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CIRKELVORMIG 
HOOGSTANDJE WIJST BARCO 
DE WEG NAAR DE TOEKOMST

Kortrijk: Cirkelvormig hoogstandje wijst Barco de weg naar de toekomst

Tekst | Niels Willaert, Arne Vansteenkiste       Beeld | F. Bogaert, Cordeel, Jaspers-Eyers Architects, VK Engineering

Een cirkelvormig staaltje moderne bouwkunst. Het centrale gebouw op de nieuwe Barco-site, The Circle, is een architec-
turaal meesterwerk. Een leger bouwspecialisten onder aanvoering van aannemer Cordeel combineerden hun kennis en 
ervaring om dit imposante, complexe bouwproject te realiseren. “Het nieuwe hoofdkwartier is een dynamische campus met 
internationale uitstraling”, vertelt Barco’s facilitair directeur Ronny Smismans.

De businesstentakels van Barco reiken tot ver in het buitenland. Toch pootte 
het elektronicabedrijf zijn hoofdkwartier neer in Kortrijk. “We zien de nieuwe 
campus als organisch verlengstuk van de oude gebouwen”, aldus Ronny 
Smismans van Barco. “Er was nood aan een centrale infrastructuur omdat de 
gebouwen in Kuurne einde levensduur waren en er veel tijd verloren werd 
door het heen en weer rijden tussen beide vestigingen.” Voor de nieuwe site 
investeert Barco 50 miljoen euro. Het bouwkundig juweeltje zet de technolo-
giegigant en zijn medewerkers op koers richting een verdere internationale 
toekomst en geeft de omgeving allure.

OPVALLENDE VORMEN 
Barco koos de architect via een ontwerpwedstrijd. De aannemer werd dan weer 
geselecteerd aan de hand van zijn kennis over het dossier en uiteraard op de 
prijs. Geen lastenboek, maar een kwaliteitshandboek was de rode draad bij de 
selectieprocedure. Dat, en een uitgebreide projectsite. Jaspers-Eyers Architects 
tekende het ultieme ontwerp. Architect Bruno Poelman: “We hebben gespeeld 
met niet-alledaagse, ronde vormen. We focusten op dynamiek in het project en in 
de samenwerking met partners zoals Cordeel.” 

Cordeel nam zowel de bouw van interieur als exterieur voor zijn rekening. Project-
leider Kevin de Hainaut: “Dit is een project met een grootse uitstraling. We zijn erg 
trots op de werken en het resultaat.” De bouw startte in de winter van 2013. Begin 

dit jaar werd het volledige complex opgeleverd. Voor een project van deze omvang 
en met heel wat complexe samenwerkingen is dat op zich al een indrukwekkend 
resultaat. “De architecturale vorm zorgde voor heel wat uitdagingen. Het ontwerp 
vroeg om speciale bouwtechnieken, nieuwe technologie en interessante coöpera-
ties. Het eindresultaat is een hele mooie referentie.”

EEN BIJENKORF VOL BEZIGHEID 
De gevelbekleding van The Circle is uniek. Architect Bruno Poelman: “Een glazen 
skelet toomt een open ruimte vol bedrijvigheid in. De glaspartijen bezorgen de 
open ruimte enorm veel daglicht. Binnenin is er geen storende wirwar van trap-
pen: lange wandelbruggen en een liftennetwerk verbinden de diverse componen-
ten met elkaar.” Wie binnentreedt, komt in een gezellige flow die je meeneemt 
langs de verschillende afdelingen in het nieuwe hoofdkantoor. Ze vormen als 
het ware organische nesten. “We kozen het onorthodoxe pad en stapelden ronde 
vormen die verschillen qua grootte: de werknemers krijgen opleidingen in een 
driehoek, doen research in een halve cirkel, vergaderen in ovalen en geven demon-
straties hoog in de lucht. Deze invulling zorgt ervoor dat werknemers elkaar meer 
zien en ontmoeten”, vertelt Bruno. Dezelfde levendigheid wordt langs corridors 
doorgetrokken naar de drie gebouwen die The Circle omringen. The Lab (een 
onderzoekslaboratorium), The Pulse (een extra kantoorgebouw) en The Engine (de 
bestaande productie-units) zijn onstuimige ontmoetingsplaatsen die in verbinding 
staan met hun grote broer en de omgeving.    ›

Het nieuwe Barco-complex is een streling voor het oog. 

Ronde vormen en oog voor detail. 
De technische uitwerking zorgde voor 
heel wat innovaties bij de aannemer.
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“DE WERKNEMERS KRIJGEN 
OPLEIDINGEN IN EEN DRIEHOEK, 
DOEN RESEARCH IN EEN HALVE 

CIRKEL, VERGADEREN IN OVALEN 
EN GEVEN DEMONSTRATIES 

HOOG IN DE LUCHT.”

MULTIFUNCTIONELE CAMPUS 
Het hoofdgebouw is een cirkelvormige mastodont met een diameter van 75 meter 
en een hoogte van 25 meter. Maar The Circle is meer dan deze opvallende ronde. 
Het is een onderdeel van een grotere campuspuzzel. Samen zorgen ze voor sfeer en 
beleving. Bezoekers en werknemers worden ondergedompeld: na een maaltijd in 
het restaurant drink je een cappuccino in de koffiebar ernaast. In het auditorium, 
waar 170 personen plaatsnemen, beleef je de ultieme Barco experience. Het vormt 
het schouwtoneel voor Barco’s nieuwste technologie. In de leslokalen van de Barco 
University ben je onmiddellijk mee met de nieuwste ontwikkelingen. De neuzen 
van de bouwpartners stonden in dezelfde richting: de verschillende ruimtes vullen 
elkaar perfect aan. De moderne campusuitstraling moet niet alleen medewerkers, 
klanten en bezoekers verbazen, maar ook pas afgestudeerd talent.

