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b De Open Wervendag nodigt kan-
didaat-bouwers en andere nieuws-
gierigen op zondag 31 mei uit om 
een of meerdere bouwwerven te be-
zoeken. Tenzij anders gemeld zijn 
die werven zondag vrij toegankelijk 
van 10 tot 17u. Vooraf inschrijven is
niet nodig, alle bezoeken zijn gratis.
Het Kempense overzicht:

Geel
Bouwbedrijf Vanhout toont ener-

giezuinig appartementscomplex 
Geelvink, hoek Baantveld-Dokter 
Peetersstraat.

Grobbendonk
Bouwbedrijf Sibomat toont een

kangoeroewoning in houtskelet-
bouw, Quinten Matsijslaan 47a.

Herentals
Bouwbedrijf Ecohuis maakt een

rondrit met een bus langs enkele 
werven in opbouw. De bus vertrekt 
om 10.30u aan Ecohuis op de Oud-
Strijderslaan 207.

Hoogstraten
Bouwbedrijf Van Roey toon sport-

complex Sportoase,  Loenhoutse-
weg 2A.

Lichtaart
Bouwbedrijf 3bouw toont een

energiezuinige houtskeletbouwwo-
ning, Tielensteenweg 24.

Olen
Bouwbedrijf Zerohuis toont twee

BEN-woningen (bijna energie-neu-
traal) in massief eikenhout, Noor-
derwijkseweg 90.

Westerlo
Bouwbedrijf 3bouw toont BEN-

woning (bijna energie-neutraal) in 
houtskeletbouw, Olenseweg 256.

Bouwbedrijf Quality Build toont
een halfopen eengezinswoning in 
houtskelet, Zandberg 70. (ho) 
i www.openwervendag.be

Bezoek 
ook deze 
werven
Kempen 

Hoogstraten 

b Met Sportoase krijgt Hoogstraten
er op de Loenhoutseweg een in-
drukwekkende sporttempel bij. De
werkzaamheden daarvoor vingen al
precies een jaar geleden aan, de 
opening staat gepland voor volgend 
voorjaar. Sportoase bevat naast een 
zwembad ook een fitnessruimte,
wellnesszone en cafetaria. Naast het
gebouw volgt nog een terras met 

speeltuin, een Finse piste en een 
skatepark. 

“Het blijft natuurlijk nog een werf
in volle opbouw”, zegt operationeel 
directeur Michaël Schouwaerts van 
Groep Sportoase. “Maar het biedt 
ons wel de gelegenheid om de men-
sen een unieke blik achter de scher-
men te laten werpen. Dat kan niet 
meer eens het gebouw operationeel 
is. Want het complex is niet alleen
een bijzonder stevige constructie die
aan specifieke voorwaarden moet
voldoen, maar ook een met hoge
technische waarde. Denk maar aan 
waterbehandeling en temperatuur-
beheersing.”

Beweegbare bodem 
De blikvanger in de rondleiding is

de grotendeels afgewerkte zwem-
kuip met beweegbare bodem. “Dat 
is zeker een indrukwekkend beeld, 
want pas wanneer dat enorme 
sportbad van 25 meter lang droog 
staat, besef je welk volume water 
nodig is om het te vullen”, lacht Mi-
chaël Houwaerts. “Ook de techni-
sche ruimtes die beneden onder de 
kuip in opbouw zijn, stellen we open
voor het publiek. Dat zijn zaken 
waar je normaal niet mag komen en 
dus geen idee hebt wat er allemaal 
nodig is.” 

De Open Wervendag dient vooral
om aannemer Van Roey uit Rijke-
vorsel en zijn gespecialiseerde 
knowhow in de kijker te zetten. 
Groep Sportoase als bouwheer 
maakt daar graag van gebruik om 

de eigen werking voor te stellen. 
“Hoogstraten is ten slotte al ons ne-
gende zwembad. We willen de men-
sen laten kennismaken met wie we 
zijn en wat we doen, aan de hand 
van beelden van onze andere com-
plexen.” 

Dat er veel belangstelling bestaat
voor het nieuwe sportgebouw in
Hoogstraten staat buiten kijf. “We 
krijgen al geregeld vragen naar de
tarieven die we er zouden hanteren. 
Anderen stellen zich nu al kandi-
daat om er te komen werken. Qua 
assertiviteit zit het met hen wel snor.
Maar de opening is pas voor volgend
voorjaar gepland. Pas in de loop van 
dit najaar gaan we over een aantal 
zaken concreter communiceren.” 

