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KNAUF
CONNECTS YOU

B
este lezer, 
Toen in 1974 de eerste, in België vervaardigde Knauf 
producten de handel bereikten, hadden we maar één doel voor 
ogen: hoogkwalitatieve en gebruiksvriendelijke mengklare 
gipspleisters maken. Producten die de verwerkingsdromen van 
de stukadoor zouden behartigen en de strenge esthetische en 
kostenefficiënte lakmoesproef van de architect of 
projectontwikkelaar glansrijk zou doorstaan.

Anno 2017 zijn reeds vele generaties bouwprofessionals in 
contact gekomen met gipspleisters, glasvezelwapeningen, primers en andere 
producten van Knauf. Daarnaast zijn de bouwgerelateerde uitdagingen in ons 
prachtige land alleen maar groter geworden. Geheel terecht wegen eisen en 
normen inzake techniek, duurzaamheid en esthetiek steeds vaker door binnen 
het lastenboek.

Voor u ligt het contemporain off- en online paperzine KNAUF CONNECTS 
YOU. Bij deze eerste editie brengen we een ode aan u: de bouwprofessional 
die sedert jaar en dag vertrouwt en bouwt op het plastisch materiaal genaamd 
gipspleister. 

Plastisch? Of het nu gaat om een rustiek of minimalistisch, klein of groot, 
privaat of publiek project, de unieke eigenschappen van gipspleisters zoals 
Knauf MP 75, ECOfin of Goldband doorstaan de tands des tijds met glans, 
laten uw project ademen en geven een onmiskenbaar cachet aan de invulling 
van ieder project.

Om deze eerste editie kracht bij te zetten, vangen we aan met een 
DUBBELINTERVIEW met Lothar Knauf – de founding father van Knauf België 
– en onze CEO Patrick Renard. Zij schrijven samen met meer dan 
750 medewerkers iedere dag aan het verhaal van Knauf en zijn daardoor ook 
het meest geplaatst om in de tijd de reizen en u een blik op de toekomst te 
geven. 

De rubriek ONDER ONS behandelt het uniek en generatieoverschrijdend 
verhaal van het Overijsselse stukadoorsbedrijf Craps & Zonen. Daarnaast 
schuiven we voor de rubriek SPOTLIGHT aan bij de Muntschouwburg in 
Brussel: een ongelofelijk renovatieproject! 

Daarnaast wordt er via SIMON SAYS mijnstukadoor.be aan u voorgesteld, 
ontdekt u in DE BLAUWE DRAAD heel wat interessante hotspots uit het 
Luikse en wint u misschien heel wat leuke prijzen via DE UITDAGING.

Veel leesplezier!

Voortbouwend op uw vertrouwen,

Dirk Schumacher 
Communicatiemanager Knauf België

KNAUF 

CONNECTS YOU, 

EEN GEDEELDE 

PASSIE VOOR 

GROTE 

PROJECTEN.

KNAUF
CONNECTS YOU, DAT ZIJN …

4 MAGAZINES 1 WEBSITE : WWW.KNAUF.BE/CONNECTSYOU WEDSTRIJDEN, CADEAUS…
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Dubbelinterview

LOTHAR KNAUF // PATRICK RENARD

TWEE MANNEN, TWEE TIJDPERKEN.
DEZELFDE UITDAGINGEN…
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KNAUF
CONNECTS YOU

EÉN VAN DE STICHTERS VAN KNAUF ONTMOETEN, BLIJFT EEN EER, AANGEZIEN HIJ 
SLECHTS ZELDEN INTERVIEWS TOESTAAT. DE REDACTIE VAN CONNECTS YOU DANKT 
DIT PRIVILEGE AAN EEN GESPREK TUSSEN LOTHAR KNAUF EN PATRICK RENARD, DE 
HUIDIGE DIRECTEUR VAN KNAUF BELGIË. EEN UITGELEZEN GELEGENHEID OM TERUG 
TE BLIKKEN, NAAR DE TOEKOMST TE KIJKEN EN NAAR NIEUWE UITDAGINGEN DIE 
DE GROEP TE WACHTEN STAAT. TWEE GENERATIES MANNEN DIE ELKAAR 
OPVOLGDEN AAN HET HOOFD VAN DEZELFDE ONDERNEMING, DEZELFDE 
WAARDEN DELEN, MAAR OOK TIJDENS TWEE VERSCHILLENDE PERIODES WERK(T)EN.

Denken jullie dat de concurrentie 
vandaag harder is?
PR : De markt is geëvolueerd en dat 
heeft ons bedrijf ook moeten doen. 
Het gamma van Knauf is vandaag 
veel breder van gisteren. We moeten 
op elk moment inspelen op de noden 
van de klant om marktleider te blijven. 
Wij hebben in Engis het geluk om 
ondersteund te worden door een 
onderzoekscentrum, wat ons de kans 
biedt om nieuwe producten te 
ontwikkelen. Maar, weet u, het zijn 
ook de mensen die voor Knauf werken 
die het merk vooruit stuwen. Onze 
Fabrieksdirecteur Fabien Rencurosi 
heeft op veertig jaar tijd de gips 
merkbaar laten evolueren. Bepaalde 
klanten, die trouw zijn aan het merk, 
testen onze producten en samen 
onderzoeken we hoe ze te verbeteren 
zijn. Vandaag spreekt men niet langer 
over eenvoudige gipsplaten, maar 
over de eigenschappen die deze 
kenmerken: bestand tegen vuur, vocht, 
geluid, schokken, … Vandaag hebben 
al onze producten een eigen 
toepassing.

