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este lezer, beste lezeres,
Gips is een eeuwenoud bouwmateriaal dat zijn nut,
onmiskenbare voordelen en duurzaamheid reeds bewezen
heeft. In de bouwwereld worden zijn intrinsieke technische
kwaliteiten, gebruiksgemak, economische - en ecologische
waarde dan ook door iedereen erkend en gewaardeerd.

Dankzij deze kwaliteiten is het gipspleister bijzonder
veelzijdig en breed inzetbaar in nieuwbouw- en
renovatiewoningen, ontspannings- of sportcomplexen,
kantoren en ziekenhuizen ... Dankzij zijn uitstekende
prestaties levert het een positieve bijdrage aan de
verschillende bouwtechnische disciplines en verbetert het prestaties van
bouwelementen inzake brandbescherming, luchtdichtheid, akoestiek enz.
Knauf is zich bewust van de huidige en toekomstige uitdagingen in de
bouwsector en speelt hierop in door het aanbieden van een breed scala aan
producten met specifieke technische kenmerken. Niet toevallig is techniek het
centrale thema van deze CONNECTS YOU waarin we u laten kennismaken
met de kracht en voordelen van ons merk in de rubriek Producten.
In de 21ste eeuw verlaten we plat bewandelde bouwpaden en geven we
vorm aan nieuwe technologieën. Knauf kijkt niet toe vanaf de zijlijn, maar gaat
volop mee in dit nieuwe denken. Iedere dag streven we ernaar om - via onze
hoogwaardige producten, systemen en technische knowhow – aan de
verwachtingen van onze klanten te voldoen. Hoe veeleisender de opdracht,
hoe verder we onszelf pushen in het realiseren van technische vraagstukken en
ambitieuze projecten. Een mooi voorbeeld hiervan is het renovatieproject
Résidence Palace, van de hand van architect Philippe Samyn. Aan het woord
laten we Jochen Daneels van de firma Beddeleem, het afwerkingsbedrijf dat
voor de uitvoering van het project koos om met Knauf samen te werken. U leest
er alles over binnen de rubriek Project.
Dat er in Brussel nog andere architecturale parels te ontdekken zijn, leest u in
het interview met de architect Sébastien Lemaître van het architectenbureau
Montois Partners architects die de eer had om het eerste Chinese vijfsterrenhotel
te ontwerpen: het Tangla Hotel, een waanzinnig interessant project. Een andere
getuigenis, binnen dezelfde rubriek Onder ons, kwam van de topprofessional
Orlando Novais van het stukadoorsbedrijf MCO, die erin geslaagd is om te
beantwoorden aan de strenge Chinese criteria voor dit project.
Vooraleer we terugkeren naar onze Belgische hoofdzetel te Engis, hebben
we voor u vier fijne adresjes bezocht in Antwerpen. De blauwe draad staat u
alvast bij met goede raad! In het Dubbelinterview maakt u kennis met twee
heren die elke dag het beste van zichzelf geven. Zowel onze fabrieksdirecteur,
Fabien Rencurosi als onze technisch directeur, Raf De Haes, hebben door de
jaren een belangrijke bijdrage geleverd in de ontwikkeling en de productie van
hoogstaande producten voor onze gebruikers.
Velen onder jullie kennen zeker onze « Knauf Academy ». Dit
opleidingsinstituut binnen Knauf onderging een geweldige facelift. U leest er
alles over binnen de rubriek Digitaal.
Kortom, techniek, het thema van dit tweede nummer vertegenwoordigt het DNA
van onze onderneming. Van basisgrondstof tot het verwerken van onze
gipspleisters, de verschillende teams binnen Knauf beheersen dit proces van
A tot Z. Na het lezen van deze editie zal u hiervan alleen maar meer overtuigd zijn.
Bedankt voor uw vertrouwen,
Mansour Marchouh
Senior Technical Manager
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WEDSTRIJDEN, CADEAUS…

Dubbelinterview

FABIEN RENCUROSI // RAF DE HAES

PRODUCTIE
FABIEN RENCUROSI, ONZE
FABRIEKSDIRECTEUR, VERVOEGDE DE KNAUF
GROEP IN 1974. OP HET MOMENT DAT HIJ
AAN DE SLAG GING, WERDEN ER PAS SINDS
2 MAANDEN GIPSPLEISTERS VERKOCHT OP
DE BELGISCHE MARKT. EIGENLIJK WAS
LOTHAR KNAUF, DESTIJDS CEO VAN KNAUF
BELGIË, OP EEN ZATERDAGOCHTEND
DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN JONGE
GEMOTIVEERDE PERSOON OM TIJDENS HET
WEEKEND TE DEPANNEREN. EEN PRACHTIGE
START VAN HET SPROOKJESHUWELIJK TUSSEN
FABIEN RENCUROSI EN KNAUF DAT REEDS
43 JAAR STAND HOUDT.

Een interview met Fabien Rencurosi is
eigenlijk een buitenkans aangezien hij
één van de grondleggers van het huidige Knauf in België én ver daarbuiten
is. Hij heeft het bedrijf mede ontwikkeld
en weet wat het is om in de race te
blijven, kort op te bal te spelen, te innoveren en indien nodig te pionieren. «
Eigenlijk maakte het gipspleister Goldband een instant succes van Knauf op
de Belgische markt. Destijds werkten de
stukadoors met tweelagige pleisters die
samengesteld waren uit klei, zand en
koeienstaarthaar, en aangebracht
werden op een onderstructuur van
houten latten. Hierna werd deze tweelagige pleister afgewerkt met gehydrateerde kalk afkomstig vanuit de
Maasvallei. Men diende daarna meer
dan zes maanden te wachten vooraleer
men kon schilderen of behangen. Plotsklaps kwam er met Goldband een éénlagig pleister op basis van witte gips
op onze markt die bovendien ongelofe-

