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WEDSTRIJDEN, CADEAUS…

este lezer, beste lezeres,
dat de mens sinds jaar en dag gipspleister gebruikt, heeft
zonder twijfel te maken met het gemak waarmee pleistersteen
gebrand kan worden. Pleistersteen, in de volksmond ook ‘gips’
genoemd, is een zacht wit gesteente dat enkel opgewarmd
hoeft te worden om een poeder te krijgen. Gipspleister is per
definitie een duurzaam materiaal, aangezien het perfect en
eindeloos recycleerbaar is! In dat opzicht hebben wij het thema
‘duurzaamheid’ gekozen voor deze derde editie van ons
magazine « Connects You ».

Een industriële activiteit duurzaam maken, betekent specifieke maatregelen
nemen in heel wat domeinen. In de rubriek ‘Dubbelinterview’ geeft Dino
Garavello zijn mening over de logistiek en de vooruitgang die is geboekt.
Onze gipspleister is in grote hoeveelheden beschikbaar op enkele honderden
meters van onze fabriek, wat dus geen transport met zich meebrengt. Wij
moeten natuurlijk wel leveren aan onze klanten en onze fabrieken, en daarvoor
is een globale denkoefening nodig over multimodaal vervoer. Canal Wharf is
een concreet en geslaagd voorbeeld van wat mogelijk is als Knauf zijn bundelt
met het enthousiasme van de belanghebbenden bij het project. Die stellen alles
in het werk om te zorgen dat er in de keten geen enkele schakel ontbreekt.
Over alle stappen in het proces is nagedacht vanuit een optiek van
ecologische en duurzame optimalisering: van het hergebruik van de
productieresten, de doorgevoerde investeringen in ovens met een betere
energie-efficiëntie tot de leveringen in een lokaal verzorgingsgebied … Magali,
Geert en Laurent zijn zich volledig bewust van het ecologische aspect. Het is
dankzij het team van salesmedewerkers, waarvan zij deel uitmaken, dat onze
eindklanten de kwaliteit van onze productieprocessen en de prestatie van onze
productgamma’s kennen. Lees hun getuigenis in de rubriek ‘Dichtbij u’.
Sinds 2015 is de kwaliteit van de verpakkingen van de verschillende
gipspleisters aangepast zodat ze beter bestand zijn tegen slecht weer en
dubbel zo lang meegaan. De onbruikbaar geworden hoeveelheden of te oude
producten die de markt weigert, zijn voortaan tot een minimum beperkt. Dat is
maar een van de vele voorbeelden. Geoffrey Houbart kijkt voortdurend uit naar
manieren om te innoveren en in te spelen op de noden van de markt. In zijn
getuigenis komt u meer te weten over de wil van Knauf om die weg op te gaan
met het label Knauf Blue.
Tot slot omvat de dimensie duurzaamheid ook de vertrouwensrelatie tussen de
gebruikers, de producten en het bedrijf Knauf in België, waar nu al meer dan
40 jaar aan wordt gebouwd in de loop van duizenden eenvoudige of
prestigieuzere projecten. De klassiekers MP 75, Goldband, Fix & Finish staan
net als de nieuwe generatie gipspleisters zoals ECOfin en SILKO 36 klaar om
de binnenruimtes van talloze gebouwen voor vele jaren te bekleden. Ons
dossier over het project ‘Energyville’ in Genk zal u overtuigen van het belang
van duurzaamheid in alle aspecten van ons vak.
Bedankt voor uw vertrouwen,
Laurent Thijs
Product Manager Pleisters

DUURZAAMHEID
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GEOFFREY HOUBART // DINO GARAVELLO

VINDINGRIJKHEID EN DAADKRACHT
TEN DIENSTE VAN DE NODEN
VAN DE KLANT
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ONZE PRODUCTEN
ZIJN GECERTIFICEERD.
WE WERKEN
VRIJWILLIG SAMEN
MET ONAFHANKELIJKE
ONDANKS HUN ZEER VERSCHILLENDE FUNCTIES
BINNEN HET BEDRIJF GAAT HET WERK VAN DINO
GARAVELLO EN GEOFFREY HOUBART DEZELFDE
RICHTING UIT: VINDINGRIJK EN INVENTIEF ZIJN OM IN
TE SPELEN OP DE TOEKOMSTIGE NODEN VAN DE
KLANTEN EN DE MARKT. EEN ZORG WAARDOOR ZE
ZICH LATEN LEIDEN BIJ HUN KEUZES EN DIE PAST BIJ DE
DUURZAME ONTWIKKELING DIE KNAUF NASTREEFT.