Draagt het feit dat Knauf een 
familiebedrijf is bij tot het succes? 
LK : Dat spreekt voor zich! Weet u, 
vroeger werkten we niet zoals 
vandaag. De besluitvorming was erg 
kort. Ik belde mijn vader of mijn oom 
om een investering te bespreken en 
binnen het uur kon dit afgehandeld 
zijn. Het was totale vrijheid en zo 
konden wij mooie kansen grijpen. Er 
is binnen onze familie altijd veel 
vertrouwen geweest. Je moest je 
uiteraard bewijzen, maar je was trots 
dat je voor het familiebedrijf werkte. Ik 
heb mijn ingenieursstudies dan ook 
met dat doel aangevat, net als mijn 
vier broers. We hebben altijd de 
bedoeling gehad om internationaal te 
opereren. Vandaag zijn er nog 
vertegenwoordigers van de familie 
Knauf binnen de familieraad (cf. 
bestuurscomité), maar onze 

En als we nu eens bij het begin 
beginnen…
LK : Ik ben in Engis aangekomen toen 
ik dertig was, in 1972. Ik werkte 
reeds twee jaar in Duitsland toen mijn 
vader de noodzaak om een fabriek te 
openen in België naar voren schoof. 
Toen hij mij aanduidde om deze te 
leiden, heb ik niet getwijfeld; ik was 
onmiddellijk enthousiast. Ik zou mijn 
eigen baas zijn en mijn eigen 
projecten leiden. Ik had de drang om 
allerlei zaken waar te maken. Mijn 
eerste doel was echter om de markt te 
ontwikkelen. Het mag gezegd worden 
dat toen de gips van Knauf een soort 
van revolutie was. Wij plaatsen een 
product in de markt dat muren 
pleisterde in één laag! De enige 
moeilijkheid was dat ons product 
duurder was dan de traditionele 
producten die toen voor handen 
waren en die bestonden uit mortel op 
basis van kalk en zand. Het kwam 
erop neer mensen te overtuigen en de 
efficiëntie van het product aan te 
tonen. Ik moet erkennen dat het niet 
lang geduurd heeft voor de 
gewoonten begonnen te veranderen! 
Zeer snel bereikten wij ongelooflijke 
verkoopcijfers, resultaten die onze 
wensen overtroffen. Wij hadden 
overal in België en Nederland 
instructeurs. Het waren goede tijden, 
de concurrentie was minder sterk dan 
vandaag.

onderneming is te groot geworden en 
onze familie te klein om alle directies 
van alle filialen te bevolken! Het was 
dus nodig om snel bepaalde functies 
in te vullen met managers van buiten 
de familie. Dat brengt nieuw bloed 
met zich mee, en dat is altijd goed.

PR : Ik moet toegeven dat 25 jaar 
ervaring in dit huis en bovendien 
aangeworven worden door Lothar 
Knauf, helpt als je directeur wordt bij 
Knauf België. De waarden die de 
stichters uitdragen, maken integraal 
deel uit van het management zoals ik 
het altijd gekend heb. Bewust, en 
soms zelfs onbewust, hebben zij mijn 
beslissingen gestuurd. Bij Knauf heerst 
er vertrouwen en gaat we ervanuit dat 
goede ideeën zowel vanuit het 
management als vanaf de werkvloer 
kunnen komen. Indien een idee 
verdere uitwerking verdient, investeert 
Knauf in dit project. Men mag nooit 
vergeten dat men vooruitgang boekt 
dankzij succes. Dat was onze sleutel 
tot succes vanaf het begin, en dat 
blijft een lijn waar we niet van 
afwijken, ongeacht hoeveel tijd er 
verstrijkt en hoeveel directies elkaar 
opvolgen. 
De naam Knauf geniet een zeer 
goede reputatie. Dat is uiteraard zeer 
positief en datgene waar we naar 
streven, maar het is ook een 
dagelijkse uitdaging om dit niveau 
aan te houden.