4

lijk glad was in vergelijking met het
voorgaande. In 1978 lanceerde knauf
bovendien zijn eigen gipspleistermachine op onze markt. Dit was een
absolute revolutie voor de stukadoor.
Op dat moment stapten we van de ene
ontdekking in de andere. We namen
enorme stappen vooruit en dat was
geweldig. Dit pionierswerk was enorm
boeiend. Dat wij overtuigd waren van
onze producten was één ding, het
overtuigen van de stukadoors en
opzichte van onze kwaliteit was een
ander paar mouwen. Hoewel we
enorm veel tijd en middelen staken in
het overtuigen van deze belangrijke
doelgroep, volgde het succes vrijwel
onmiddellijk! Het waren fantastische
jaren. » duidt Fabien Rencurosi met de
nodige retorische nostalgie, maar
zonder spijt.
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Ook vandaag blijven de uitdagingen
groot, maar geheel verschillend ten
opzichte van vroeger. Het product
dient enerzijds steeds aangepast of
verbeterd te worden in functie van de
strenge Europese eisen en anderzijds
speelt ook de huidige koers die ons
bedrijf vaart hierin een rol. « De
bouwsector wordt steeds concreter en
de architectonische vaardigheden vereisen dat we voortdurend innoveren,
opdat onze producten naadloos
inpassen binnen de meest spectaculaire projecten. Eigenlijk is het simpel,
we zijn begonnen met slechts één product en beschikken vandaag over een
arsenaal van vijftig verschillende producten waarvan ieder product telkens
zijn nauwkeurige en unieke eigenschappen heeft. De moeilijkheid is dat
we steeds naar dunnere pleisters gaan
waarvan de additieven zorgvuldig
moeten worden gedoseerd. Dit beïnvloedt het gehele productieproces
binnen ons fabriek. We werken nauw
samen met ons team van het laboratorium, dat tegenwoordig een doorwinterd ontwikkelingscentrum is geworden
voor de West-Europese zone van de
Knauf Groep. De techniciteit die verwacht wordt van onze producten
(brandweerstand, schokweerstand,
luchtdichtheid enz.) vereist dat we
nauw samenwerken met de goede
universiteiten die ons land rijk is. » vertelt Fabien Rencurosi.
De Knauf Groep werkt nauw samen
met de verschillende dochterondernemingen van de Groep. Deze dynamiek
laat ons toe om onze expertise en
kennis te bundelen waaruit nieuwe producten ontstaan. Zo zijn er tegenwoordig twee nieuwe trends, namelijk
de doe-het-zelf markt (DIY) en de energieprestatieregelgeving (EPB). « De
Belg heeft een baksteen in de maag en
houdt ervan om zijn woning te
renoveren. Dit doet hij/zij met het
nodige gezond verstand. Het uitgebreide DIY assortiment is een interessante en groeiende markt die

nauwlettend in de gaten moet worden
gehouden. De droom van de doe-hetzelver gaat echter verder. Hij/zij is
uitermate bewust van het belang van
goede isolatie. Dit resulteerde voor ons
in een groeiende vraag naar verspuitbare sierpleisters voor gevels. In
Nederland daarentegen is het gladde
beton dan weer heel erg in trek en
waarop onze pleisters mee dienen te
corresponderen. Het is absoluut de
marktwerking die ons doet evolueren.
De noden van vandaag zijn niet langer
de noden van tien of twintig jaar
geleden. De markt beweegt in een
razend tempo! » constateert Fabien
Rencurosi.
Een direct gevolg van de complexiteit
van onze producten is de robotisering
van de fabriek. De productiewereld
kan niet langer zonder zulke krachtige
tools. « Ik twijfel niet aan deze evolutie, integendeel, ik omarm deze
vooruitgang. Het voert efficiënt en met
de nodige precisie repetitieve taken
uit en dit is belangrijk. Voor mij persoonlijk laat deze mechanisatie mijn
personeel toe om tijd vrij te maken
voor veel belangrijkere en interessantere taken, zoals reflecteren over onze
producten, het voorraadbeheer, het
transport van onze goederen, het verminderen van onze ecologische voetafdruk enz. We trachten voortdurend
om onszelf te verbeteren. Tegenwoordig produceren we eenzelfde
product gedurende een dag. Zo vermijden we om de eerst geproduceerde pallet te verliezen, ontzien we
een zelfreinigende pauze van onze
machines gedurende 20 minuten, verminderen we onze elektriciteitsfactuur… Deze 24u/24u productiekeuze
die we maken is extreem belangrijk
en heeft onmiddellijke gevolgen
inzake onze performantie. Tijdens het
weekend maken we tijd vrij voor
nicheproducten. Degenen waar we
slechts een kleinere hoeveelheid van
dienen te produceren. Voor deze
laatste hebben we telkens een voorraad gelijkgesteld aan de verkoop

van maximaal één week. » verklaart
de fabrieksdirecteur. Hij gaat verder «
Binnen ons sector is de productie
afhankelijk van het Belgische weer.
Het minste wat je kan zeggen is dat
deze nogal durft schommelen. Wanneer het gedurende drie weken aanhoudend vriest in het zuiden van ons
land, liggen de werven stil. Gelukkig
zijn de temperaturen gematigder in
het noordelijke deel van ons land en
bij onze Noorderburen waardoor we
verder kunnen gaan met produceren.
De vertraging in Nederland laat
meestal twee weken langer op zich
wachten in vergelijking met Vlaanderen. »
Het is met een niet-te-stuiten-enthousiasme en de nodige omzichtigheid
wanneer Fabien Rencurosi over zijn
job spreekt. Zijn talrijke ervaringen in
het buitenland - waarbij hij de nobele
taak heeft om nieuwe productie-eenheden op punt te zetten voor de
Groep - beïnvloedt zijn knowhow en
manier van denken in positieve zin: «
Een fabriek staat, naast de nodige
machines, vooral in het teken van
mensen. Ik tracht altijd een luisterend
oor te bieden aan het personeel, hen
te helpen indien nodig en vooral vertrouwen te geven. Ik blijf te allen tijde
eenvoudig en toegankelijk. Leiding
geef je niet vanaf jouw bureau, integendeel, het zijn net de menselijke
relaties die mijn beroep zo zinvol
maken. Ik heb het geluk om veel
nieuwe projecten op te volgen, waardoor ik veel nieuwe mensen ontmoet
en telkens in een nieuwe dynamiek
terechtkom. Ik verveel me nooit ! »
concludeert Fabien Rencurosi.

