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SCHOEFFAERTS
“We wilden onze grenzen verleggen”

Perfectionistisch, perfectionistischer, perfectionistischst. De

projectleider bij de firma Mathieu Gijbels. Samen met de

uitspraak van de overtreffende trap van het woord perfec-

architecten van Block Office, Dave Grosemans en Bert

tionistisch is haast even moeilijk als het realiseren van het

Ruelens en bouwheer Ronny Schoeffaerts blikken ze terug

project waarover dit artikel gaat. En of de architecten, aan-

op een in alle opzichten uniek project.

nemers en bouwheer zichzelf overtroffen hebben met het
nieuwe hoofdkwartier van Schoeffaerts, gespecialiseerd in
afwerking en interieur. De lat lag extreem hoog en marge om
ze te verlagen werd gezien als een zwaktebod. Daarvoor was
de passie voor het vak ook te groot. “Ongeacht de uitdagingen die we tegenkwamen in het project; steeds zochten we
samen met de andere partijen naar een oplossing. Gelukkig
waren er regelmatig koffiekoeken,” aldus Robby Engelen,
- 63ste editie - 12 -

Zou de 14-jarige Ronny Schoeffaerts het geloofd hebben als je
hem meer dan 20 jaar geleden zou gezegd hebben dat hij vandaag aan het hoofd zou staan van een gerenommeerd interieuren afwerkingsbedrijf? Allicht niet, opgroeiend in een kansarm
gezin en aan de vooravond van een eerste leercontract. Maar
het is ongetwijfeld een verklaring voor zijn grote gedrevenheid
om vandaag niet alleen bij zijn klanten, maar ook bij de bouw van
een eigen nieuwe showroom tot het uiterste te gaan. “Onze
voormalige showroom, tevens in Diepenbeek gelegen, voldeed
niet meer aan onze vereisten,” aldus CEO Ronny Schoeffaerts.
- 63ste editie - 13 -

“We hadden er al een paar keer verbouwd, en met een derde
verbouwing zouden we niet het programma kunnen realiseren
dat we voor ogen hadden. Door de jaren heen zijn we immers
uitgegroeid tot een totaalleverancier op het vlak van interieur,
met onder andere ook deuren, parket en vloeren in ons aanbod.
Dat wilden we volop kunnen tonen. Dus weken we uit naar een
nieuw terrein, in het businesspark Dorpsveld II gelegen tegenover de Jaga-site.”

eindelijke ontwerp vandaag als “vele villa’s in één project”. “Een
eerste plan, dat we in een verregaande fase hadden uitgewerkt,
bleek nadien toch niet gedurfd genoeg voor de bouwheer,” aldus Dave Grosemans van Block Office. “Nadien vloeiden zijn
inspiratie samen met de onze tot het huidige ontwerp. Een uitdaging die we in de toekomst met ons bureau zeker nog eens
willen aan gaan.” Ook de input van interieurarchitect Bert Casters, die al jarenlang samenwerkt met Ronny Schoeffaerts, bleek
daarbij van groot belang.

Vele villa’s in één project

Dat ontwerp bestaat uit een gebouw met verschillende bouwlagen waar je telkens doorheen kunt kijken en geeft, door de
toepassingen van verschillende spectaculaire uitkragingen, uit
op alle windrichtingen. “De drie schijven werden telkens anders
uitgevoerd: de benedenlaag vooral in glas, een tweede laag vooral in het wit en een derde laag in het zwart,” aldus Dave. “Met
tussen elke bouwlaag een schaduwvoeg die wordt uitgelicht.”

De site was er dan wel, voor de finale plannen op tafel lagen,
De site was er dan wel, voor de finale plannen op tafel lagen,
ging er toch nog wat tijd over. Een waterpartij, een binnentuin
en een moderne showroom die flexibel kan worden ingericht.
Die elementen moesten zeker opgenomen worden in het bouwprogramma.
Het architectenteam van het Hasseltse Blockoffice, dat onder
andere gespecialiseerd is in villabouw en met wie Schoeffaerts
vaak aan gemeenschappelijke projecten werkt, vergelijkt het uit- 63ste editie - 14 -

“Niet alleen architecturaal, maar ook bouwkundig een huzarenwerkje,” aldus Ronny. “Als er iemand in staat zou zijn om dit te
realiseren, dan was het de firma Mathieu Gijbels wel. En dus
werd deze firma ingeschakeld voor vertaling naar de praktijk.”

Levenswerk

Maar de grote eyecatcher is ongetwijfeld de wenteltrap. “In
deze trap komen onze specialisaties mooi samen: de trap bevat
pleisterwerk, gyproc en schilderwerk, aldus Ronny.”