Men noemt Knauf wel eens een 
multinational met familietraditie…
LK : Absoluut! Dat hoor ik graag! Wat 
telt, is de filosofie waarmee we werken, 
en ik hoop dat vertrouwen altijd de 
motor van het succes van Knauf blijft, 
aangezien men enkel slaagt indien men 
ambitieus is. Dat moeten we promoten 
binnen het bedrijf. 
Ik heb markten verdedigd met mijn 
vader. Het feit dat er een nauwe band 
bestaat dus de baas - die de naam van 
het merk draagt - en de klanten liet ons 
toe een vertrouwensrelatie op lange 
termijn op te bouwen. Ik had soms een 
vriendschappelijke band met bepaalde 
partners die ook familiebedrijven 
waren. Ik weet dat dit vandaag nog 
steeds zo is. Binnen de Groep wordt er 
veel belang gehecht aan het feit dat de 
behoeften van de klanten in lijn zijn met 
de oplossingen van onze 
vertegenwoordigers. Het is uitermate 
belangrijk dat wij professionals met 
raad en daad kunnen bijstaan op de 
werf en we de handelaren kunnen 
adviseren. Ik ben ervan overtuigd dat 
onze uitstekende service ons 
fundamenteel onderscheidt van de 
concurrentie. Partnership is onze 
trademark.
Wanneer onze fabriek zijn deuren 
opende in Engis, waren we niet zo 
talrijk vertegenwoordigd als vandaag. 
Ik kende de naam van iedere collega 
en dat was het geval tot aan mijn 
pensioen. Als directeur stond mijn deur 
open voor iedereen die met mij wou 
praten. Het was niet nodig om op 
voorhand een afspraak te maken.
PR : We moeten niet uit het oog 
verliezen dat zelfs vandaag de Knauf 
Group niet beursgenoteerd is. Het is 
een bewuste keuze en laat ons toe om 
de menselijke kant van het bedrijf 
hoog in het vaandel te blijven dragen. 
Het is in het belang van het bedrijf om 
de langetermijnvisie als leidraad te 
nemen. Wij willen niet afhankelijk zijn 
van de marktwerking met zijn 
schommelingen. Wij nemen 
beslissingen in functie van Knauf. 
Daarnaast is er een ander kenmerk 
dat ons typeert. Voor iedere 
internationale regio verkiest Knauf om 
te opteren voor lokale leiders. Dit is 
belangrijk omdat we zo telkens 

IK BELDE MIJN VADER OF MIJN OOM 

OM EEN INVESTERING TE BESPREKEN 

EN BINNEN HET UUR KON DIT 

AFGEHANDELD ZIJN.

1974
KNAUF OPENT ZIJN FABRIEK TE 

ENGIS (LUIK) IN BELGIË
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OOK VANDAAG 

ZIJN WE NIET 

BEURSGNOTEERD…

beslissingen kunnen nemen die nauw 
aansluiten met de wensen van de 
markt. Beslissingen die gecorreleerd 
zijn met dezelfde gewoonten en 
gebruiken van het lokale personeel. 
Zo staan we steeds dicht bij hen.

Wat herinnert u zich van de 
samenwerking met uw vader? 
LK : Mijn vader, Alphonse Knauf, was 
iemand die de gave bezat om 
integriteit en visie te combineren. Wat 
hem vooral typeerde was zijn unieke 
capaciteit om in alles wat hij deed, 
een pionier te zijn. Hij was een 
uitstekende technicus en studeerde als 
mijningenieur af aan de universiteit 
van Berlijn. Hij presteerde het om als 
eerste een roterende oven te 
ontwerpen en te ontwikkelen om gips 
te verbranden. In 1975 werd onze 
gipspleister MP 75 gefabriceerd wat 
de stukadoor in staat stelde om gips 
via de PFT G1 machinaal te 
verspuiten. Deze strategische 
beslissing blijkt tot op de dag van 
vandaag primordiaal voor onze 
Group.
Een persoonlijke noot. Ik herinner me 
de vele reizen die ik samen met mijn 
vader maakte. In 1975 vertrokken we 
naar China. We keerden drie jaar 
later terug en ik moet toegeven: het 
was een ongelofelijk cultureel avontuur 
door de contacten die ons ontvingen.

Welke zijn de uitdagingen die Knauf 
te wachten staan?
PR : Ik ben er zeker van dat Knauf zal 
blijven groeien zoals het altijd al heeft 
gedaan. We hebben nog heel wat 
expansiemogelijkheden in Azië, Indië 
en Afrika. De twee pijlers van Knauf 
zijn de gips- en isolatiesector. Het feit 
dat wij staan voor kwaliteit, is volgens 
mij onze grootste troef. Knauf maakt 
altijd de reflectie om de 
verwerkingswijze van de mensen die 
met onze producten werken zo 
comfortabel mogelijk te maken. Wij 
gaan er prat op onze verschillende 
gamma’s steeds te verbeteren.
Eén van de grootste uitdagingen voor 
de toekomst is de ontwikkeling van 
digitale technologie. Ik denk hierbij in 
het bijzonder aan de ontwikkeling van 
BIM (Building Information Modelling): 
het online platform die de 
projectontwikkelaars toelaat om de 
verschillende bouwmaterialen op zijn 
werf te kennen en hij alle 
productreferenties, -kwaliteiten en –
locaties eenvoudig terugvindt.
Ten slotte dient de 
ontwikkelingsstrategie voor onze 
oplossingen duurzaam te zijn. En dit 
zowel voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten, nieuwe systemen 
en logistieke oplossingen. De kaart 
die volgens mij getrokken dient te 
worden, is de ontwikkeling van 
volledig recycleerde producten die 
gemaakt worden vanuit gerecycleerde 
materialen.
U heeft een zeer positieve kijk op uw 
carrière.
LK : Klopt! Ik had de ongelofelijke 
opportuniteit om Knauf België geheel 
uit de grond te stampen. Het was ook 
een absolute privilege om tijdens mijn 
carrière uiterst interessante mensen te 
ontmoeten en prachtige landen te 
ontdekken. Ik herinner me nog de tijd 
dat we met een auto van vier plaatsen 
samen met een geoloog gipsgroeven 
gingen ontdekken. Op deze manier 
genoot ik van vele prachtige 
landschappen binnen Zuid-Amerika, 
Spanje, Israël en Italië. De groeven 
die we vroegen ontdekten, 