LABORATORIUM
HET LABORATORIUM OP ONZE
SITE TE ENGIS VERVULT EEN
STRATEGISCHE ROL BINNEN
DE KNAUF GROEP. ENERZIJDS
GARANDEERT HET LABO DE
KWALITEIT VAN DE IN ENGIS
GEPRODUCEERDE GIPSPLEISTERS EN ANDERZIJDS STAAT
DEZE OOK BEKEND ALS HET
ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSCENTRUM VOOR DE
POEDERPRODUCTEN VOOR DE
WEST-EUROPESE REGIO. HET
TEAM VAN 12 PERSONEN
WERKT NAUW SAMEN MET
HET FABRIEKSPERSONEEL,
WAARDOOR WE DE KWALITEIT
EN PERFORMANTIE VAN
ONZE AFGEWERKTE PRODUCTEN KUNNEN WAARBORGEN TEN OPZICHTE VAN
ONZE KLANTEN.
Het laboratorium te Engis vervult een
belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingsmissie, namelijk het op punt stellen van de
producten van morgen. « De huidige tendensen, namelijk de ontwikkeling van verschillende alternatieve
afwerkingsproducten en de marktvraag
naar steeds dunnere pleisters, impliceren
belangrijke uitdagingen voor de “standaard” pleisters . Uiteraard is het onze
ambitie om te innoveren en onze producten voortdurend te ontwikkelen opdat
deze de verwachtingen van onze klanten
blijven waarmaken. » legt Frédéric Delvaux, quality manager, uit.
Tijdens de productie staat het labo in constante verbinding met de voormannen, de
operatoren, de elektrische – en technische
dienst. Zo kunnen ze blijvend de systeemparameters optimaliseren en technische
problemen vermijden. Bij Knauf worden
de producten zowel in het laboratorium
onder de loep genomen, alsook geverifieerd via praktische testen door Philippe
Verkeyn, een ervaren stukadoor. Hij staat
in rechtstreekse verbinding met het laboratorium en vult de verzamelde gegevens
van het labo verder aan. Het is de
synergie tussen de research in het labo,
de praktische testen van Philippe Verkeyn
en de bevindingen van de klanten, die de
kwaliteit van onze producten al sedert
40 jaar waarborgt.
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MISSIES VAN HET LABORATORIUM

TECHNISCHE DIENST

• De kwaliteit van de productie in Engis verzekeren
• De continuïteit van onze certificaten garanderen (ATG/KIWA/IBR)
• De conformiteit van de grondstoffen controleren
• Opvolgen en analyseren van specifieke vragen van klanten
• Labo stuurt medewerkers naar de werf om op de site de kwaliteit van de gipspleisters te
controleren
• Ontwikkeling van nieuwe producten in samenwerking met de commerciële – en marketingdienst
• Ontwikkeling en verbetering van productieprocessen in samenwerking met de elektrische en mechanische dienst
• Beheer van productieorders
• De opvolging van de productie in SAP verzekeren

DE NAAM KNAUF STAAT WIJD EN ZIJD BEKEND VOOR
HOOGKWALITATIEVE PRODUCTEN. DAARNAAST HEEFT
HET MERK DE TECHNISCHE KENNIS EN EXPERTISE VAN
DE VERSCHILLENDE BOUWSYSTEMEN VAN ZIJN PRODUCTEN IN HUIS. DEZE LAATSTE IS ESSENTIEEL VOOR
DE PROFESSIONAL DIE EEN PERFECT RESULTAAT VERWACHT. RAF DE HAES, TECHNISCH DIRECTEUR BIJ
KNAUF, IS OVERTUIGD VAN HET FEIT DAT DE EXPERTISE
BIJ KNAUF VERDER GAAT DAN DE POORT VAN HET
FABRIEK. HIJ TRANSFORMEERDE ZIJN TECHNISCHE
DIENST – DIE VANDAAG 10 PERSONEN TELT – TOT EEN
KENNISCENTRUM VAN EXPERTEN DIE ALLEN GESPECIALISEERD ZIJN IN VERSCHILLENDE DOMEINEN ZOALS
AKOESTIEK, BRANDWEERSTAND VAN MATERIALEN,
MECHANISCHE SAMENSTELLING ENZ.
Wanneer je advies wenst te verstrekken aan een bouwprofessional,
ben je enkel geloofwaardig wanneer
je de sector door en door kent. Raf De
Haes begreep dit en besloot om de
dienst volgens productgroepen te
organiseren: « Tegenwoordig worden
zowel de producten als de wetgeving
steeds specifieker, wat het quasi
onmogelijk maakt om de kennis van
alle producten in één persoon terug te
vinden. De eisen groeien exponentieel
waardoor we ons op regelmatige
basis bijscholen om op de hoogte te
blijven van alle veranderingen. »
De nieuwe werkmethode is enorm
gunstig voor onze verkoopafdeling,
omdat deze een snelle en efficiënte
ondersteuning geniet. « Neem nu bijvoorbeeld onze technisch commercieel afgevaardigden die in
rechtstreeks contact met onze klanten
op een werf staan. We kunnen hen
geval per geval een gericht antwoord
geven die aansluit bij een specifieke
werfsituatie. Het gebeurt ook dat onze
dienst zelf ter plaatse gaat kijken om
een juist advies te verstrekken. Sommige klanten, waaronder architecten,
handelaren of particulieren, bezorgen
ons ook e-mails met verzoeken of
klachten. Ons doel is om hen te
ondersteunen bij de implementatie van
producten of bouwsystemen en hen te
adviseren ten aanzien van ons assortiment en de specifieke eigenschappen
hiervan. De bouwwereld is enorm
geëvolueerd. De ondergronden
waarop onze pleisters op aangebracht dienen te worden, de soms
agressieve omgevingsfactoren waar-

tegen ze bestand dienen te zijn,
alsook de bouwmaterialen waarmee
ze dienen te corresponderen, zijn
absoluut niet meer dezelfde als
vroeger. Het moeilijkste gedeelte is
om rekening te houden met alle parameters en het vinden van een optimale
oplossing. »
Om het hoge expertiseniveau aan te
houden, wordt het technisch team aan
de hand van interne opleidingen of
universitaire opleidingsmodules bijgeschoold. Aan de hand van de opgedane kennis geven ze dan op hun
beurt opleidingen aan ons verkoopteam of aan bepaalde architecten of
ondernemers die geïnteresseerd zijn in
de technische kennis van de producten binnen ons gamma.
Er is echter nog een ander facet van
ons werk dat steeds aan belang wint,
weet Raf De Haes ons te vertellen:
« Ieder (nieuw) product van ons
gamma dient gedocumenteerd te
worden via een gedetailleerde technische fiche waarvan de inhoud opgelegd wordt door de Belgische en
Europese wetgeving. Het kost ons
enorm veel tijd om dit lijvige werk te
realiseren! Wanneer we nieuwe producten op de markt brengen, zijn niet
enkel de technische aspecten van
belang, ook de certificaten die de
gezondheid, veiligheid, performantie
… omarmen, moeten in de drie
landstalen ter beschikking gesteld en
op regelmatige basis geüpdatet

worden. Dan houden we nog geen
rekening met de vrijwillige certificeringsprocedures (ATG) die Knauf voor
zijn producten wenst. Tenslotte klopt
ook bij ons de digitale evolutie op de
deur die het naamkaartje BIM*
draagt. In de nabije toekomst zal er
steevast met deze tool gewerkt
worden en hiermee dienen we absoluut klaar te zijn. »
Met een steeds groter wordend
gamma en de steeds uitdijende toepassingen hiervan, is de agenda van
onze technische dienst tot aan de nok
toe gevuld. Het feit dat ieder product
binnen een systeem past, maakt de
toepassingen op het terrein nog complexer. Het testen is nodig om onze
klanten een oplossing te bieden die
voldoet aan hun garantievoorwaarden
in termen van brand-, akoestische –,
stootweerstand … Om dit alles te
testen, dienen we niet enkel met onze
eigen Knauf producten rekening te
houden, maar ook met andere bouwelementen die binnen het project van
de klant betrokken worden en waarvoor de nodige Belgische of Europese
technische informatie niet altijd aanwezig is. « Het geven van advies, een
positie innemen en de garantie op
een goede hechting van het product,
is een zware verantwoordelijkheid.