Het gebouw kreeg, zoals gevraagd, inderdaad een prachtige waterpartij en binnentuin: een pad voert de bezoekers via een loopbrug van keramische natuursteen over het water (mét kois) voorbij de prachtige kurkeiken richting de inkom. Als bezoeker zie en
voel je meteen: hier werd niets aan het toeval overgelaten. En
dat gevoel blijft ook binnen overeind. “Ik beschouw dit project
toch enigszins als een levenswerk: al mijn expertise en die van
het team komen er samen, we wilden echt grenzen verleggen.
We wilden een uniek concept creëren voor de klant of architect
die hier alles onder één dak kunnen vinden op het vlak van interieurafwerking, van pleisterwerken tot en met schilderwerken en
alles wat daartussen valt.”

“En die andere trap met zwevende glazen treden, mag dan wel
eenvoudig lijken, om deze zo uit te voeren was er ontzettend
veel studiewerk nodig,” aldus Robby Engelen, projectleider bij
Mathieu Gijbels. “Dat geldt trouwens voor heel wat andere zaken in dit gebouw en was ook nodig om de perfectie in alle belijningen en details te benaderen,” legt Bert Ruelens uit. “Dankzij
een goede voorbereiding en heel veel overleg tussen de bouwheer, bouwfirma en architect, hebben we echt wel grenzen verlegd.”

Op de begane grond vind je naast een prachtige ontvangstbalie
onder andere de showroom van de Brems- en Anyway-deuren
die Schoeffaerts verdeelt, kantoor- en vergaderruimte en de foyer met sfeervolle loungeruimte, bar en tafel om klanten te ontvangen. Overal valt de bijzonder hoge afwerkingsgraad op. Zelfs
de toiletruimtes (wit voor de dames, zwart voor de heren) zijn
een ommetje waard.

“Ik denk bijvoorbeeld ook aan de zwarte gevelplaten en de
gouden kaders die we zo scherp mogelijk hebben uitgevoerd, de
grote pivoterende deuren, de waterpartij die we op het niveau
van de binnenafwerking hebben uitgevoerd,” zegt Robby nog.
“Het scheelde niet tot op de centimeter, wél tot op de millimeter. De boeketjes bloemen die onze projectvoorbereider Linda
Blockx regelmatig cadeau heeft gekregen van Ronny, waren
- 63ste editie - 15 -
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“Vanaf het begin tot het einde van het bouwproces was de
samenwerking met De Voordenkers erg positief. We zaten allemaal
op één lijn, wat zorgde dat de wekelijkse werfvergaderingen erg vlot
verliepen. Ik heb een specifieke stijl, maar Mathieu Gijbels en de
architect wisten precies wat ik nodig had. Het gebouw staat symbool
voor de innovatie van Prefamac. De witte kleur, de strakke gevel en
de hal van 30 meter maken het gebouw af. Prefamac is nu helemaal
klaar voor de toekomst!”

“Samen hebben we elkaar naar een hoger niveau getild”

dubbel en dik verdiend (lacht).” Via de wenteltrap bereik je de
eerste verdieping, waar de parket- en vloerenshowrooms zijn geïnstalleerd, evenals kantoorruimte voor de medewerkers. Verder
kun je ook nog inspiratie opdoen voor gordijnen, tapijten, giet- en
mortexvloeren. Door met verschillende sfeerboxen te werken,
krijg je als bezoeker nooit het overweldigende gevoel dat je in
een standaard showroom wel eens overvalt.
Op de derde verdieping wordt op dit moment nog een kijkloft
(mét buitenzwembad) ingericht: de ideale manier om alle diensten en mogelijkheden te zien samenvloeien.
Een levenswerk waar ook de volgende generatie de vruchten
van zal plukken, zoveel is zeker. In het bedrijf wordt de zaakvoerder immers al geflankeerd door zijn 2 zonen en dochter.
Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen
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HVC Architecten

refamac is nu helemaal
“ Pklaar
voor de toekomst
”

Ook interieurarchitect Bert Casters was geen onbekende voor
Ronny Schoeffaerts. “We leerden elkaar jaren geleden kennen
via een gemeenschappelijk project,” aldus de interieurarchitect
uit Oudsbergen. “Ik maakte de evolutie van Schoeffaerts naar
een totaalpartner van op de eerste rij mee, en zag dus ook hoe
ze hun vorige showroom ontgroeiden. Ook daar deed Ronny al
meermaals een beroep op mij. En ook daar lag de lat al hoog.
Maar wat we hier samen met de andere partners hebben neergezet, is toch nog van een ander niveau. Het klopt dat we wat moeilijk uit de startblokken geschoten zijn, maar eens we tot dit finale,
vooruitstrevende ontwerp waren gekomen, zaten de neuzen in
dezelfde richting. Samen hebben we de schouders gezet onder
dit zeer complexe project. Daarbij wil ik uitdrukkelijk ook de firma Robby en de andere collega’s van het Gijbels-team bedanken.
Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. De 1/100-maquette
die ik voor het ontwerp heb gemaakt, bleek tijdens de voorbereiding van de bouwwerken trouwens erg waardevol.”