bevoorraden nog altijd de fabrieken 
van vandaag.
Werkelijk, ik moet bekennen dat mijn 
carrière mij toeliet om heel wat te 
ontdekken en dat mijn enthousiasme 
voor nieuwe zaken en projecten 
zelden werden afgeremd!
Ik ben nog steeds trots om het 
opleidingscentrum “Knauf Academy” 
op onze site te Engis. Het idee kwam 
vanuit Duitsland en was vanaf de start 
een enorm succes. Er zijn ieder jaar 
meer dan 2000 mensen die bij Knauf 
een opleiding in professionele 
technieken bijwonen. Kunt u zich 
inbeelden hoeveel mensen de 
afgelopen 40 jaar bij ons een 
opleiding genoten

Neemt u soms contact op met meneer 
Knauf wanneer u strategische keuzes 
voor het bedrijf neemt?
PR : Neen nooit! Hij is mij steeds 
voor… (lacht) Het is belangrijk om 
weten dat Lothar steeds op de hoogte 
is van de resultaten van onze groep. 
Hij analyseert razendsnel de cijfers en 
weet dus wanneer er belangrijke 
beslissingen moeten genomen 
worden. Soms delen we zelfs 
hetzelfde bureau! Ik lach nu wel, maar 
ben zeker niet de enige die 
beslissingen neemt. Ik word omringd 
door een uiterst capabel 
directiecomité die me de nodige 
ondersteuning geven wanneer er 
stevig onderbouwde beslissingen 
worden genomen. De kracht van een 
onderneming bestaat eruit te 
anticiperen via het maken van de 
juiste investeringen binnen een 
volwassen markt. Dit is hoe ons 
managementteam fungeert.

MR RENARD, 
ALS …, BENT U …

Een kwaliteit: Punctueel
Een gebrek: Ongeduldig

Een land: België
Een kleur: Groen

Een boek: De oude man en de zee van Ernest Hemingway
Een liedje: Sky van Colplay

Een geschiedkundige held: Jack Nicklaus
Een natuurlijke gave: Begripvol
Een advies: Altijd vooruit kijken

MR KNAUF, 
ALS …, BENT U …
Een kwaliteit: Gepassioneerd

Een gebrek: Ongeduldig
Een land: Spanje

Een kleur: Herfstgroen
Een boek: Oorlog en vrede van Tolstoj
Een liedje: Rehab van Amy Winehouse
Een geschiedkundige held: Magellaan
Een natuurlijke gave: Levensvreugde
Een advies: Niet wachten tot morgen
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Groot project

DE MUNTSCHOUWBURG, BRUSSEL

1974
ALSOF DE TIJD 
BLIJFT STILSTAAN



88

DE MUNTSCHOUWBURG, SINDS 1963 ERKEND ALS ONZE 

NATIONALE OPERA , IS EEN ABSOLUTE MUST-SEE. WANNEER U ER 

VOOR HET EERST BINNENWANDELT, WAANT U ZICH IN EEN 

TIJDLOOS UNIVERSUM. HET INTERIEUR VOELT - AFHANKELIJK VAN 

DE ROUTE DIE U NEEMT - OFWEL MODERN EN LUMINEUS, 

OFWEL INTEGENDEEL WARM EN OLD-FASHIONED AAN.

Het gebouw - dat in 1700 ontworpen 
werd door de sterarchitecten Paolo et 
Pietro Bezzi - heeft doorheen de 
eeuwen verschillende metamorfoses 
ondergaan, vooraleer het zich 
ontpopte tot de architecturale parel 
die we vandaag kennen. In de loop 
der tijd, volgende verschillende 
restauraties elkaar op. In de jaren 
’70 had Knauf de privilege om de 
prachtige koepel te renoveren met 
MP 75 en Stucanet. Deze laatste 
verzorgde uiteraard het vormelijke 
aspect.

September 2017 zal het einde 
betekenen van een aantal grote en 
belangrijke renovaties van het 
impressionante gebouw. We zijn er 
zeker van dat deze werken het 
gebouw definitief op de 
internationale architecturale en 
culturele kaart zullen zetten. Het 
uitzonderlijke resultaat van deze 

werken, zal in september te 
bewonderen zijn op ons digitale 
platform. Knauf biedt u dan de 
opportuniteit om ongepubliceerd 
beeldmateriaal te komen ontdekken.
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TIJDENS DE JAREN ‘70, 

WERDEN DE PRODUCTEN 

MP 75 EN STUCANET GEBRUIKT

TECHNISCHE FICHE VAN DE WERKEN:
Schouwburg 
•  Renovatie van de fresco’s op de verschillende muren door 

gespecialiseerde vaklieden
• Heraanleg van elektrische bekabeling voor LED-verlichting
• Vloerventilatie
• Nieuwe verwarmingsinstallatie voor het gehele gebouw
• Volledige vervanging van de zetels
• 480 m² nieuwe vloer
• Vervanging van de gespannen doeken
• Aanpassen van de liften
• Upgrade van de orkestbak

Coulissen:
De coulissen werden voorzien van een tunnel van 14 meter. Hierdoor is 
de schouwburg verbonden met de ateliers en is er een passage 
gecreëerd dat het eenvoudig maakt om de kostuums, pruiken van de ene 
naar de andere plek te verplaatsen. Om dit te kunnen realiseren, werden 
alle funderingen versterkt. 