Benieuwd hoe het
nieuwe sportcomplex
met zwembad en
fitness in Hoogstraten

eruit gaat zien? Bouwheer 
Sportoase en aannemer Van 
Roey gunnen een kijkje achter 
de schermen op deze 
opvallende werf.

Nieuwbouw Sportoase is blikvanger op Open Wervendag

“Mensen vragen ons al 
naar de zwemtarieven”

HANS OTTEN

Zo moet het nieuwe sportcomplex Sportoase er volgend voorjaar uit zien. FOTO GVA

b De Antwerpse projectontwikke-
laar Immpact begon vorige zomer
met de bouw van het indrukwek-
kende project Geelvink op de
hoek van de Dokter Peetersstraat
en Baantveld. Dat is een groot-
schalig appartementencomplex 

met in totaal 125 appartementen,
drie handelszaken en onder-
grondse parking rond een privaat
binnenplein.

De ruwbouw van de eerste fase
met 65 appartementen is nage-
noeg voltooid, de afwerking van
de verschillende wooneenheden
is momenteel in volle afwerking.
Dat geeft de bezoekers de unieke
gelegenheid om het bouwproces 
in al zijn verschillende stadia te
bekijken. Zo heeft aannemer Van-
hout uit Geel er een modelappar-
tement ingericht. 

Van die eerste fase wist bouw-
heer Immpact al meer dan vijftig

Het grootschalige 
appartementenproject 
Geelvink in de centrumrand 
van Geel laat de bezoekers de 
verschillende bouwstadia 
ontdekken, van de ruwbouw 
tot een afgewerkte woonst.

Complex met 125 appartementen

Geelvink toont ruwbouw tot afwerking
Geel 

flats te verkopen. “Dat succes
heeft ons zelf een beetje verrast,
waardoor we de tweede fase vroe-
ger kunnen starten dan oorspron-
kelijk gepland. Die houdt de
bouw van nog eens zestig appar-
tementen met daaronder drie
handelszaken aan de straatzijde
in”, zegt Martine Vermeulen van
Immpact. 

Bij de bouw ging veel aandacht
naar het ecologisch en duurzaam
karakter van de ontwikkeling. Zo
rust Vanhout Geelvink volgens de
laatste eisen van energieprestatie
uit met een gevelisolatie en een
ventilatiesysteem met warmtere-
cuperatie. De groendaken buffe-
ren het regenwater voor herge-
bruik. 
(ho) De ruwbouw van de eerste fase is nagenoeg klaar. FOTO GVA

U kan nauwelijks weerstaan aan de innerlijke roep van die baksteen in uw maag? U bent gewoon algemeen 
geïnteresseerd in innovatieve en duurzame energietechnieken? Of u bent op zoek naar een leuke bezigheid om met het 
hele gezin die luie zondag wat te doorbreken? Dan heeft de Open Wervendag op zondag 31 mei wel een gepast 
antwoord in petto. Van grote bouwcomplexen tot attractieve eengezinswoningen, de verschillende bouwbedrijven laten 
u voor één dag in het jaar uitzonderlijk op hun werven toe om uw nieuwsgierigheid te bevredigen.
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b Versanico en Alucotec maken deel
uit van de Groep Versmissen, maar 
waren tot voor kort op verschillende
plaatsen gevestigd. Versanico huur-
de een pand in de Harmoniestraat. 
“Het personeel dat naar de werf ver-
trok, verloor elke ochtend veel tijd
om uit de stad te geraken”, zegt be-
drijfsleider Joris Boonen. Alucotec
zat in een oud gebouw in de Nijver-
heidsstraat in Vosselaar. “Voor onze 
mensen is het veel comfortabeler 
werken in dit moderne bedrijfs-
pand”, beseft zaakvoerder Yvo Van 
de Ven. Beide bedrijven tellen sa-
men tien werknemers. Omdat het 
orderboek goed gevuld is, zijn ze 
dringend op zoek naar vijf nieuwe 
arbeidskrachten. Het nieuwe be-
drijfspand, een ontwerp van Paul 
Monden, ligt bij de ingang van het 
industrieterrein Frac. (gvn)

Het sanitair en 
verwarmingsbedrijf Versanico 
en Alucotec, dat aluminium 
ramen en deuren maakt, 
huizen voortaan onder één 
dak in de nieuwe 
industriezone Koeybleuken.