CERTIFICAAT

Mensen die in mijn afdeling werken,
ondervinden last van druk en stress.
Het is daarom cruciaal om soms
afstand te nemen, te genieten van al
de rest en zo goedgeluimd naar het
werk te komen. Een goed evenwicht
tussen privé en werk is belangrijk.
Soms ben ik er een beetje bezorgd
over. Knauf heeft een sterk team nodig
die de uitdagingen van morgen de
baas moet kunnen. De commerciële
afgevaardigden, die dicht bij de
klanten staan, vertellen ons over de
nieuwe trends binnen de bouwsector.
Als we aan de top willen blijven,
hebben we niet alleen een goed product nodig, maar ook een onberispelijke technische dienst en
marketingafdeling. Ons beroep is in
constante ontwikkeling en net dat
maakt het zo interessant. We stoppen
nooit met leren! » concludeert Raf De
Haes.
* BIM wat staat voor Building Information Modeling, in onze
contreien bekend onder de naam bouwwerkinformatiemodel, is
een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie,
opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Dit
model geeft de nodige technische informatie over een gebouw, zijn
onderhoud, herstellingen, eventuele aanpassingen, uitbreidingen
en afbraak.

Technische Goedkeuring

De Butgb levert technische goedkeuringen voor
bouwmaterialen, -producten en –systemen. Knauf laat zijn
pleisters vrijwillig goedkeuren waardoor deze enerzijds
officieel erkend worden in conformiteit met de huidige
geldende regelgeving en anderzijds hun toepassingen
worden aangetoond en gevalideerd.
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Groot project

RÉSIDENCE PALACE , BRUSSEL

DE LAMP DIE DE
BESLISSINGEN VAN DE
EUROPESE RAAD
VERLICHT
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OMDAT HET JUSTUS LIPSIUSGEBOUW TE KLEIN WERD OM GROTE
TOPPEN TE LATEN PLAATSVINDEN, BESLOOT DE EUROPESE RAAD
OM UIT TE WIJKEN NAAR BLOK A VAN HET VASTGOEDCOMPLEX
«RÉSIDENCE PALACE» OM DAAR HUN TOEKOMSTIGE
HOOFDZETEL TE VESTIGEN. EEN GEWAAGD EIGENTIJDS PROJECT
DAT HET GEBOUW VOORZAG VAN EEN GLAZEN KUBUS
WAARBINNEN EEN REUSACHTIGE LAMP INGESLOTEN WERD.

Een enorme architectonische ambitie
Philippe Samyn en zijn prijswinnend
team opteerden voor een
kubusvormig glazen atrium
waarbinnen een ei- of lampvormige
structuur voorzien werd. Deze
structuur voorziet in een minimale
oppervlakte voor de verschillende
vergaderzalen. De verschillende
etages binnen het ellipsvormig
volume hebben telkens verschillende
afmetingen. Niettemin verhouden
deze zich rondom dezelfde hoofdas
waardoor de structuur strikt
symmetrisch blijft. De buitengevel
van de lampvormige structuur is
opgebouwd uit een grote set houten
kaders met kristalglas die vanuit heel
Europa ingevoerd werd. Dankzij de
circulaire economie krijgen deze
oude kaders voorzien van dubbels
glas een nieuw leven.

Een grootse werf
De werf bleek snel zeer grote
proporties aan te nemen. Tien jaar
zijn verstreken tussen de gunning van
de opdracht en de inauguratie. Het
aantal gespecialiseerde bedrijven
die op deze site passeerden is
onvoorstelbaar. De coördinatie van
de teams, verzekerd door de
tijdelijke associatie Interbuild-Jan de
Nul, bleek een succesformule
waardoor het bekende eindresultaat
bereikt werd. Verschillende
gerenommeerde bedrijven werden
aangesteld om verschillende delen
van dit project af te werken. Het
topafwerkingsbedrijf Beddeleem
voltooide de afbouwwerken voor dit
uitzonderlijk gebouw. « Het
algemene bouwbedrijf wenste dit
project met ons af te werken omdat
we toch al vele jaren expertise
hebben op het vlak van moeilijke
projecten. Toen we ons aanmeldden,
wisten we onmiddellijk dat het om
een extreem ingewikkeld project zou
gaan. Het was quasi onmogelijk om
reeds in het begin de problemen die
we zouden tegenkomen te
voorspellen. » bekend Jochen
Daneels - industrieel ingenieur die de
werf gedurende vijf jaren opvolgde
voor Beddeleem - met een glimlach.

De verbinding tussen twee structuren
Het moeilijkste gedeelte was
zondermeer de verbinding tussen de
lampachtige structuur en de
bestaande vleugel van de Résidence
Palace. Deze laatste moest bestaan
uit wanden met een brandweerstand
van maar liefst twee uur omdat de
technische doorgangen zich hier
vlak naast bevonden. Al zeer snel
bleek dat er bepaalde studies
uitgevoerd dienden te worden,
vooraleer er belangrijke beslissingen
genomen konden worden. « Het
kostte ons één jaar onderzoek.
Gelukkig konden we rekenen op
verschillende partners om de taken
tot een goed einde te brengen.
Zonder een goede samenwerking
was dit onmogelijk. Deze situatie
zorgde uiteraard voor ongelofelijke
stress, wetende dat de start van de
technische werken alsook alle taken
die hierop zouden volgen,
afhankelijk waren van deze
doorgangen. Al deze zaken namen
behoorlijk wat tijd in beslag, maar
ze gebeurden sequentieel, waardoor
we vervolgens heel wat problemen
konden vermijden. » constateert
Jochen Daneels.