Podium:
De belangrijkste doelstelling was om de ateliers ter creatie van podia en 
kostuums - via een tunnel onder de weg - met de nieuwe decorlift met een 
draagcapactiteit 13 ton, evenals vier nieuwe hybride aangedreven 
podiumliften te verbinden.

Ateliers:
• Alle chassis voorzien van dubbele beglazing
• Renovatie van gevelisolatiesysteem
• Muren gelijkgetrokken
• Toepassing van gips op de kolommen in de kelder

480 m2
nieuwe vloer

14 m
lange tunnel onder de weg die het theater met de 
ateliers verbindt

13 t
De nieuwe podiumlift heeft een draagcapaciteit van 
maar liefst 13 ton
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Dossier

PRODUCTEN & MACHINES

ER WAS EENS…

1962 <1973 1973
1974

1975
1976

1978
1982 19  86 1991

1994
2001

2004
2010

2013
2015

2016

1975
•  Productie van het gamma éénlagige 

gips in Engis: 
Goldband 
Rotband 
Perlfix 
MP75 
>  Lichtgewicht dankzij toevoeging 

van perliet.
 > MP betekent Machinen Putz.
 >  75 verwijst ongeveer naar de 

eerste bindingstijd van het gips in 
minuten, destijds.

• Lancering PFT G 4.

1973
Alphonse Knauf 
bedenkt de perfecte 
oven om gips te 
produceren. De 
nodige toestemming 
voor de exploitatie 
ervan worden bij de 
autoriteiten 
aangevraagd en 
bekomen.

<1973
•  1964: De eerste 

gipsspuitmachine voor 
PFT G 1 wordt gelanceerd.

•  1966: Eerste automatisch 
pneumatisch transportsysteem 
PFT Silomat.

•  eind jaren ’60: Kwailiteit 
van de gips 
geproduceerd door Prayon 
wordt door Knauf getest en 
goedgekeurd. 
Bloei van Import van Knauf 
producten op de Belgische 
markt boomt enorm.

1974
Bouw van de 
gipspleisterfabriek in Engis.
De eerste zak 
Goldband verlaat de 
fabriek.

1976
•  Mr. Lothar Knauf 

wordt directeur van de 
site in Engis.

•  Oprichting van een 
eigen commerciële 
structuur.

1978
Begin van het 
succesverhaal van 
Knauf dankzij een 
combinatie van de 
revolutionaire, lichtere MP 
75, de nieuwe PFT G 4 
en aan actieve promotie 
op de werf.

1982
Als antwoord op de oliecrisis 
en de bijhorende 
rantoensering in de 
bouwsector worden nieuwe 
pleistertypes ontwikkelt: 
Snelband 
Snelschuur 
Finish

1962
Prayon installeert zich aan de 
boorden van de Maas.
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1962 <1973 1973
1974

1975
1976

1978
1982 19  86 1991

1994
2001

2004
2010

2013
2015

2016

2013
•  Knauf lanceert het duurzaam label: 

ECOgypsum Inside.
•  Nieuwe producten op de markt: 

ECOfin 
DUO-LIGHT

•  De omschakelbare machine PFT G4 X 
wordt gelanceerd.

2015
•  Pleister komt nu in een nieuw soort 

verpakking te zitten: de plastiek 
zak! 
Dankzij een betere bescherming 
tegen de regen, kan een voorraad 
gestockeerd worden op de werf 
zonder dat het product aan wijziging 
onderhevig is.

•  Nieuw product op de markt: 
Goldband QUICK

2016
•  Lancering van MP 75 L 

Fire op de Belgische markt.
•  Voorstelling van de  

AquaStuc.

1986
Verbreding van het 
toepassingsdomain van 
FINISH naar de 
afwerking van 
gipsblokken. De Fix & 
Finish wordt 
gelanceerd.

1990
•  De Knauf Groep 

investeert in België en 
neemt Isolava 
(gipsblokken) en 
Belgips (gipsplaten) in 
Wielsbeke over.

1994
•  Nieuw product op de 

markt gebracht: 
Snelgips.

•  Lancering van de eerste 
éénfasige machine: 
PFT Monojet.

2004
Start van de 
verkoop van MP2 
en Finish II.

2001
De Goldband XT, een 
product tussen de MP 75 en 
Goldband, wordt 
gelanceerd.

2010
Patrick Renard 
vervoegt de Algemene 
Directie.

…
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MIJN STUKADOOR
SIMON DEJEAN – DE DIGITAL TECHNOLOGY MANAGER VAN KNAUF – IS EEN 
KRAK IN HET BEDENKEN EN ONTWIKKELEN VAN ONGELOFELIJK KRACHTIGE 
ONLINE TOOLS MET EEN DIRECTE MEERWAARDE VOOR U.