RESPECT VOOR DE OMGEVING
Het landelijke karakter van de omgeving rond The Circle blijft bewaard. “Het hoog-
technologische van het gebouw vloeit over in het organische van de omliggende 
natuur en omgekeerd. De grote vijver springt onmiddellijk in het oog. Bezoekers en 
werknemers halen een frisse neus tussen de inheemse bomenrijen en grasvlaktes 
errond. We geven de lokale fauna en flora alle kansen om te gedijen”, verduidelijk 
architect Bruno Poelman. Naast 716 nieuwe parkeerplaatsen bieden een fietspad 
en fietsstaanplaatsen de medewerkers een groen transportalternatief.

INNOVATIE OP HET VLAK VAN TECHNIEKEN
Een apart design vraagt een ongewone manier van handelen. Cordeel begon 
samen met Jaspers-Eyers aan de operatie met een kwaliteitshandboek vol eisen in 
de hand. “Kant-en-klare plannen waren er nog niet. De verschillende onderdelen 
ontwikkelden we stap voor stap door out-of-the-box te denken en dankzij inspan-
ningen van velen”, weet Kevin de Hainaut. “De rondingen duwden ons samen met 
het bouwteam in de richting van innovatieve oplossingen. Een aangename ontwik-
kelingstocht die, voor België, unieke uitvoeringsmethodes met zich meebracht.” 

ENGINEERING OP HOOG NIVEAU
Voor het technische aspect tekende VK Engineering present. Het team van 
multidisciplinaire ingenieurs boog zich onder andere over de koudeproductie, 
gevel en veiligheid van het hoofdgebouw. VK’s projectleider Bart Callens: “We 
berekenden en voorspelden de mogelijke thermische uitzetting, de invloed van 
de zon, comfortproblemen, verlichting, enzovoort. Het ging om geavanceerde 
engineering met complexe software." VK Engineering tekende meteen de rook- en 
warmteafvoerinstallatie voor het atrium, het kloppend hart van The Circle. "Een 
passende rook- en warmteafvoerinstallatie heeft enkele belangrijke doelen. Het 
systeem zorgt er allereerst voor dat er geen hoge temperaturen ontstaan. Mocht er 
toch brand uitbreken, garandeert het rookvrije evacuatieroutes voor medewerkers 
en bezoekers. Hierbij voorkomt de installatie dat de beglazing in de lokalen naast 
het atrium breekt en dat het vuur zich verder zou verspreiden. Tot slot moet de 
installatie de brandweer toelaten om veilig te interveniëren", aldus Callens.    ›
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BELACOUSTICS – 
AKOESTISCHE WANDBEKLEDING EN BASSTRAPS 
In het indrukwekkende auditorium van het nieuwe Barco-gebouw speelt geluid de 
hoofdrol. Er is plaats voor 170 toeschouwers die de nieuwste beeld- en geluidstech-
nologie vakkundig inspecteren en aandachtig lezingen bijwonen. Alles in een Barco 
Escape set-up die bezoekers volledig onderdompelt in het Barco-universum. Om het 
meeste uit de geluidsgolven te halen, contacteerde het bouwteam BELacoustics. De 
Roeselaarse firma leverde een akoestische beleving op maat in het nieuwe auditorium. 
“Ons Soft 4000_R-wandsysteem en de Basstraps boven het plafond leveren het ideale 
geluid”, vertelt Bert Stevens.  

Goede akoestiek is aangepast aan het soort ruimte. “We hebben al jaren ervaring met 
cinemazalen in binnen- en buitenland, dus het Barco-auditorium past in ons straatje. 
We plaatsten akoestische wandbespanning en basstraps. Onze producten zorgen niet 
alleen voor een optimale akoestische beleving, maar zien er bovendien ook goed uit. 
BELacoustics streeft elke dag naar het leveren en plaatsen van de perfecte combinatie 
van akoestiek en esthetiek”, legt Bert uit. 

TEGELCENTER VANHULLE – 
LEVERANCIER VLOERBEKLEDING

De keuze van de vloerbekleding voor The Circle bleek voor Jasper-Eyers Architects en 
Barco geen evidente noot om te kraken. Tegelcenter Vanhulle uit Zulte kon uiteinde-
lijk de gepaste esthetische oplossing voorstellen. Jan Vandenbroecke: “Finaal kozen 
het architectenbureau en de bouwheer voor een volkeramische tegel van het merk 
Marca Corona, met name de serie Matrix, kleur dark, afwerking spazzolato. De serie is 
gemaakt met een digitale printtechnologie en levert een grote variatie qua tekening, 
waarbij er verschillende subtiele kleurnuances merkbaar zijn.” Deze afwerking heeft 
een antislipwaarde van R9 en creëert hiermee een zachte textuur. In het vloerpatroon 
werd gespeeld met de formaten 22.5/90 en 45/90. Niet enkel de binnenvijver werd 
in de serie Matrix uitgevoerd, maar de wastafeltabletten werden ook in deze tegel op 
maat gemaakt.   