Een technische oplossing op maat
Brandprestaties dienen altijd op
basis van een test aangetoond te
worden. Wanneer de
materiaalkeuze identiek is aan een
eerder geteste oplossing, dan kan
ISIB - het Instituut voor
Brandveiligheid – de uitbreiding van
de test accepteren. Als het echter
een unieke situatie betreft, dient er
een nieuwe brandtest uitgevoerd te
worden. De gebogen vorm van de
lamp, de dikte van de wanden, het
metalen frame en de draagstructuur
werden opgebouwd uit absoluut
unieke elementen die nooit eerder
gerealiseerd werden. Om deze
harde noot te kraken, richtte
Beddeleem zich tot Knauf. « De inzet
was hoog. De toegewijde tijd en het
voorziene budget moesten zeer
zeker tot een oplossing leiden. Het
was Knauf die voorstelde om te
werken met een metalen structuur. Zij
vertelden ons dat we best staaldraad
konden gebruiken die aan beide
kanten bedekt diende te worden met
Stucanet. Deze pleisterdrager - uit
gelast gegalvaniseerd traliewerk en

© colours: Georges MEURANT

Een historisch gebouw
Het gebouw Résidence Palace werd
tussen 1922 en 1927 gebouwd
naar de plannen van de Zwitserse
architect Michel Polak. Het project
voorzag luxeappartementen op een
beugschoot van het Brussels
stadscentrum. Na de Tweede
Wereldoorlog deed het ArtDecogebouw dienst als
kantoorruimte voor de Belgische
Staat.
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geperforeerd karton – diende als
basis voor de eerste gipsprojectie.
Op basis van Knauf’s technische
ervaring, wist het bedrijf dat de
pleisterdikte 110 mm diende te
bedragen om minstens een
brandweerstand van twee uur als
resultaat te hebben. Daarna was het
een absolute uitdaging om in
opeenvolgende fases de gipspleister
MP30 F in de juiste dikte te
verwerken. Er werden speciale
gebogen houten latten gemaakt voor
dit project. We waren steeds
aanwezig tijdens de brandtesten die
uitgevoerd werden in het
laboratorium van de Luikse
Universiteit. De vreugde en
opluchting waren enorm toen bleek
dat de brandwerendheid van de
structuur maar liefst 185 minuten
betrof aangezien er geen alternatief
voor handen was. Het Knaufteam
was enorm betrokken binnen dit
project waardoor deze
samenwerking mij altijd zal
bijblijven. » vertelt Jochen Daneels.

Een opvallend project
Verschillende bedrijven passeerden
de revue voor de opbouw van de
lampvormige structuur en de
binnenbekleding hiervan. Binnen
een projectgroep dient men goed
samen te werken en overeen te
komen. Zeker wanneer er zich
problemen voortdoen. Beddeleem
was verantwoordelijk voor onder
meer het plaatsen van de gipsplaten,
metalen plafonds, akoestische
beglazing, valse plafonds,
kolombekledingen, verplaatsbare
wanden … « Op persoonlijk vlak
was deze werf een uitzonderlijke
ervaring. Gedurende vijf jaar
hebben ik, een technisch tekenaar
(die de lampvormige structuur in 3D
modelleerde) en een werfleider dit
project opgevolgd. Soms werkten
maar liefst 120 personen tegelijk op
deze site. Onze werkmethode en
positieve manier om dingen te
benaderen, werden erg
gewaardeerd. We hebben altijd
beseft dat we allen in dezelfde boot

ENKELE CIJFERS:
•
•
•
•
•
•
•

3.000 m² verplaatsbare wanden
30.000 m² wanden uit gipsplaten
9.000 m² valse plafonds uit gipsplaten
3.000 m² valse plafonds type JB Ceiling
17.000 kg metalen structuren
600 stuks kolombekledingen
150 vertaalcabines

zaten en het in ieders belang was
om efficiënt te werken en steeds
binnen het budget te blijven. Binnen
ons beroep hebben we niet altijd het
geluk om soortgelijke projecten aan
te pakken. Ik zal dit nooit
vergeten. » besluit Jochen Daneels.

53.815 m2

Een bouwwerk van 53.815 m² (waarvan 9.271 m²
vergaderzalen, 27.163 m² bureaus, 3.370 m²
persruimtes, 8.375 m² ceremoniële ruimtes en
restaurant).

17.184 m2
infrastructuur (waarvan 145 parkeerplaatsen).

© Philippe SAMYN and PARTNERS architects &
engineers, LEAD and DESIGN PARTNER.

with Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers.
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PRODUCTEN EN DE MARKT
BIM

ONTDEK HOE KNAUF U
BEGELEIDT IN ELKE FASE
VAN UW PROJECT

(BUILDING INFORMATION MODELLING)

Building Research
Establishment Environmental
Assessment Method

ONZE ANTWOORDEN

LUCHTDICHTHEID

AKOESTIEK

STOOTVASTHEID

BRANDWEERSTAND

NORMEN EN RICHTLIJNEN

UW
PROJECT
ONS
PROCES

MP 75 L
FIX & FINISH

FIRE

MP 75
DIAMNANT

…

PRODUCTGAMMA

KWALITEIT

Knauf schenkt bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van
zijn producten. De samenstelling en de toepassing van de
producten wordt dagelijks getest en gecontroleerd in de
laboratoria van Knauf. Bovendien beschikt Knauf over
verschillende certificaten en goedkeuringen m.b.t. zijn
producten en bedrijfsorganisatie.
INTERNE CONTROLES
• 20.000 labo-analyses/jaar
• 15.000 stalen/jaar
• 700 praktische testen/jaar
• 10 externe controles/jaar

CERTIFICATIE BEDRIJF/FABRIEK
• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001
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TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

De professionele bouwpartners kunnen
rekenen op de technische ondersteuning
van Knauf en worden gratis bijgestaan
met raad en adviezen bij het ontwerp of
de uitvoering van hun projecten.
Het Technical Competence Center
(TCC), de technisch-commercieel
vertegenwoordigers en de technische
instructeurs staan tot uw dienst in elke
regio. Men kan ook beroep doen op
de praktische opleidingen in ons
erkend opleidingscentrum.