Versanico 
en Alucotec 
onder één dak
Turnhout 

b Elk dag opnieuw zoeken honder-
den pendelaars een parkeerplaats 
rond het station van Mol. Velen ko-
men in de woonstraten terecht, 
waardoor de bewoners niet meer 
kunnen parkeren en de verkeersvei-
ligheid daalt. De gemeente heeft 

hiervoor een oplossing uitgedok-
terd. “Vanaf 1 augustus moet je in 
de woonstraten rond het station 
verplicht een blauwe parkeerschijf 
gebruiken”, zegt schepen voor Mo-
biliteit Paul Vanhoof (sp.a). “Je mag
er vier uur gratis parkeren. Dit is 
ruim voldoende om te shoppen of 
andere voorzieningen in te bezoe-
ken.”

De bedoeling van deze ingreep is
om de pendelaars naar de gratis 
randparking aan de Keirlandse Zil-
len te leiden. Deze telt 180 plaatsen,
maar is elke dag maar voor een der-
de bezet. “Om pendelaars en toeris-
ten naar de gratis randparkings te 

verwijzen, hebben we speciale bor-
den laten maken”, zegt Vanhoof. 
“Ze vervangen de P-route borden en
worden op zeven invalswegen naar 
Mol gezet. Op de borden staat infor-
matie over betalend of gratis parke-
ren en over de afstand tot het stati-
on of de winkelstraat.”

Naast de stationsbuurt, worden
ook de OCMW-site, de omgeving 

van de Guido Gezellestraat en een 
deel van de Rozenberg omgetoverd 
tot blauwe zones. Hier zal je de 
schijf maar voor twee uur kunnen
gebruiken. De bewoners van de 
blauwe zones in het Centrum zullen
vanaf 1 augustus wel een bewo-
nerskaart moeten aanvragen. Dit
zal 50 euro kosten voor de eerste en
75 euro voor de tweede. (vgd)

Om de parkeerdruk in de 
stationsbuurt van Mol te 
verlichten, voert de gemeente 
verplicht de blauwe schijf in. 
Speciale borden moeten 
parkeerders naar de 
randparkings leiden. 

Parkeerdruk in stationsbuurt verlichten

Wagens verhuizen 
naar randparkings
Mol 

Schepen Paul Vanhoof bij de nieuwe borden die vanaf augustus in 
het straatbeeld verschijnen. FOTO SASKIA VAN GESTEL

b Normaal gezien zou de maat-
schappij Infrax op 1 en 2 juni de dek-
sels onder handen nemen op de
drukke gewestweg. Het verkeer zou 
moeten aanschuiven aan verkeers-
lichten. “We vonden het geen goed 
idee dat de werkzaamheden zouden
plaatsvinden als de vernieuwing 
van de E34 tussen Lille en Zoersel 
nog bezig is. De arbeiders zouden
aan de slag gaan pal op de omlei-
dingsweg”, zegt Paul Diels (CD&V), 
burgemeester van Lille. “De op- en
afrit van en naar Antwerpen in Lille 
is wel opnieuw open en de op- en af-
rit richting Nederland is dicht, maar 
toch zou de hinder groot kunnen 
zijn. Infrax heeft daarom donderdag
beslist om het project uit te stellen 
naar een latere datum, tot na de ver-
nieuwing van de E34.”

Donderdag hebben arbeiders in
opdracht van Infrax wel het kruis-
punt van de Rechtestraat, Wechel-
sebaan en Gierlebaan in Lille laten
afsluiten voor werken aan een 
pompput onder de weg. Het verkeer 
werd geregeld met verkeerslichten. 
“Normaal gezien zou ook vrijdag 
(vandaag, red.) worden gewerkt op 
dit kruispunt, maar dit is niet meer
nodig. De arbeiders hebben donder-
dagmiddag de opdracht al afge-
rond. Het verkeer kon vanaf dan op-
nieuw vlot door het centrum van Lil-
le rijden”, legt Paul Diels uit. (bvdl)

De geplande werkzaamheden 
aan vier riooldeksels op de 
Wechelsebaan en op de 
Gebroeders De Winterstraat in 
Wechelderzande (Lille) zijn 
donderdag op vraag van het 
gemeentebestuur van Lille 
uitgesteld naar een latere 
datum.