Vandenbroecke: “Zelf vinden we dat de geleverde vloer esthetisch gezien uitstekend 
tot zijn recht komt binnen het architecturale totaalplaatje. Aangezien Barco interna-
tionaal een aanzienlijke reputatie heeft en het architectenbureau een prestigieus ge-
bouw heeft ontworpen, was dit ook voor ons een prestigeproject. Wij zijn fier dat we 
letterlijk ons steentje konden bijdragen aan dit ganse, reusachtige avontuur. Dankzij 
de samenwerking met hoofdaannemer Cordeel en onze Italiaanse leverancier Marca 
Corona kunnen we met tevredenheid terugblikken op het resultaat.”

SIMULEREN EN BEWONDEREN
Van speciale afwerkingen op maat en zwevende vergaderzalen tot het inperken van 
geluid: het imposante gebouw en de opvallende architectuur zorgden voor heel wat 
uitdagingen. Timing en coördinatie van de verschillende werken, om maar iets te 
zeggen. Maar ook praktische zaken zoals akoestiek. Zo moest een oppervlakte van 
2.500 vierkante meter akoestisch uitgewerkt worden om lawaai uit het restaurant te 
beperken en nabije vergaderzalen niet te storen. "We stelden een specifiek eisenpakket 
op voor akoestisch comfort in het auditorium, de demonstratieruimtes en de meeting 
decks. Tussen alle speciale, ronde vormen door is het cruciaal om lawaaihinder te 
vermijden. We ontwierpen niet enkel met potlood. We berekenden alle zaalakoestische 
parameters met speciale simulatiesoftware", verklaart Bart Callens van VK Enginee-
ring. In functie van koudeproductie beschikt het architecturale hoogstandje over een 
uitgebreid netwerk van koelplafonds, luchtgroepen en vloerkoeling. Wie in de buurt 
is, weet meteen wat hem of haar te wachten staat: even halthouden en de realisatie 
bewonderen. Of hopen op een uitnodiging van Barco, uiteraard.     ❚

TECHNISCHE FICHE 
Bouwheer Barco (Kortrijk)
Architect Jaspers-Eyers & Partners (Brussel) 
Hoofdaannemer Cordeel (Temse)

Participanten aan het woord

Een glazen skelet toomt een open ruimte vol bedrijvigheid in. De glaspartijen 
bieden een overvloed aan daglicht.
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BELGO METAL CW – GEVELBEKLEDING 
De architectuur van het Barco-kantoor is indrukwekkend. Onder andere 
dankzij de opvallende vormen en specifieke gevelbekleding. Voor ‘The 
Circle’ deed hoofdaannemer Cordeel een beroep op Belgo Metal CW. De 
Belgische firma, gespecialiseerd in architecturale energie-efficiënte gevel-
systemen, ontwierp, produceerde en plaatste alle glas- en aluminiumgevel-
elementen. “Een huzarenstukje, zeker gezien de hoge eisen qua afwerking 
en performantie”, vertelt Ruben Haegeman van Belgo Metal CW.

Voor de unieke constructie paste de firma standaard Reynaers-systemen 
aan, voor een optimaal resultaat. Projectleider Piet Desloovere volgde de 
werf op de voet van start tot finish. “Een rond gebouw is heel wat com-
plexer dan een vierkant. Bovendien is het ontwerp atypisch omdat er ge-
werkt wordt met een omgekeerde gordijnwand. De stalen buizen bevinden 
zich aan de buitenkant van de gevel. De klassieke systemen moesten wor-
den omgedraaid en toch ook het water buitenhouden. Dat vergde een se-
rieuze denkoefening.” Belgo Metal CW ontwierp, produceerde en plaatste 
zowat 7.900 vierkante meter façade. Voor de opvallende spiraalvormige 
banden koos Belgo Metal CW voor Alucobond-panelen. Goed voor zowat 
4.000 vierkante meter. Alle decoratieve cassettes zijn naadloos in de gevel 
ingewerkt, net als de lamellen voor de zonwering. 

Om het technische aspect van de gevelbekleding helemaal juist te krijgen, 
zat Belgo Metal CW van bij de start samen met alle nodige partners: Jas-
pers-Eyers Architects, Cordeel en Barco. “Door onze kennis en ervaring te 
combineren, ontwierpen we een specifieke oplossing voor deze complexe op-
dracht. Dat is onze sterkte. We denken niet enkel in uitvoeringstermen, maar 
zetten onze kennis in van bij de start van het bouwproces. We denken mee 
met de ontwerpers en onze klanten van bij de start van het gevelontwerp”.

Participanten aan het woord
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Merford Belgium
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Merford Special Doors levert totaaloplossingen in 
deursystemen met de eigenschappen: 
▪ Geluidsisolerend
▪ Brandveiligheid
▪ Inbraakwerendheid 
▪ Explosiewerendheid
▪ Kogelwerendheid
▪ Ventilatie

Barco Kortrijk´t Bau-huis Sint-Niklaas

 
Technocon is een ingenieursbureau, gespecialiseerd in de 
engineering van staalbouwprojecten. Vacatures: 
 

PROJECTINGENIEUR STAALBOUW 
STABILITEITSINGENIEUR STAALBOUW 

 

OPLEIDING:  Ingenieur bouwkunde 
FUNCTIE:  Ontwerpen, berekenen, tekenenen van 
staalstructuren.  
Dit houdt o.a. in: opmaken van 3D-modelling, 
stabiliteitsberekeningen, knooppuntsberekeningen, 
ontwerpplannen, productietekeningen … 
PROFIEL: 