WINST
Min. + 5% meer rendement van onze
gipspleisters t.o.v. andere gipspleisters
op de markt

AFWERKINGSGRAAD

Technische Goedkeuring

• 1000 adviesbrieven/jaar
• 3000 werfbezoeken en -opvolging/jaar
• 120 opleidingen/jaar
• 1600 opgeleide personen/jaar

R&D

INNOVATIE

Knauf innoveert en past zijn productgamma aan aan de
noden van de markt en heeft op die manier zijn
marktleiderspositie weten te verstevigen.
VANAF 2010
• 5 nieuwe gipspleisters
(ECOfin / DUO Light / Goldband Quick / Aquastuc / MP 75 L Fire)
• 1 nieuwe spuitmachine (PFT G4 X)
• 1 nieuwe zak met verdubbelde houdbaarheid
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I n fo

DICHTBIJ U

MAAK KENNIS MET HET COMMERCIËLE TEAM
DAT SERVICE CENTRAAL STAAT BINNEN KNAUF IS SLECHT EEN UNDERSTATEMENT.
MAAK KENNIS MET HET COMMERCIËLE TEAM VAN DE REGIO ANTWERPEN EN DE PROJECT
ADVISOR VOOR DE VLAAMSE MARKT.

KEVIN VAERTEN
Technical Sales Manager
Binnen- en buitenpleisters
Voor Kevin Vaerten, uw commerciële rots in de branding, en Xavier
Winderickx, uw instructeur die op
de hoogte is van al onze binnenpleisteren gevelisolatiesystemen, is de
bekende MP 75 gipspleister niet alleen
de best verkochte pleister in het Antwerpse, maar ook het boegbeeld qua
constante kwaliteit van de firma Knauf.
Hoewel beide heren sedert mensenheugenis te boek staat als uw vertrouwenspersonen, is hen geen
uitdaging te zwaar. Hoewel Kevin een
groot deel van de tijd bezig is met het
bezoeken van de verschillende handelaren, is hij - samen met Xavier - ook
een krak in adviesverstrekking. Voor
iedere ondergrond schudt hij een pleisteroplossing op maat uit zijn mouw.
Mocht u nog commerciële of technische vragen hebben, dan hoort Kevin
het graag.

KOEN HUYSMANS
Project Advisor
Koen Huysmans, is de
gloednieuwe en razend ambitieuze
Project Advisor van Knauf’s
vernieuwde architectencel (o.l.v.
Geoffrey Houbart). Na zijn opleiding
Bedrijfscommunicatie aan de PXL
(Hogeschool Limburg), deed hij maar
liefst 15 jaar ervaring op binnen de
bouwsector.
Bent u een architect of gelijkaardig?
Heeft u nood aan een creatieve
bouwoplossing? Neem dan
contact op met Koen. Hij kent het rijke
en innovatieve gamma aan Knauf
producten en systemen als geen ander.
Deze sympathieke professional komt u
binnenkort zeker tegen tijdens een
bezoek of een beurs.
Mocht u nog vragen hebben
betreffende één van uw projecten,
neem dan zeker contact op met Koen.

GSM : +32 (0)478 40 45 56
Email : kevin.vaerten@knauf.be
Région : Antwerpen

GSM : +32 (0)494 56 41 23
Email : koen.huysmans@knauf.be
Région : Vlaanderen

TEACHES
MARC
D
SE
ID A

C T I S C H E E X P E RT

I

MARC ROEMANS – CUSTOMER TRAINING MANAGER BIJ KNAUF – IS SAMEN MET
JEAN-YVES DURY – TRAINING & APPLICATION SPECIALIST – VERANTWOORDELIJK VOOR DE
NIEUWE WIND DIE TEGENWOORDIG DOOR DE KNAUF ACADEMY RAAST.
Een één- of meerdaagse opleiding volgen aan ons
instituut, is veel meer dan van een fundamentele
praktische en theoretische vorming genieten. U komt
er ook in aanraking met de nieuwste
Knaufproducten en -systemen, maakt kennis met
sectorgenoten en geniet van een ontzettend
aangename tijd.
Ons scala aan opleidingen is erg breed. Onze éénof meerdaagse vormingen gaan van binnenpleisters
tot gevelisolatiesystemen, van droogbouw tot
isolatie, van groendaken tot afdichtingsystemen, …
U leest het goed, de sky is the limit voor Marc en
Jean-Yves. Het ultieme bewijs hiervan is dat er

jaarlijks meer dan 120 opleidingen
gegeven worden aan ± 1600 deelnemers
in ons opleidingscentrum te Engis of op
verplaatsing.
De slogan van de Knauf Academy is << vormgeven
aan de toekomst >> én dit mag u letterlijk nemen…
Marc en Jean-Yves spannen zich enorm in om van
onze schoolgaande jongeren topprofessionals te
maken. Dit gebeurt aan de hand van opleidingen
en door deel te nemen aan (inter)nationale
wedstrijden zoals WorldSkills Belgium & Knauf
Junior Trophy.
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Of u nu een aannemer, handelaar of architect bent?
U bent meer dan welkom. wij bieden opleidingen
(op maat) aan voor alle doelgroepen. Bovendien
zijn onze opleidingen erkend door Constructiv,
waardoor aannemersbedrijven kunnen rekenen op
een bijdrage in de loonkost tijdens de opleiding.
Binnen enkele maanden zal ook onze
gebruiksvriendelijke Knauf Academy website online
gaan. Up-to-date blijven? Houd dan zeker onze
Knauf Facebook-pagina in de gaten.

KNAUF
CONNECTS YOU

DE UITDAGING
SPEEL DE QUIZ ÉN MISSCHIEN WIN JE WEL ÉÉN VAN DE

15 super werfradio’s!
www.knauf.be/connectsyou

HET LEVEN OP DE WERF …
«Klaar voor gebruik»,
Ideaal !!!

Gipspleisters

Terug thuis…

Slechts één oplossing:
www.mijnstukadoor.be.
Dank u Knauf!

Hallo? Goedendag, ik zoek
een goede stukadoor om mijn
probleempje te verhelpen...
Heuuu... Mijn muur!

Huh, nu al?! U bent
mijn reddende engel!

Dag meneer!
Tot uw dienst...

HELP !

Het resultaat is
altijd perfect met
Knauf!
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Hola wat ruikt het hier lekker!
Niets leuker dan een activiteit
met de familie!
Wil je een klein

beetje meel
toevoegen lieverd?

HELP !
Again…

Dossier

TANGLA HOTEL

VIJF STERREN, SYNONIEM
VOOR SERENITEIT EN
CHINESE ELEGANTIE
GEÏNSPIREERD OP DE MYTISCHE LEGENDE VAN TANGGULA, EEN VERBORGEN
PARADIJS IN HET VREDIGE EN HEUVELACHTIGE LANDSCHAP VAN QINGZHAN,
KOOS DE CHINESE INVESTERINGSGROEP HNA DE NAAM TANGLA VOOR EEN
KETEN VAN VIJFSTERRENHOTELS, DIE GEBOUWD ZULLEN WORDEN DOORHEEN
EUROPA. OM HET PROJECT OP TE STARTEN KOZEN ZE VOOR BRUSSEL, IN HET HART
VAN EUROPA. HUN AMBITIE IS OM EEN ELEGANT KADER EN EEN UITMUNTENDE
SERVICE AAN TE BIEDEN AAN EEN EUROPEES EN AZIATISCH PUBLIEK.