Eind 2012 lanceerden we mijnstukadoor.be. Een innovatief en praktisch online platform 
die u toelaat, supersnel een offerte-aanvraag te sturen naar verschillende stukadoors uit uw 
regio. De stukadoors behandelen hierna uw offerte met de nodige zorgvuldigheid en dienen u 
daarna snel van antwoord. 
Vandaag hebben meer dan 1300 Belgische stukadoors een account en ontvangen we 
maandelijks honderden offerte-aanvragen op mijnstukadoor.be voornamelijk van 
particulieren, aannemers en architecten.
SCHRIJF U VANDAAG IN!

Hebt u een stukadoorsbedrijf, werk je met Knauf producten en ben je nog geen lid van deze 
website? Schrijf je dan als de bliksem in! Bent u benieuwd wat het kost om te genieten van 
prachtig stucwerk, doe dan snel uw aanvraag op mijnstukadoor.be!

ONTMOET UW VERTEGENWOORDIGER!
PER EDITIE MAAKT U VERDER KENNIS MET ÉÉN VAN ONZE VERTEGENWOORDIGERS.
We stellen u voor aan: GUY KUYKS

Wat is jouw favoriete Knauf gipspleister en 
waarom?
MP 75. Omdat deze al meer dan 40 jaar top is. 
Dit kun je over geen andere spuitgips zeggen.
 
Welk is de meest ongebruikelijke ondergrond 
waarmee je ooit geconfronteerd werd? 
Welke oplossing heb je hiervoor aangereikt?
Geverfde stenen muren bepleisteren. De verf – zoals 
het hoort - voor 85% mechanisch laten verwijderen. 
Daarna de juiste primer aanbrengen en pleisteren.

Welk is het grootste binnenpleisterproject die je ooit 
verkocht hebt? Over hoeveel +/- m² gips ging het?
Ik vertegenwoordig binnenkort een 
appartementenproject te Beringen. Het betreft een 
complex van ongeveer 5000 m2. De uitvoerder zal 
werken met Stuc-Primer, Betokontakt en ECOfin.

Jouw strafste ‘professionele’ Knauf verhaal?
We weten allemaal hoe zwaar het beroep van 
stukadoor is. Ik ben ooit bij een stukadoor geweest 
die, eens als de voorbereidingen klaar waren, al 2 
jaar aan een stuk 3 spuitbeurten/dag deed. Ik kon 
dat niet geloven dat hij dit al zolang kon volhouden 
en heb hem toen gezegd dat dit niet kon blijven 
duren. Een hele tijd later kwam ik hem terug tegen 
en vroeg hem of hij dat nog altijd deed. Toen heeft 
hij me gelijk gegeven dat dit echt wel te extreem 
was. Nu werkt hij op een normaal ritme van 2 
spuitbeurten per dag. Een stukadoor moet niet naar 
de fitness gaan, stukadoren is fitness.

GSM : +32 473 88 58 15
Email : guy.kuyks@knauf.be
Région :  Limburg

Info

DICHTBIJ U

SIMON SAYS
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KNAUF
CONNECTS YOU

DE UITDAGING

HET LEVEN OP DE WERF …

1.
TREK MET DE SMARTPHONE 

EEN ORIGINELE FOTO 
VAN U EN UW TEAM OP DE WERF

2.
SURF ALS DE BLIKSEM NAAR 

WWW.KNAUF.BE/CONNECTSYOU 
EN POST UW FOTO

3.
ELKE DEELNEMER OP DE FOTO 

ONTVANGT EEN 
GRATIS KWALITATIEF T-SHIRT

De afwerking moet 
perfect zijn! Dankzij een machinale 

verwerking!

Met Knauf is het 
altijd TOP!

Met een 
dunpleister!

Met een traditionele 
pleister!
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SUCCES STORY

De rijke geschiedenis van Craps & 
Zonen ving aan bij Guillaume Craps. 
Vanaf zijn veertiende deed Guillaume 
ervaring op via verschillende 
stukadoorsprojecten bij zijn oude 
baas. Op 58-jarige leeftijd besloot hij 
– vader van vijf zonen – een eigen 
bedrijf te starten. « Onze opa wist 
waar hij mee bezig was en nam zijn 
werk uiterst ernstig. Hij hield van zijn 
werk en legde aan iedereen die voor 
hem werkte de allerhoogste eisen op. 
Enkel perfectie was goed genoeg. 
Deze visie en missie houdt tot op de 
dag van vandaag stand. De opleiding 
op het terrein duurt 5 jaar. Er zijn 
geen favorieten. Of je nu familie bent 
of niet, voor iedere medewerker 
gelden dezelfde voorwaarden.» weet 
Michel ons te zeggen die samenwerkt 
met drie van zijn zonen en de zoon 
van Dirk. « Werken voor ons 
familiebedrijf is zeker geen 
verplichting maar een keuze. De 
kinderen zijn vrij om hun beroep te 
kiezen. Het stukadoorschap is 
veeleisend. Hij of zij moet nauwgezet 
kunnen werken en de moed hebben 
om constant op een hoog niveau te 
presteren ». 
In de loop der tijd, zijn de jaren 
verstreken, maar blijft de bedrijfsvisie 
intact. « Werken voor dit mooie 
familiebedrijf brengt de nodige 
fierheid met zich mee. We trachten 
iedere dag op één of andere manier 