� Kennis van Scia Engineer, Tekla Structures 
� Passie voor staalstructuren 
� Werkt nauwkeurig, zelfstandig en resultaatgericht 

WIJ BIEDEN : 
� Boeiende en afwisselende projecten 
� Interessante verloning en extralegale voordelen 

CONTACT: jobs@technocon.be  
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ENGINEERING  INVISIBLE  STRENGTH

De Jonghe bvba
Nieuwendorpe 49

9900 Eeklo

tel 09/344 45 45
www.dejonghe.info
mail@dejonghe.info

tuinontwerp
tuinaanleg 

tuinonderhoud
groenaanleg
zwembaden

opritten 
parkings 

bedrijfsterreinen
wegeniswerken 

asfaltwerken

grondwerken 
rioleringswerken 

funderingswerken 
betonwerken
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TECHNOCON – 
ENGINEERING STAALSTRUCTUUR
Studiebureau Technocon uit Aalter nam het volledige ontwerp, de berekeningen 
en de detailengineering van de staalstructuur voor zijn rekening, zowel voor de 
gevel en dakstructuur als het meeting deck. Een flinke uitdaging als je het ge-
bouw bekijkt. Het glazen dak heeft een imposante oppervlakte van 1500m² die 
ondersteuning nodig heeft. In totaal werd zo'n 900 ton aan draagstructuren van 
Cordeels eigen staalafdeling naar de werf getransporteerd. Het architecturale ont-
werp staat of valt met de opvallende gebogen staalcontouren. De knappe ruitvor-
men zorgen voor een verbinding van het indrukwekkende complex. “De vorm was 
uiteraard de grote uitdaging. Door de schuine kolommen onder het meeting deck, 
de gebogen ruitstructuur waarin glas bevestigd wordt, is de aandacht voor stabili-
teit van het grootste belang”, vertelt Peter Van Nevel, hoofdingenieur en projectlei-
der voor de Barco-kantoren binnen Technocon. Het ontwerp van de staalstructuur, 
de stabiliteitsberekeningen en het uitvoeringsdossier – inclusief 3D-tekeningen 
voor de hoofdaannemer – moesten rekening houden met alle nodige vereisten, 
zoals temperatuurfluctuaties en vormvastheid. “De profielkeuze van de ruitvorm 
staat volledig in het teken van de lasbaarheid. Daarom kozen we voor warmge-
walste genormaliseerde kokers”, aldus lasingenieur Van Nevel. Voor Technocon is 
het Barco-hoofdkantoor een mooi visitekaartje. “De positieve samenwerking tus-
sen bouwheer, architect, aannemer en Technocon resulteerde in deze parel van 
een staalconstructie.”

DE JONGHE  – OMGEVINGSWERKEN
De Jonghe uit Eeklo nam voor het Barco-project de omgevingswerken voor zijn re-
kening. Het bedrijf specialiseert zich in drie pijlers: aannemingen, industrie en tuin. 
Alle drie kwamen aan bod. Op vraag van aannemer Cordeel werd het design-to-build-
principe gehanteerd: een resultaatsverbintenis waarbij de plannen en meetstaat 
niet gespecifieerd zijn bij de start van het project. Alles werd duidelijk naarmate de 
werken vorderden. Projectleider Koen Vermeire: “Zo concretiseerden we de waterbuf-
fering en waterafvoer pas tijdens de uitvoering.” Het feit dat een partner de volledige 
omgevingsaanleg realiseerde, bood heel wat voordelen: één aanspreekpunt, geen 
verschuiving van verantwoordelijkheden, enzovoort.
 
Koen Vermeire: “Voor de parkeer-, kelder-, en rioleringswerken werd er letterlijk 
bergen werk verzet: ruwweg 30.000 kubieke meter grond werd op het terrein zelf 
verplaatst. We doken ondergronds: zeven kilometer riolering, met een diameter tot 
60 centimeter, loopt door en onder de campus.” Vier grote types verharding maken 
de One Campus vlot bereikbaar. “25.000 vierkante meter asfalt vormt de parking 
en grote toegangsweg. Dichter bij het hoofdgebouw plaatsten we 1200 vierkante 
meter Eurodal-betonplaten. De brandwegen in dolomiet leiden je naar het juiste 
gebouw. Tot slot goten we 3000 vierkante meter beton aan de laadkades”, vertelt 
Koen Vermeire.

De centrale vijver ontgaat niemand. Koen Vermeire: “Deze waterpartij van ongeveer 
4000 vierkante meter fungeert als buffer voor het hemelwater. We bekleedden de 
binnenwanden met een folie.” Uitgebreide groenzones omarmen de watermassa. 
“We integreerden de grasvelden, hagen en bomenrijen in het organisch geheel. We 
bewaarden hierbij het bestaande landschap, op vraag van Stad Kortrijk”, weet Koen 
Vermeire. Tijdens deze totaalaanleg botste De Jonghe op de Zuid-West-Vlaamse klei-
grond. “Kalkstabilisaties boden een oplossing. Deze weinig doorlaatbare bodem en 
een drukke werf gooiden het tijdschema soms een beetje overhoop. Flexibiliteit kreeg 
finaal de bovenhand: we haalden succesvol alle deadlines”, besluit Koen Vermeire.