Uitstel voor 
werken aan 
riooldeksels
Lille 

Tielen 

b Jos Wynants (83) en Jeanne
Willems (76) zijn de enigen van
de eerste bewoners in de Tielense
Rozenwijk (in 1969) die er nog
steeds vertoeven. “We hebben
hier altijd graag gewoond. En nu
we onze intrek hebben kunnen
nemen in een nieuw gelijkvloers-
appartement in Pioenroos, voelen
we ons écht goed. Onze kinderen
hebben alles mooi geschilderd en
comfortabel ingericht. We vinden
het vooral leuk dat we in onze
vertrouwde buurt kunnen blijven
wonen.” 

Jos is oorspronkelijk van Licht-
aart, Jeanne Van Gierle. “Maar ik
heb het grootste deel van mijn le-
ven in Tielen gewoond”, zegt ze.
“Jos en ik trouwden in 1958 in
Tielen. Tien jaar lang zouden we
ergens inwonen of een huis hu-
ren, en we baatten ook nog een
tijdje café De Wandeling in Turn-
hout uit.” In 1969 bouwde de
Turnhoutse Maatschappij voor de
Huisvesting (intussen met De Klei-
ne Landeigendom gefusioneerd tot
DE ARK, red.) aan De Willaert in
Tielen tientallen nieuwe wonin-
gen, en daar huurden ze er on-
middellijk één van. De huurprijs 
bedroeg 1250 Belgische frank, 
ruim 31 euro, per maand. Het
deel van De Willaert waar ze
woonden kreeg de naam Rozen-
wijk. Die nieuwe Rozenwijk was

destijds een uniek voorbeeld van
de modernistische architectuur
van de zogenaamde ‘Turnhoutse
school’, naar een ontwerp van
Paul Neefs en Eugène Wauters.

Koekjes 
“We hadden het hier meteen

naar onze zin, met allemaal jonge

gezinnen en veel spelende kinde-
ren rondom ons”, vervolgt Jeanne
haar verhaal. “We kwamen goed
overeen met iedereen en de kin-
deren kwamen graag een koekje
halen bij Jos. Onze huurwoning
met grote woonkamer was per-
fect voor ons gezin met zes kinde-
ren. De gemeente had een speel-
pleintje ingericht waar de jeugd
kon ravotten.  Maar onze kinde-
ren werden groot en zijn intussen
allemaal het huis uit, dus onze
oude woning was sowieso te
groot voor ons twee. De trap op-
en afgaan lukt niet meer zo best.
Daarom zitten we hier ideaal.” 

De voorbije 46 jaar hebben Jos

en Jeanne altijd op (ongeveer)
dezelfde plaats gewoond, maar ze
hebben wel drie verschillende
adressen gehad. “Eerst aan De
Willaert, dan in de Rozenwijk en
nu aan Pioenroos. En overal
woonden we even graag”, beslui-
ten Jeanne en Jos lachend. 

 Met de ingebruikname van 35
nieuwe, energiezuinige wooneen-
heden in straten als Pioenroos,
Ganzerik, Egelantier, Duinroos en
Bosroos is de eerste fase van de
renovatie klaar. De afwerking van
de laatste fase in dit project voor-
ziet DE ARK in 2017. 

i www.arkwonen.be

Woonmaatschappij
DE ARK opent
vrijdagavond in
Tielen de eerste

nieuwe huurwoningen in een 
aantal straten die voorheen 
gegroepeerd waren onder de 
naam Rozenwijk. 
Buurtbewoners Jos Wynants 
en Jeanne Willems zullen 
zeker van de partij zijn.

Jeanne en Jos ruilen Rozenwijk in voor Pioenroos

PAUL KEYENBERG

“Blij in onze vertrouwde 
buurt te kunnen blijven”

JEANNE WILLEMS

‘‘We kwamen goed 
overeen met iedereen 
en de kinderen kwamen 
graag een koekje halen 
bij Jos.’’

Jos en Jeanne hebben al drie verschillende adressen gehad,,steeds op dezelfde plek. FOTO PAUL KEYENBERG

http://www.gopress.be/