Myriam Schepers,
Managing Director Prefamac

“Ondanks die complexiteit, oogt het gebouw eenvoudig, het
weekt ook emotie los” aldus Bert Casters nog. “Dat vind ik er net
zo knap aan. Net zoals we erin geslaagd zijn om de buitenzijde
de detaillering van een interieurafwerking te geven. Een mooie
en beslist unieke referentie voor iedereen die eraan heeft mogen
bijdragen.”

Meer weten over realisaties in uw sector of uw buurt?
Nieuwbouw, renovatie of herstellingswerken?
Tel: +32(0)89 81 91 00 | www.gijbels.com | info@gijbels.be

1 PREFAMAC X2 A advertentie gijbels 1.indd 1
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REDACTIE
INCLUSIEF ZONNEPANELEN
Wie vandaag voorbij de kantoren van afwerkingsbedrijf Schoeffaerts in Diepenbeek rijdt, ziet het resultaat van een gedreven team dat
garant staat voor kwaliteit . “We hebben daar de volledige HVAC uitgevoerd. Van de verwarming, koeling en ventilatie tot het opwekken
van hun eigen elektriciteit dmv zonnepanelen”, verduidelijkt Vermeulen. “Op het dak installeerden we zo’n 400 zonnepanelen. Een
mooie referentie! Net als Aspec uit Nieuwerkerken (720 zonnepanelen) en Apotheek MCO te Mol (260 zonnepanelen).
HVAC-specialist Dima Ecotechnics uit Bilzen hanteert een erg hoog afwerkingsniveau en werkt uitsluitend met kwalitatieve materialen. U kunt
er terecht voor warmtepompen, gaswandketels, ventilatiesystemen én zonnepanelen. Zijn actief in kantoren, winkelketens, hotels en
industrie.
…
info@dima-ecotechnics.be • www.dima-ecotechnics.be
…

HVAC

SERVICE & ONDERHOUD

SANITAIR

Installaties en onderhoud
van uw residentiële en
commerciële installaties.

Onderhoud is cruciaal bij het correct
functioneren van uw HVAC installatie.
Dit bevordert ook de levensduur
van de toestellen.
Wij werken over gans België.

Nieuwe installaties en
vervangingen van uw
technieken.

Dima Eco-Technics bv I Royerveld 16, 3740 Bilzen I Tel: 089 20 40 48 I info@dima-ecotechnics.be
www.dima-ecotechnics.be
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“WE LIGHT YOUR FIRE”
SINDS 1977

Busschaert parketZandstraal atelier
Vekestraat 29/A4
1910 Kampenhout – Sas
www.busschaertparket.be

KAPITTELSTRAAT 4, B-3740 BILZEN
INFO@OOSTERBOSCH.BE
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NELISSEN STEENFABRIEKEN
WINT DE PERSPRIJS
Op woensdag 2 december mocht Nelissen Steenfabrieken de
prestigieuze Persprijs van Voka Limburg in ontvangst nemen. Dat
gebeurde tijdens het online event Versgeperst. Daarmee haalt de
steenfabrikant het van de twee andere genomineerden: Konings
en Jansen the Building Company.
Communiceren in tijden van corona is niet evident. Toch kunnen veel
bedrijven volgens de persjury nog een puntje zuigen aan de communicatie van Nelissen. De jury, vertegenwoordigd door Dirk Billion (TVL),
Dominiek Claes (HBVL), Kurt Meers (ML) en Dirk Reynders (Radio 2),
sprak vol lof over meerdere acties waarmee we in de voorbije periode
het nieuws haalden. De opschorting van het bouwverlof in samenspraak met de werknemers was een eerste statement waarmee we in
de pers verschenen. Ook de dronebeelden van onze #samensterk-actie die op VTM verschenen bleven niet onopgemerkt. Om de bezwaren tegen de windmolen te beantwoorden stuurden we naar alle omwonenden een brief mét mondmasker, en ook dat werd door de jury
gesmaakt. Bij Nelissen zijn we heel trots dat we deze prijs in de wacht
hebben kunnen slepen. “We zien dit als een bevestiging van
onze heldere en transparante communicatie naar de buitenwereld waarbij we het menselijke aspect steeds centraal proberen
te stellen”, aldus Roberta Melis, marketing- en communicatiemanager bij Nelissen Steenfabrieken. Waar we nog het meest fier
op zijn, is het feit dat we de Persprijs hebben gewonnen dankzij de
inspanningen van het héle Nelissen-team. “Dit hebben we te danken
aan alle medewerkers van Nelissen, en was dus zeker geen one-man
of one-woman show’, besluit Melis.
www.nelissen.be
maesen.indd 1
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Ondernemerspark 48 3650 Dilzen-Stokkem I +32 475 428 439
info@willen-Maesen.be
I www.willen-Maesen.be
Ondernemerspark
48 3650 Dilzen-Stokkem
I +32 475 428 439
info@willen-Maesen.be I www.willen-Maesen.be
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