SCHINDLER – LIFTEN
Een groot kantoorgebouw vraagt om snelle verbindingen tussen de ver-
schillende verdiepingen. Bij Barco zorgen de liften van Schindler voor 
die voortdurende flow. Een continue cadans van op- en neerbewegingen 
brengt medewerkers en bezoekers richting bestemming. Cedric Veldeman 
van Schindler: “We installeerden een uitgebreid liftenstelsel met onze 
5500- en 3300-liftmodellen. Om de beschikbare ruimte van de liftschach-
ten optimaal te benutten en het geluid en de trillingen te beperken, ma-
ken ze gebruik van verstevigde rubberen riemen in plaats van de traditi-
onele stalen liftkabels. De afwerking in inox is clean en toch robuust.” 

Een stipte timing en een onorthodoxe bouwmethode daagden Schindler 
uit. Cedric Veldeman: “Door de strikte tijdsplanning viel de installatie van 
de liften nog voor en tijdens de afwerkingfase. In normale omstandighe-
den vormen de liftdeuren de laatste afwerkingsfase. Om andere bouwfases 
vlot te laten verlopen werden bij Barco eerst de deuren geïnstalleerd en 
daarna pas de lift an sich. We draaiden het installatieproces op zijn kop. 
Dit vergde een nog perfectere uitlijning en opmeting – tot op de millimeter 
nauwkeurig.” Maar deze opmerkelijke bouwwijze had ook voordelen. “Onze 
personenliften functioneerden een tijd als werflift. Nog voor de oplevering 
van het gebouw deden de liften al heel wat ritten. Aannemer Cordeel ging 
hier goed mee om en de liften bewezen meteen hun waarde.” 

Participanten aan het woord
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Remeha 
Gas HP 35a HT

De duurzame energiecentrale 
met een grote toekomst
De Remeha Gasabsorptiewarmtepomp is een verwarmings-

oplossing die tevens bij uitstek geschikt is om de CO2-uitstoot 

fors te verlagen bij nieuwbouw of renovatie. 

De Gas HP 35a HT maakt gebruik van de duurzame warmte uit 

de omgevingslucht. Deze warmte wordt samen met de warmte 

van de gasbrander afgestaan aan de installatie. De Remeha 

lucht-water warmtepompen zijn geschikt voor gebruik in een 

hoog temperatuur systeem HT. Dankzij de unieke OpenTherm 

aansluiting laat de gasabsorptiewarmtepomp zich eenvoudig 

aansturen.

Het is eveneens een ideaal product om in cascade te combineren 

met bestaande Remeha toestelen zoals Quinta Pro, Gas 210 Eco 

Pro of de Gas 310-610 Eco Pro. Als leidende generator maakt 

de Gas HP veel draaiuren en verbruikt hij, dankzij het hoge 

rendement, veel minder gas dan normale condenserende ketels. 

Remeha Gas HP 35a HT

›

›

De Gas HP 35a HT
De ecologische totaaloplossing

Significante vermindering van 
CO2-emissies.

Eenvoudig te installeren of 
integreren in een bestaande 
installatie.

Verlaging van het 
energieverbruik.

Toestel dient buiten geplaatst 
te worden, daar de buitenlucht 
als energiebron funtioneert.

Uitermate geschikt als 
tapwater voorverwarmer. 

Hoog rendement en 
probleemloze werking bij 
extreme buitentemperaturen. 

Toe te passen in nieuwbouw 
of op de renovatiemarkt.

Seizoensgebonden 
energie-e�ciëntieklasse voor 
ruimteverwarming: 
35°C A - 55°C A+
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REMEHA – 
VERWARMINGS- EN KOELINGTECHNIEKEN
Producent Remeha trok samen met Imtech ten strijde tegen de koude op 
de nieuwe Barco One Campus. De firma leverde de centrale verwarmings-
ketels: twee Gas 310 ECO Pro 1340/4-condensatieketels met een totaal 
vermogen van twee keer 461 kW. Carlos Meire: “Kwaliteitsproducten van 
eigen makelij. Deze compacte lichtgewichten zijn echte krachtpatsers.” 
Het eindresultaat van 100 procent fijn maatwerk. Carlos: “We fabriceren 
en testen deze ketels in onze fabrieken in Apeldoorn. Bij deze cv-units 
spelen vrijheid en installatiegemak een grote rol. Met een breedte van 
slechts 72 centimeter nemen ze praktisch geen ruimte in beslag. Dit ver-
eenvoudigt het transport en de installatie: je rolt deze bescheiden ketels, 
standaard op wielen, makkelijk door alle deuren richting het ketelhuis.” 

Het ultramodern bedieningspaneel geeft de bouwheer vrij spel. Het laat 
hem toe om een of meerdere ketels aan te sturen met een 0 – 10 V-signaal. 
“Dit paneel zit standaard ingebouwd. Zo beheert de bouwheer alle ketels 
makkelijk vanuit een centraal systeem”, weet Meire. De aluminium warm-
tewisselaar maakt van de GAS 310 ECO Pro een duurzame verwarmings-
keuze. “Dankzij het aluminium levert de ketel op een beperkte oppervlakte 
toch een groot vermogen. Aluminium heeft namelijk een heel hoog ge-
leidingscoëfficiënt. Wanneer je warmte vraagt, reageert de ketel stante 
pede. Met als aangename uitkomst een lager energieverbruik”, besluit hij.