In twintig jaar tijd evolueerde de
groep HNA van
luchtvaartmaatschappij tot een
conglomeraat met meer dan 180 000
werknemers wereldwijd. Met een
luxueus hotelaanbod wil de groep de
Chinese cultuur, kunst en tradities
promoten op hedendaagse wijze.
Naast een zeer verzorgde service
vertaalt het hotel deze grootsheid in
zijn architectuur en in de schoonheid
van de locatie.
De teams die weerhouden werden
voor de realisatie van dit omvangrijke
project hebben zich weten aan te
passen aan de hoge eisen van de
bouwheer, waarvan de standaarden
verschilden. Twee van hen delen hun
ervaringen met ons.

Sebastien Lemaitre van het
architectenbureau Montois
Partners Architects heeft de
volledige uitvoering van de
werf opgevolgd. Een ervaring
die zijn professioneel parcours markeert. Hij deelt deze
graag met ons.
Had de HNA Groep specifieke eisen
voor de architectuur van het gebouw?
U moet weten dat de groep het voormalige SodeHotel heeft overgenomen,
waarvoor ons bureau de nooit uitgevoerde uitbreidingsplannen realiseerde. Deze plannen werden
aanvaard door de gemeente en de
UCL en konden niet aangepast
worden. Het is dus niet de buitenarchitectuur van dit project dat de Aziatische inspiraties het beste weergeeft. In
tegendeel, het is net door de erg
indrukwekkende binnenhuisarchitectuur
en decoratie dat de Chinese cultuur
beter tot uiting komt. Het kantoor in
Singapore van de designfirma HBA
heeft het tot in de kleinste details uitgewerkt. Ons bureau kreeg de kans om
deze gedetailleerde plannen voor verschillende conceptelementen uit te
voeren. De volledige inrichting werd
op maat gemaakt door ambachtslui uit
de hele wereld.

Heeft u grote verschillende opgemerkt
tussen de Europese en Aziatische
werkwijze?
Ja, ik moet toegeven dat ik me in het
begin heb moeten aanpassen en
diende uit te leggen hoe de dingen
werken in België. Dat was niet altijd
gemakkelijk, want het wekte vaak
enige wrevel op. Een goed voorbeeld
zijn de leveringstijden. Daar, van
zodra een werf vertraging oploopt,
werft men enorm veel personeel aan
om deze vertraging weg te werken.
Die manier van werken is uiteraard
ondenkbaar in België. Onze sociale
regels zijn absoluut niet dezelfde.
Waarop letten de Chinezen in het
bijzonder?
Ze hechten enorm veel belang aan de
afwerking. Alles moet perfect
afgewerkt zijn of er moet
herbegonnen worden. Ze doen
daarom beroep op bedrijven die ze
vertrouwen. Dat is een belangrijk
criterium voor hen. Dit vertrouwen
stamt uit uw reputatie, het gevoel bij
de eerste handdruk en of uw bedrijf
werd aanbevolen door een van hen.
In China, meer nog dan de
ondertekening van een contract, is het
de handdruk die een afspraak
bezegelt.
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Heeft u bijzonderheden opgemerkt in
de inrichting van het interieur?
De inrichting van het restaurant is niet
zoals in Europa. Naast de hoofdzaal
zijn er verschillende kleinere zalen
voor privédiners van 8 tot 16
personen. In elke zaal kan een
karaoke georganiseerd worden, waar
Chinezen dol op zijn, en is een deur
direct naar buiten voorzien. Vlakbij de
bar is er een ruimte specifiek voor
theedegustaties. Ook in de kamers
werd in dit project voorzien om
voornamelijk zitbaden te installeren,
wat niet overeenstemt met onze
Europese standaarden. Na vele
discussies werd uiteindelijk beslist om
een Italiaanse douche te installeren.

KNAUF
CONNECTS YOU
Bent u geconfronteerd met
moeilijkheden tijdens de realisatie van
dit project?
Deze werf heeft bijna vier jaar
geduurd als ik het zwembad en de
wellnessruimte erbij tel, die in een
tweede fase gerealiseerd zijn. Tijdens
deze periode was ik vier dagen per
week op de werf met één van mijn
werknemers. Dat is ongelooflijk ! Dit
was een enorme werf, de planning
was erg strak, de communicatie ging
trager omdat alles via vertalers moest
gaan. Daarnaast is de hiërarchie in
China en in België erg verschillend.
De projectbeheerders, die een
woonplaats hadden gekozen in
Brussel, moesten zich continue melden
bij hun overste, die op zijn beurt de
mening vroeg van een hoger
geplaatst iemand alvorens een
beslissing te nemen. Je moet hiermee
rekening houden en dit proces
accepteren om vooruitgang te boeken
en constructief te werken. Je moet je
weten aanpassen en de hele tijd naar
oplossingen blijven zoeken.

Orlando Novais, directeur
van stukadoorsbedrijf MCO,
heeft de afbouwwerken uitgevoerd voor de algemene
bouwonderneming Strabag
met 28 van zijn medewerkers. Ze kozen ervoor met
Knauf te werken om zeker te
kunnen zijn van ingenieuze
technische oplossingen, noodzakelijk bij de verwezenlijking van een dergelijke werf.

aangebracht die in elkaar verweven
zijn. Ik heb het uitgerekend : we
hebben 30.000 meter aan koven
geïnstalleerd, waarvan de randen op
45° gefreesd zijn voor een vlekkeloze
afwerking.
Wat heeft Knauf bijgedragen bij de
verwezenlijking van deze werf?
Aangezien onze methodes sterk
verschillen van die van de Chinezen,
hebben we hen moeten overtuigen
van de Knauf-aanpak. Het merk is
bekend en hun verklaring zette onze
voorstellen kracht bij. Een
vertegenwoordiger van Knauf is
meerdere keren langsgekomen op de
werf om onze manier van werken met
het product te bevestigen en het
einderesultaat te waarborgen. Het
beste voorbeeld is toen we beslisten
om de verbindingen tussen de platen
met Uniflott zonder wapeningsband af
te werken. Het resultaat was perfect!