het werk van onze grootvader verder 
te zetten. Onze samenwerking houdt 
ons scherp. Het is gemakkelijk om te 
zeggen wat we denken aangezien 
we elkaar door en door kennen. We 
hebben een gemeenschappelijk doel. 
Er is geen sprake van ruzie en als het 
echt nodig is nemen we de 
beslissingen die nodig zijn om het 
gewenste resultaat te bereiken. Als er 
een discussie is, stemmen we. De 
meerderheid wint! We kennen geen 
problemen. We denken enkel in 
oplossingen. » weet Dirk ons met een 
glimlach te vertellen. 
Wanneer onze grootvader zelf zijn 
kalk aanmaakte, brandde hij deze 
zelf in houten vaten. Gelukkig zijn de 
technieken en werkomstandigheden 
vandaag enorm verbeterd. « Ons 
bedrijf heeft altijd met Knauf gewerkt. 
Van zodra Knauf naar België kwam, 
waren we er als de kippen bij om hun 
producten af te nemen. Hetzelfde 
geldt voor onze PFT machines. We 
zijn echt superfier om hiermee onze 
gips te verwerken en te verspuiten. 
Men mag ons gerust pioniers noemen. 

Zowel de producten als service van 
Knauf zijn van een hoogstaande 
kwaliteit. Afhankelijk van de grootte 
van het project, werken we met een 
silo in plaats van met gipszakken. Dit 
is een wereld van verschil voor onze 
werknemers. De gipsen van Knauf zijn 
eenlagig toepasbaar en het resultaat 
is altijd hoogstaand: glad en recht… 
De schilders zijn hier absoluut mee 
geholpen. We werken uiteraard veel 
met MP 75 en de laatste tijd, meer en 
meer, met ECOfin. Mocht Knauf 
morgen een nog performanter product 
op de markt brengen, zullen wij deze 
testen. Ieder bij ons is bereid om zijn 
advies over (nieuwe) producten te 
geven en onze ervaring laat ons toe 
dit ook accuraat te doen. Vandaag de 
dag biedt Knauf ons de oplossingen 
aan die ons in staat stellen om de 
verwachtingen van onze klanten te 
overtreffen. Waarom zouden we 
veranderen? » lacht Wilfried. 

Dossier

3 GENERATIES STUKADOORS

HET STUKADOORS- EN GEVELAFWERKINGSBEDRIJF CRAPS & ZONEN, IN 1962 

OPGERICHT DOOR GROOTVADER GUILLAUME CRAPS, ZIJN VROUW LOUISE, HUN 

ZONEN EN SCHOONZOON, STAAT WIJD EN BREID BEKEND ALS EEN BEGRIP 

BINNEN DE SECTOR. AANGEZIEN DE FIRMA VANDAAG GELEID WORDT DOOR DE 

DERDE GENERATIE - DE KLEINZONEN: WILFRIED, MICHEL, DIRK EN JOHAN - MOGEN 

WE STELLEN DAT DIT PRACHTIG SPROOKJE NOG LANG NIET TEN EINDE IS.
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« Een bedrijf runnen met ongeveer 
30 medewerkers behoeft de nodige 
coördinatie, opvolging en organisatie. 
Tussen de 4 vennoten zijn de taken 
goed verdeeld in functie van de eisen 
van de klant. Wilfried en Michel zijn 
verantwoordelijk voor de 
binnenpleister- en droogbouwwerken, 
Dirk en Johan voor de 
gevelafwerkingen. Hoe langer hoe 
meer klanten zijn geïnteresseerd in 
geïsoleerde buitengevelisolatiesystemen 
en uiteraard zijn wij bereid om hen 
hierin te begeleiden en de juiste 
oplossingen op maat aan te beiden. 
De hoogstaande techniciteit van de 
Knauf producten laten ons toe om de 
soms onmogelijke eisen van ons 
cliënteel in te wilgen. » vertellen Dirk 
en Johan.

Met meer dan 200 werven per jaar, 
heeft de firma Craps & Zonen 
ondertussen een stevige reputatie 
binnen de sector opgebouwd. Het 
bedrijf heeft de ervaring en kunde om 
elke werf succesvol op te volgen. 