Onderaannemer Imtech installeerde de twee kleine verwarmingsketels en 
een passend distributienetwerk voor de warme lucht. Tom Van den Hoff: 
“Voor de verspreiding van de warme lucht plaatsten we efficiëntie cen-
traal. Vanuit de verwarmingskern verspreiden grote luchtgroepen met Al-
kaline-recupbatterijen de warme lucht. De interne TurboCores verschaffen 
een beter energierendement. Speciale warmtewielen voeren gratis warmte 
aan: koudere lucht van buiten doet het wiel draaien, waardoor het verhit 
en warmere lucht laat ontsnappen.” Maar de koude bleek niet het groot-
ste euvel. De Circle en haar bijgebouwen zweten. “De R&D-testruimtes 
wekken interne warmte op. We plaatsten drie speciale koelmachines die 
het water koelen via kartonnen pads. Ook hierbij profiteerden we van de 
reeds aanwezige luchtstromen”, besluit Van den Hoff.

MERFORD SPECIAL DOORS – 
AKOESTISCHE DEUREN

Het Nederlandse Merford levert al zestig jaar oplossingen voor een veilige, 
gezonde en comfortabele leefomgeving.  De divisie Special Doors is sinds 
tien jaar actief in België en is gespecialiseerd in maatwerk voor toegangs- en 
vluchtdeuren met specifieke eigenschappen zoals geluid-, brand-, inbraak-, 
kogel- en explosiewering. Het team leverde en monteerde achttien speciale 
dubbele stalen deuren in de One Campus. Gerd Buelens, verantwoordelijke 
verkoop bij Merford België: “Deze akoestische deuren doorliepen alle produc-
tiefasen binnenshuis: design, engineering, productie en montage. Projecten 
zoals Barco openen de deur naar honderd procent maatwerk. De combinatie 
van akoestische en brandwerende eisen resulteert in unieke toegangen voor 
de campus.” Alleen het getraind oog neemt de subtiele verschillen waar 
tussen de drie soorten deuren in The Circle. “Er gaat heel wat schuil onder 
het stalen, gelakte uiterlijk. De gevraagde geluidsisolatie en brandwerende 
waardes mondden uit in aangepaste deurbladen, kozijnen, dorpels, afdich-
tingen en hang- en sluitwerk”, weet Gerd Buelens.

Voor de specifieke producteisen vertrouwde Merford op de andere bouw-
partners. Een complexe opgave bij een project van deze afmetingen. Gerd 
Buelens: “VK Engineering leverde puik werk met zijn akoestische studie. 
Het contact met hoofdaannemer Cordeel verliep vlot. We balanceerden 
drie verschillende eisenpakketten tegelijk: brandwerende en akoestische 
eisen, functionaliteit en gebruikerservaring.” Het bleek een uitdaging om 
alles in balans te houden. “Uiteindelijk hebben we elke wens en eis ver-
taald naar een type deur. Het One Project draaide voor ons uit op een 
ambitieuze en uitdagende realisatie”, besluit Gerd Buelens.

Participanten aan het woord
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blowerdoor
infrarood

www.epblipa.be

Kantoorgebouwen, ziekenhuizen,
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www.maescompressoren.be

energy solutions
Compress your costs.

 Wij nemen alle zorgen weg uit het
 beheer van uw persluchtinstallatie.

Wij helpen u het persluchtverbruik te beperken door
lekdetectie, uw installatie optimaal te dimensioneren
en de werking ervan tijdens zijn volledige levensduur
te optimaliseren. Enkel zo houdt u immers naast de 
productiekost ook uw marges onder controle.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Maes_ad.pdf   1   5/04/16   20:35

De moderne arbeidsmarkt vraag om flexibele in-
zet van personeel.  Wij leveren de vakmensen die 
u zoekt voor de bouw-, hout- en metaalindustrie, 
voor kleine of grote projecten, voor langere of 
kortere tijd en tegen marktconforme tarieven. Ook 
bezorgen wij u op verzoek goede referenties. 

Ons motto is:   
wij zijn pas tevreden als u het bent!

Bij personeelsbehoefte of vervanging neemt u een-
voudig contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat u 
zo spoedig mogelijk en zonder zorgen beschikt over 
de benodigde vakmensen.  Veel tevreden klanten 
gingen u voor.

Voor de tewerkstelling screenen wij onze mensen 
eerst zorgvuldig en krijgen zij begeleiding. We zor-
gen voor goede tijdelijke huisvesting in de directe 
werkomgeving en helpen de mensen op weg in 
onze samenleving.  De werknemers krijgen het 
wettelijke cao-loon dat in uw bedrijf gebruikelijk is. 
Deze uitgebreide en zorgvuldige behandeling 
maakt dat zij zich gewaardeerd en comfortabel 
voelen en optimaal functioneren op hun werkplek. 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op, wij  
komen graag bij u om de zaken te bespreken en 
eventueel een planning te maken.

Gespecialiseerde vakkrachten 
                     voor Nederland & België!

Eén van de voordelen van een verenigd Europa is dat u uw grenzen kunt verleggen met de  
inzet van buitenlandse werknemers. EMS groep bestaat uit 3 divisies: EMS uitzendgroep bv, 
EMS Slowakije bv en EMS construct bv (speciaal voor Belgische zaken). Uiteraard zijn de speciale 
vergunningen (erkenning) die in België vereist zijn bij EMS construct aanwezig. 