De combinatie van zijn opleiding
architectuur en reële terreinervaring
maken van Geoffrey Houbart de
geschikt persoon voor de functie die
hij vandaag bekleedt. Zijn
doelstelling: innoverende strategieën
ontwikkelen die toelaten om in te
spelen op de verwachtingen van de
markt, voeling te krijgen met de trends
om nieuwe producten te ontwikkelen
en die als eerste voor te stellen. “Het
is interessant en leuk om na te denken
over nieuwe concepten die we kunnen
voorstellen aan de bouwsector. Het is
vooral teamwork. Dankzij de
voorschrijfcel en alle
salesmedewerkers die dicht bij onze
klanten staan, komen de beste ideeën
tot stand. Daarachter zit natuurlijk het
hele technische aspect van het
product dat mogelijk gemaakt moet
worden. Wat mij aanspreekt in die
uitdaging is het hele denkproces
volgen van bij het concept tot het
product op de markt komt.”
Geniale ideeën komen niet enkel
voort uit extreem ingewikkelde dingen.
“ Integendeel. De ideeën die de beste
perspectieven bieden, liggen overal
voor het rapen. Een heel eenvoudig
voorbeeld: het op de markt brengen
van Knauf CaloriK®. Waarom is dit
idee innovatief? Het betreft onze
gipsplaat Diamond Board waarvan
de achterkant uitgerust is met een PVC
laag waartegen een elektrische
weerstand is gedrukt. Die plaat kan
onzichtbare warmte leveren met een
laag vermogen, wat beantwoordt aan
de huidige behoeften in zeer goed
geïsoleerde gebouwen.”

criterium is dat nageleefd moet
worden. Zo is er bijvoorbeeld het
programma TOTEM, dat net is
ingevoerd in België en dat het
mogelijk maakt om de ecologische
impact van een gebouw in zijn geheel
te beoordelen. Van elk product wordt
een beschrijvende fiche aangemaakt
die de analyse bevat van de impact
van het product op zijn omgeving. In
het jargon hebben we het over de
LCA of de levenscyclusanalyse van het
product. Ik denk dat die gegevens niet
alleen belangrijk zijn voor de
consument, maar ook voor Knauf,
zodat we onze processen kunnen
verbeteren en efficiënter kunnen
maken.”
In de praktijk zetten de meeste merken
de stap om bewuster om te gaan met
het milieu. We moeten dus het verschil
kunnen maken. “ Knauf biedt niet
alleen producten aan, maar heeft zich
ook altijd opgesteld als partner van
wie zijn producten gebruikt. Door
ervaringen uit te wisselen slagen we
erin de gamma’s te laten evolueren.
Onze producten zijn gecertificeerd.
We werken vrijwillig samen met
onafhankelijke instanties zoals het IBR,
dat labels toekent aan bepaalde van
onze producten. Dat is nog een extra
manier om opgepikt te worden door
voorschrijvers zoals architecten, want
die labels vormen een onafhankelijk
keurmerk.”
Knauf is zich bewust van het feit dat
het goed is om dingen te doen, maar
nog beter om mensen te informeren.
Daarom heeft het de hele uitleg van
zijn aanpak op een specifieke pagina
op zijn website geplaatst: Knauf Blue.
Het gaat om een platform waar alle

Met de ideeën die het voorstelt, is
België een goede leerling binnen de
Groep (België maakt deel uit van de
regio West-Europa).. “Sommige
nieuwe producten worden lokaal of
regionaal ontwikkeld ofwel
wereldwijd.” In dat geval neemt de
moederonderneming het over. Het
gaat vaak om extreem innoverende
producten waarvoor onderzoek,
hightech of engineering nodig is en
die een echt visitekaartje worden voor
het merk.”
Duurzaamheid is niet de motor van de
denkoefening, maar ze zal
ongetwijfeld een rol spelen in het
keuzeproces van de nieuwe
producten. “Vandaag kunnen we ons
niet meer inbeelden dat we producten
op de markt zouden brengen die niet
milieuvriendelijk zijn. Er zijn zoveel
regelgevingen, labels en
certificeringen die daar de nadruk op
leggen dat je daar automatisch
rekening mee houdt. Dat was 10 jaar
geleden anders. Het is heel goed dat
de mentaliteit verandert en dat
duurzaamheid een onmisbaar