Het Tangla Hotel was een zeer groot
project. Met welke problemen werd u
geconfronteerd?
Wij hebben de gewoonte om grote
werven als deze aan te pakken.
Persoonlijk hou ik wel van uitdagingen.
Alle plafonds waren uitgetekend met
lichtkoven, alle wanden moesten van
indirecte sfeerverlichting voorzien
worden. Alles diende tot op de
centimeter berekend te worden. In de
presidentiële suite zijn 6 lichtkoven

« MIJN MENING OVER
CHINA IS BIJGESTELD.
ZO’N WERF OPVOLGEN
WAS EEN UNIEKE KANS
EN IK BEN ZEER
TEVREDEN OVER DEZE
ERVARING. » SÉBASTIEN
LEMAÎTRE
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Werden de knaufproducten op de
hele werf gebruikt?
Het contact met de vertegenwoordiger
maakte echt het verschil. Hun
uitgebreid productgamma is een
enorm voordeel. Wij moesten op
meerdere plaatsen aandachtig zijn
voor de geluidsisolatie van het
gebouw. Voor de plafonds hebben
we enorm veel platen verwerkt en
deze hierna afgewerkt met sierpleister
om een ongelofelijk akoestiek resultaat
te bekomen.
Zijn er bijzonderheden gerealiseerd
op de werf?
Wij hebben een trap afgewerkt in ruw
beton. Het oppervlak is helemaal
onregelmatig en de draaiende vorm
maakte de opdracht bijzonder moeilijk.
Wij hebben uiteindelijk een oplossing
gevonden en het resultaat is verbluffend.
Niemand zag echt hoe we het moesten
aanpakken, maar na 17 jaar ervaring
in mijn onderneming kan ik zeggen dat
ik al meer dan één oplossing voor mijn
klanten bedacht heb !
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Bij Knauf gaan we ervan uit 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 we 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 tweede nummer houden we halte in
Antwerpen, waar u kennis maakt met vier waanzinnig
leuke adresjes.

VIER: EEN
SUPEREXCLUSIEVE
STREETFASHION STORE
Dat de Antwerpse
Kammenstraat trendy is, mag
geen geheim heten. De
geweldige high-end
streetfashion store VIER,
uitgebaat door Bob & GianCarlo, past perfect in het rijtje
van leuke winkels. Of je nu op
zoek bent naar een paar
Adidas X Raf Simons sneakers,
een mooi gesneden Dries Van
Noten hemd of een stoere jas
van Stone Island, deze winkel
heeft het allemaal!
Ahja, voor we het vergeten…
Mocht je graag een
waardebon van 500 €
winnen om bij deze unieke
store te gaan shoppen? Stuur
dan simpelweg het antwoord
op volgende vraag naar
philip.kretschmer@knauf.be.
In welk jaar lanceerde we
onze Gipspleister ECOfin?
Wees er snel bij, want we
hebben maar één waardebon
in ons bezit! (P.S.: Het
antwoord vind je terug in
onze vorige Connects You.)

DEN BOTANIEK:
VERPOZEN TUSSEN FAUNA,
FLORA & KUNST
Wanneer je Antwerpen
bezoekt, loont het absoluut de
moeite een gratis bezoekje te
brengen aan de Plantentuin,
bekend onder de naam Den
Botaniek. Deze werd in 1825
aangelegd in de Antwerpse
binnenstad en heeft een
oppervlakte van ongeveer 1
hectare. De tuin – zoals we die
vandaag kennen – werd
aangelegd door de heer
Claude-Louis Sommé. Zowel
de poort als de Orangerie van
de tuin werden ontworpen
door de architect Pierre Bruno
Bourla. Dit domein is voorzien
van een fijne kruidtuin met inen uitheemse planten, een
unieke collectie aan prachtige
bloemen, paar prachtige
borstbeelden, hedendaagse
kunstwerken van onder meer
Monique Donckers en zoveel
meer. Een bezoekje waard!
DEN BOTANIEK | Gratis toegang |
Leopoldstraat 24 | 2000 Antwerpen |
www.antwerpen.be

ANTWERPEN

MUSEUM PLANTIN - MORETUS: BEZOEK HET
ORIGINELE WOONHUIS EN ATELIER VAN EEN
UITZONDERLIJKE UITGEVERSFAMILIE
Christoffel Plantijn, boekbinder van origine, bouwde
zijn uitgeverij in Antwerpen van nul op. Als
beginnende ondernemer investeerde hij elke cent die
hij verdiende opnieuw in zijn zaak. Ook Plantijns
opvolger – zijn schoonzoon Jan I Moretus – doet dat.
Bij deze historische familie stond gedurende 300 jaar
het boek centraal. Het bedrijf kwam altijd op de eerste
plaats! De rest is geschiedenis.
Vandaag wandel je het museum binnen en bevind je je
in de voormalige drukkerij en woonhuis van de familie
Plantin-Moretus alsof je er 400 jaar geleden gewoon
vriend aan huis was. Het multimediale hoorspel maakt
het allemaal nog realistischer. Je zit aan tafel met
Edward Moretus terwijl hij het huis verkoopt aan de
stad Antwerpen om er een museum van te maken. In
het kantoor kom je Christoffel Plantin himself tegen.
Boven in de bibliotheek sta je temidden van een
discussie tussen boeken. En elk huis heeft zijn kruisje:
de portretten klappen uit de biecht en jij staat erbij en
kijkt ernaar. Kortom, het museum Plantin – Moretus is
een absolute must om te bezoeken voor jong en oud.
MUSEUM PLANTIN-MORETUS | Vrijdagmarkt 22 | 2000 Antwerpen |
www.museumplantinmoretus.be
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THE DIRTY RABBIT: VEEL MEER
DAN EEN COCKTAILBAR
Bezoek je Antwerpen op een
donderdag, vrijdag of zaterdag?
Spring dan zeker binnen in de
wondere wereld van The Dirty Rabbit,
een absolute hotspot in het Antwerpse.
Deze bar serveert niet enkel geweldige
cocktails en heerlijke snacks, maar
heeft ook een geweldig aanbod wat
stand-up comedy en live muziek betreft.
Op hun website www.thedirtyrabbit.be
vind je alvast hun lekker uitgedoste
eventkalender terug. Tsjing!.
THE DIRTY RABBIT | Gentplaats 1 | 2000 Antwerpen |
www.thedirtyrabbit.be

SHAKE JOUW
SUFFERING
BASTARD!
Watblieft?! U leest het goed. Knauf
staat zowel garant voor
hoogkwalitatieve bouwmaterialen als
de nodige fun. Bezoek onze website
www.knauf.be/connectsyou , en ontdek
hoe jij in no-time de heerlijke
op-bourbon-gebaseerde-cocktail: de
suffering bastard shaket.
www.knauf.be/connectsyou

VIER | Kammenstraat 66 |
2000 Antwerpen | www.vierantwerp.com
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