EMS construct b.v  (erkenningen: VG1668/BC en BUC)
Industriepark 25   6603 BE  Wijchen, Nederland
Tel. +31 24 6453138   www.ems-construct.nl    e.vandam@ems-construct.be 
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MAES COMPRESSOREN – 
PERSLUCHTLEIDINGEN

Tijdens de bouw van The Circle op de nieuwe site plaatste Barco 
een aanvraag voor nazicht van het leidingwerk. Maes Compresso-
ren uit Deinze nam een kijkje met zijn veertig jaar ervaring in in-
dustriële perslucht. Projectengineer Brecht De Zutter: “Onze Maes 
Energy Solutions-afdeling voerde een doorgedreven lekdetectie uit 
met een ultrasone lekdetector. Na onze herstellingswerken daalde 
de operationele kost op jaarbasis.” Deze efficiënte persluchtop-
lossing beviel firma Cordeel. Niet veel later liet de aannemer alle 
persluchtleidingen voor The Circle door Maes Compressoren aanle-
veren en plaatsen. Brecht De Zutter: “Onze kwalitatieve installatie 
betekent minder drukval. De trajectkeuze van de persluchtleiding 
gebeurt overwogen: het aantal koppelstukken blijft beperkt.” De 
levering en installatie vond plaats tijdens de verschillende bouwfa-
sen. “Uiteindelijk plaatsten we ongeveer 1.200 meter leidingwerk, 

EMS CONSTRUCT – 
ASSISTENTIE BIJ RUWBOUW

EPB LIPA – 
INFRAROOD- EN BLOWERDOORTEST
Het Barco-hoofdkantoor is een architecturale, maar ook energiezui-
nige tempel. De bouwheer en architecten stelden een score van v50 
max 4m³h/m² als doel voor de blowerdoortest. EPB Lipa nam niet 
enkel de proef op de som. Het bedrijf dacht ook consequent mee 
in het toepassen van maatregelen om die score te behalen. Patrick 
Brants: “We doen steeds meer blowerdoortesten, ook voor grote pro-
jecten, zeker nu de E-peileisen steeds strengen worden. De blower-
doortest is een luchtdichtheidstest die luchtlekken of warmteverlie-
zen opspoort. Een bijkomende infraroodtest is een extra controle.” 
Een bouwproject zonder extra inspanningen krijgt een ontstentenis-
score van 12. De meest optimale score is +/- 1. “Om de standaarden 
van de bouwheren te halen, zaten we al vroeg in het bouwproject 
samen”, vertelt Patrick Brants. 

Na de laatste bouw-
fase volgde het ge-
vreesde eindexamen: 
een infraroodtest en 
blowerdoortest door 
EPB Lipa. The Circle 
slaagde met groot-
ste onderscheiding. 
EPB Lipa analyseer-
de de tests en kon 
met trots een score 
van v50 = 3,5 m³h/

m² toekennen aan het bouwproject. "Rekening houdend met de 
manier van bouwen en een aantal bewuste openingen zoals in de 
stookruimte, de permanente verluchting voor de liften en raamklep-
pen, is dit een erg goed resultaat. Het succes van de tests is niet 
alleen te danken aan de oplossingen, maar vooral ook aan de uit-
voering door de aannemer en de onderaannemers. Elke firma die 
meedacht en -bouwde aan het project deelt mee in deze triomf”, 
besluit Patrick Brants.

Participanten aan het woord

met diameters DN 20 tot DN 63. De perslucht doorkruist nu de 
nieuwe campus richting de labo’s en R&D-werkstations, waar ze 
tools en machines aandrijft”, weet Brecht De Zutter.

De Barco-site is een uniek project. “Een uitdaging die we gesmeerd 
afrondden. Van in de pijplijn tot levering en installatie op de werf. 
Dankzij de nauwe samenwerking met Cordeel liep alles op wieltjes”, 
besluit Brecht De Zutter.

Het nieuwe Barco-hoofdkwartier is een prestigieus bouwproject. Bouw-
heer Cordeel verlangde voor de constructie van de enorme ruwbouw 
enkel de beste vakmannen. Een uitbreiding van de werkcapaciteit 
bleek nodig. Cordeel riep hiervoor de hulp in van EMS construct. Het 
Nederlands interimbureau beantwoordde de vraag met een volwaardig 
bouwteam. Projectleider Stijn van Gemert: “We zorgden voor schrijn-
werkers, betonspecialisten, bekisters, enzovoort. Onze corebusiness is 
ruwbouw. Complexe gebouwen vormen geen uitzondering. Een project 
zoals dat van Barco klinkt als muziek in onze oren.” De firma voorziet 
alleen rasechte bouwexperts. Stijn Van Gemert: “We werken te allen 
tijde samen met gespecialiseerd bouwpersoneel. Deze vakmannen be-
heersen de nodige kennis en vaardigheden om kwaliteitsvol werk af te 
leveren. We kennen bepaald personeel al jaren. Dat schept vertrouwen, 
ook naar de klant toe.” 

