetten, want de 
palen dienden door harde tussenlagen tot in de tertiaire lagen te worden 
geboord. De palen waren van een hoge tonnage en stonden in een zeer 
dicht raster van meer dan honderd palen onder één grote paalkop. Hierdoor 
was er sprake van een enorme verdichting van de grond tussen de palen. 
Kortom: geen eenvoudige opdracht, maar dankzij onze ervaring en expertise 
zijn de funderingswerken uiteindelijk erg vlot verlopen.”

ARTE-FLOOR – TRAPPEN, WANDBEKLEDING, 
VLOEREN EN PLINTEN

Aannemer Van Laere zocht een onderaannemer die alle traphallen voor 
het Herman Teirlinck-project in extreem korte tijd kon afwerken. Het 
vond zijn gading bij Arte-Floor uit Scherpenheuvel, een specialist in na-
tuursteen, tegels, parket en laminaat. “In totaal hebben we 700 lopende 
meter trappen op maat gemaakt”, vertelt zaakvoerder Johan Cartenstart. 
“Daarnaast stonden we in voor 1.500 m² wandbekleding en 2.600 m² 
vloeren, 700 lopende meter plinten en achthonderd stuks plinten op 
maat. De traphallen zijn bekleed met een specifieke gegoten marmercom-
posiettegel. Zowel trappen, vloeren als wanden bestaan uit hetzelfde ma-
teriaal, wat toch wel een zekere ervaring en vakmanschap bij het plaatsen 
vereist. Vandaar dat Van Laere bij ons aan het juiste adres was, want Arte-
Floor spitst zich al sinds 2011 toe op dergelijke opdrachten. Om de krappe 
deadline te kunnen halen, hebben we gemiddeld 25 mensen ingezet. Met 
succes, want op amper zestig werkdagen was de klus geklaard.”

ENGIE AXIMA –  
LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Door de toepassing van ‘Geotabs’, de combinatie van geothermie en betonkernactive-
ring, had het Herman Teirlinck-gebouw nood aan een aangepaste luchtbehandelings-
installatie. Deze werd ontwikkeld en geïnstalleerd door Engie Axima, in samenwerking 
met het HVAC-studiebureau Boydens Engineering. “Het is onze afdeling Building die 
deze opdracht voor haar rekening heeft genomen”, vertelt Philippe Hellemans, depart-
ment manager bij Engie Axima. “Een primeur, want nooit eerder hadden we luchtbe-
handelingsinstallaties aan Geotabs gekoppeld. Vandaar dat we ons goed op dit project 
hebben voorbereid. Maar ook de intense samenwerking met het HVAC-studiebureau 
Boydens en Johnson Controls, de onderaannemer voor de automatische regulating, 
heeft ertoe bijgedragen dat we dit leerrijke traject tot een goed einde wisten te bren-
gen. Aangezien we slechts twee jaar de tijd hadden was dit geen evidentie, want het 
is natuurlijk een groot gebouw. Vandaar dat we uitermate trots zijn dat we dit project 
aan onze referentielijst kunnen toevoegen. En we zijn er zeker van dat er nog tal van 
opdrachten met geotabs zullen volgen, want nu al zien we dat het verbruik aanzienlijk 
lager ligt dan bij traditionele oplossingen. Kortom: we geloven er sterk in dat deze tech-
niek in de toekomst verder zal doorbreken. En dankzij onze realisatie in het Herman 
Teirlinck-gebouw is Engie Axima er nu al klaar voor!”

FORZON – GLAZEN DAK  
BOVEN BINNENTUINEN

De twee indrukwekkende binnentuinen in het Herman Teirlinck-gebouw zijn afgesloten 
met een glazen dak van maar liefst 1.500 m². Dit stukje vakmanschap werd gereali-
seerd door Forzon, een afdeling van Deforche Construct uit Izegem, dat zich focust 
op geïntegreerde architecturale totaalprojecten in de nichemarkt van glazen daken 
en lichtstraten op maat. “We zijn uitermate trots op deze realisatie, want het was 
verre van een eenvoudige opdracht om dit glazen dak te ontwerpen”, vertelt technical 
& commercial director Jeroen De Cock. “Zo moesten we ook de afvoergoten en ver-
ankeringen voor de levenslijn voorzien. Voorts zorgden we voor de afwerking van de 
onderliggende stalen spanten met brandwerende Promat-platen, akoestisch materiaal 
van No Noise en geperforeerde aluminium Perfox-afwerkingsplaten. Tot slot hebben 
we ook nog zestien rookluiken van Colt geïntegreerd. Heel wat deelspecialiteiten en 
voorzieningen dienden dus binnen de krijtlijnen van het design op elkaar te worden 
afgestemd. Dit is al het tweede grote project die we op Tour & Taxis gerealiseerd heb-
ben. Aangezien deze site zich op een boogscheut van de luchthaven bevindt, is het 
een uitstekende referentie om onze buitenlandse klanten te tonen wat we in onze 
mars hebben.” 

(Foto: Filip Dujardin)