« Wanneer onze klanten ons het 
vertrouwen geven is dit omdat we een 
uitstekende service - zowel tijdens als 
na ieder project - aanbieden. Dit 
begrijpen we aangezien we dezelfde 
ondersteuning bij Knauf genieten. De 
vertegenwoordigers van het merk 
helpen ons uitermate goed en mede 
door hen bereiken we een vlekkeloos 
eindresultaat. Wanneer er een 
probleem is, kunnen we altijd rekenen 
op de vertegenwoordigers. Vaak 
reiken zij de oplossingen aan die 
uitermate relevant zijn voor het 
project. Dit partnerschap is onmisbaar 
ten aanzien van onze klanten. De 
professionaliteit binnen Knauf is 
volgens ons hun grootste troef. » 
erkent Wilfried.
De vier vennoten zijn ervan overtuigd 
dat hun familiale band een absolute 
plus is voor de onderneming zijn en 
zijn fier om de naam Craps te mogen 
dragen. Het succes van de 
onderneming heeft te maken met het 
doorzettingsvermogen en drang naar 
perfectie. Deze waarden zijn van 
groot belang voor de jongeren die als 
stukadoor beginnen en zullen blijven 
doorgegeven worden van generatie 
op generatie.
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Bij Knauf gaan we ervanuit dat de toekomst van een bedrijf onder andere 
afhangt van verstandige logistieke keuzes en daarom kiezen wij al een hele 
tijd voor een multimodale aanpak van ons goederentransport. Hoewel onze 
vrachtwagens dagelijks de belgische wegen doorkruisen, beschikken we ook 
over vier transportboten die zich iedere dag op onze waterwegen begeven. 
Dat je langs het water soms meer ziet dan op onze wegen, is geen geheim. 
Daarom profiteren van hun traject door in te zoomen op heel wat hotspots in 
verschillende steden die zich op de route tussen Engis en Wielsbeke bevinden. 
Voor dit eerste nummer houden we halte in Luik, waar u kennis 
maakt met vier waanzinnig leuke uiteenlopende adresjes.

De blauwe draad

16
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ENGIS

BRUSSEL 

WIELSBEKE

ANTWERPEN 1STE HALTE : LUIK

BRASSERIE RIVA : 
BISTRONOMIE AAN DE 
OEVER VAN DE MAAS
Als u lekker wil eten en 
genieten van een ontspannend 
moment langs de Maas, 
aarzel dan niet om een tafel te 
reserveren bij Riva! Riva 
bevindt zich langs de rivier en 
benut op die manier niet 
alleen de recente 
vernieuwingen van de 
Maasoevers, maar biedt 
hierop ook een imposant 
uitzicht dankzij de grote 
ramen. U kan hier een fijne en 
geraffineerde keuken proeven, 
die de specialiteiten van de 
thuisstad niet uit de weg gaan. 
In het eclectische menu vindt 
iedere gast zijn gading.
Populair zowel ’s middags als 
’s avonds, dus het is 
aangeraden om te 
reserveren… online wel te 
verstaan!
Riva Brasserie | Esplanade Albert 1er 7 | 
4000 Luik
www.riva-brasserie.com 

LA BOVERIE
Het museum van de Boverie, 
gesitueerd in het gelijknamige 
en prachtige park tussen de 
Maas en het kanaal La 
Dérivation, onderging een 
grote facelift in 2016. Met 
deze keuze versterkt Luik haar 
culturele positie en wordt de 
toeristische ontwikkeling van 
de stad onderstreept. 
Permanente en tijdelijke 
tentoonstellingen kunnen 
gevolgd worden door een 
mooie wandeling doorheen 
het aangrenzende park. Niet 
te missen: de rozentuin is in 
de lente- en zomermaanden 
echt prachtig.

La Boverie | Parc de la Boverie 3 | 
4020 Luik
www.laboverie.com

LA BELLE LIEGEOISE
Als een vogel die zijn vleugels uitstrekt, omarmt de nieuwe 
voetgangersbrug de Maas. Als verbinding tussen de nieuwe 
stationsbuurt en het park aan de Boverie vervolledigt de brug 
de wandelwegen op de vernieuwde oevers van de Maas. 
Van april tot oktober vaart u aan boord van de watershuttle 
langs de Maas op een originele en aangename manier vanaf 
de voetgangersbrug naar het centrum van de stad.

www.visitezliege.be

Luikse balletjes binnen 
het uur?
Begint u ook te watertanden bij het horen van « Luike 
bouletten »? Groot gelijk! Dit streekgerecht binnen no 
time klaarmaken, mag niet langer een geheim heten, 
nadat u gespiekt heeft op onze website: 
www.knauf.be/connectsyou

EEN CHIQUE EN ETHISCH 
IDEE: WATTITUDE 
LIFESTYLE MADE IN 
WALLONIA
Misschien heeft u er al over 
horen praten! Wattitude is de 
eerste om producten van meer 
dan 250 Waalse ontwerpers 
samen te brengen onder één 
dak. Hier vindt u altijd iets om 
iemand die u nauw aan het 
hart ligt of uzelf een plezier te 
doen: mode, accessoires, 
design, specialiteiten voor 
fijnproevers, muzikale 
ontdekkingen, boeken, 
speelgoed, … zonder 
verrassingen aan de kassa. 
Dit geniale concept is 
tegelijkertijd vernieuwend, 
sympathiek alsook - een beetje 
- chauvinistisch! Geheel terecht 
overigens… De toekomst van 
het Waals design is bij deze 
verzekerd!
Souverain-Pont 7 | 4000 Luik
www.wattitude.be

VIER WAANZINNIG 
LEUKE UITEENLOPENDE 
ADRESJES