EMS construct werkt met binnen- en buitenlandse werkkrachten. “Een 
van de voordelen binnen Europa is dat je de grenzen kan verleggen 
met de inzet van bekwame buitenlandse werknemers”, vertelt Stijn van 
Gemert. Dit zijn niet de eerste de besten. “Nog voor de start van elk 
project screenen we onze mensen zorgvuldig en krijgen ze goede bege-
leiding. We zorgen voor deftige, tijdelijke huisvesting in België. In de 
nabije omgeving van het werk. We helpen de mensen op weg in onze 
samenleving. Deze uitgebreide en zorgvuldige behandeling maakt dat 
zij zich gewaardeerd en comfortabel voelen. Ze gaan dan ook met een 
gerust hart optimaal aan de slag op de werf. Want we zijn pas tevreden 
als de klant dit ook is”, besluit Stijn van Gemert.
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DE LAERE DECOR – INTERIEUR
De Laere Decor verzorgde de interieurafwerking van het atrium in 
de Circle. “We werkten vooral met fineerhout en Solid Surface”, ver-
telt zaakvoerder Lieven Ostyn. Dat is onder andere zichtbaar in de 
onthaalbalie, koffiecorner en restaurantruimte. Ook in de vergader-
zaal zorgde De Laere Decor naast de wanden en het plafond voor 
maatwerk zoals een inbouwkast en glazen wand. De eyecatcher daar 
is de vergadertafel. “Voor de burelen maakten we de koffie- en vesti-
airemeubels, kitchenettes en een kleine tweeduizend lockers”, aldus  
Lieven Ostyn. Om de timing en budgetten aan te houden, besteedde 
de Wevelgemse firma het seriemaatwerk uit. Lieven Ostyn: “Zo focus-
ten onze eigen vakmannen zich op de unieke meubels en het fijnere 
schrijnwerk”. Terwijl de Rigitone-plafonds de akoestiek ten goede 
komen, accentueren de gebogen wanden de speelse lijnen van het 
ontwerp. “Goede communicatie met de bouwheer, architecten en an-
dere aannemers bleek  
cruciaal. We bespro-
ken samen de mate-
riaalkeuze en -verwer-
king. De vermaarde 
partners gaven een 
extra dimensie aan dit 
prestigieus project. 
Dat merken we aan 
de positieve reacties”, 
besluit Lieven Ostyn. 

www.delaeredecor.be

COLT GROUP – ROOK- EN WARMTEAFVOER
Een standaardoplossing is er niet voor het afvoeren van rook en warmte. 
Daarom werkt Colt International Group, met een Belgisch kantoor in 
Mechelen, altijd projectmatig. Ook voor de Barco-kantoren. Colt instal-
leerde de rook- en warmteafvoer in het atrium van het kantoorgebouw, 
net als boven de meetingdecks en het auditorium. “Om dat mogelijk te 
maken, werden bovenaan vier extractieventilatoren geplaatst met elk 
een afvoerdebiet van 140.000 m³/u.  Eveneens in het atrium werden 
rond alle passerelles beweegbare rookschermen geplaatst. Deze houden 
de vluchtwegen rookvrij”, aldus Patrick Janssens van Colt Group. Ook 
op het eerste niveau zijn twee extractie- ventilatoren aanwezig – telkens 
goed voor een afvoerdebiet van 50.000 m³/u – om de rook en warmte 
af te voeren onder de kantoorzones. 

Om de veiligheid te garanderen zonder de esthetiek van het gebouw te 
compromitteren, werd er extra aandacht besteed aan het visuele aspect. 
“Het is een kantoorgebouw, een uithangbord voor Barco. Daarom is de 
afwerkingsgraad navenant erg hoog”, weet Patrick Janssens. Zo zijn de 
kleppen voor de luchttoevoer geïntegreerd in de glazen vliesgevels en 
werden de technieken gecombineerd in de valse plafonds. Studiebureau 
VK Engineering dokterde alle technieken uit. Samen met Colt Group wer-
den de theoretische ontwerpen gefinetuned en geoptimaliseerd aan de 
werkelijkheid. Een efficiëntere werking van de rook- en warmteafvoer is 
het resultaat. “Bovendien moesten alle componenten gesynchroniseerd 
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worden met toepassingen van andere externe aannemers. Bijvoorbeeld de 
branddetectie en het gebouwbeheerssysteem. Alles werd uitvoerig getest 
en op elkaar afgestemd. Op die manier worden meldingen meteen gedele-
geerd naar de juiste systemen.” 

STUER CONTAINERDIENST – CONTAINERS 
EN AFVALVERWERKING 

Een immens bouwproject zoals de One Campus levert heel wat bouw-
afval op. De hoofdaannemer en bouwheer lieten een leger containers 
van Stuer containerdienst aanrukken om alle overtollige materialen 
snel en efficiënt van de bouwplaats te verwijderen. Joeri Stuer: “Wij 
leveren service voor alle soorten projecten. Ook voor een groter pro-
ject zoals de nieuwe Barco One Campus voorzien we regelingen op 
maat: voldoende containers met aangepaste oppervlaktes en duur-
zame afvalverwerking.”   

De containers zijn aangepast aan het afvaltype. Voor de Barco-werf 
leverde Stuer een totaaloplossing op de site zelf. “Het afval wordt ter 
plaatse al grof gesorteerd. Maar we halen alles op: een mix van gesor-
teerd en niet-gesorteerd afval. In totaal verzamelden en verwerkten we 
al zo’n 900 ton afval. Vervolgens vervoeren we, met veilig en aange-
past transport, het afval richting verwerking”, legt Stuer uit. Dankzij 
state-of-the-art verwerkings -en recyclagetechnologie krijgt het bouw-
afval een tweede leven. “We respecteren hierbij een strikte wetgeving. 
Samen met Barco en de Vlaamse Regering gaan we voor een duurzaam 
materialenbeleid en betere toekomst”, besluit hij.