VANDAAG KUNNEN WE
ONS NIET MEER
INBEELDEN DAT WE
PRODUCTEN OP DE
MARKT ZOUDEN
BRENGEN DIE NIET
MILIEUVRIENDELIJK ZIJN
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INSTANTIES ZOALS
HET IBR

benodigde informatie over ons
milieubeleid (labels, recyclage,
transport, certificering enz.) is
verzameld. De voorschrijfcel is
bovendien uitgebreid, en telt voortaan
vier personen. Het doel van dat team:
architecten bewust maken van alle
innovatieve producten die Knauf in
petto heeft. “Het idee is om niet
langer te wachten tot de architect zich
tot Knauf wendt voor inlichtingen over
een product, maar om ook hier zelf in
te spelen op zijn behoeften door hem
de prestaties van de nieuwe
producten voor te stellen. Het team is
jong en enthousiast en ik ben er zeker
van dat dat snel vruchten zal
afwerpen. Door die proactieve
strategie komen we te weten wat de
verwachtingen van de vaklui zijn en
kunnen we nagaan of we in staat zijn
daarop te reageren door innovatieve
producten te maken. Zo is de cirkel
rond.”
Meer info: www.knauf-blue.be.

Dino Garavello is al heel wat jaren
logistiek verantwoordelijke bij Knauf en
stelt een opmerkelijke evolutie binnen
het vakgebied vast. We moeten
rekening houden met de noden van het
bedrijf om de leveringen op tijd rond te
krijgen. Daarnaast behoeven we ook
een diepgaande denkoefening inzake
mobiliteit. “De verkeersopstoppingen
van vandaag de dag op onze wegen
zijn een gegeven waar we niet meer
omheen kunnen bij het plannen van
onze transporten. De trajecten zijn
steeds langer, er zijn meer files, en
werven in het stadscentrum zijn moeilijk
bereikbaar. Dan hebben we het nog
niet over het gebrek aan beschikbare
vrachtwagens doordat slechts een of
zes chauffeurs wordt vervangen! En die
trend breidt verder uit.”
Die vaststelling wordt wel vaker
gedaan. Bij Knauf wil men er iets aan
doen door concrete en veelbelovende
oplossingen aan te brengen. “Zelfs
nog voor we met die problemen te
maken kregen, bedachten we samen
met een van onze transporteurs – Jean
Vincent – een manier om het aantal
vrachtwagens op de wegen terug te
dringen. Het totale gewicht van de
vrachtwagen en zijn lading mag niet
meer dan 44 ton zijn. Aangezien de
transporteurs per vervoerde ton betaald
worden, was het idee om de
vrachtwagen zelf zo licht mogelijk te
maken. Zo kunnen we per
vrachtwagen 4 extra palletten laden.
Dat is 1 vrachtwagen minder per
8 geladen vrachtwagens: de
administratieve werklast en de laadtijd
nemen af voor Knauf en de
vermindering van de CO2-uitstoot en
het aantal vrachtwagens op de wegen
is positief voor het milieu. Vandaag
hebben alle transporteurs die voor

Kiezen voor een alternatieve
vervoerswijze betekent ook dat daar
investeringen bij komen kijken. Je moet
een partnerschap aangaan met een
rederij en je moet je uitrusten. “We zijn
in 2001 van start gegaan met het
transport per boot tussen onze
fabrieken. Dat was onmiddellijk een
succes. De semi-afgewerkte producten
gingen van silo naar silo. Daarna
hebben we op onze kaai een
liftsysteem geïnstalleerd, dat intern
ontworpen is, waarmee de klanten zelf
hun waren kunnen ophalen.
Momenteel leveren we rechtstreeks aan
een klant in Kallo en doen we aan
‘cross docking’ op een kaai in Brussel.
Tot slot zijn we overgeschakeld van
transport in bulk naar het transport van

Knauf werken de nodige investeringen
gedaan aan hun vloot. Als je erover
nadenkt, is die oplossing relatief
eenvoudig en doeltreffend en zouden
andere bedrijven ze ook moeten gaan
toepassen. Als alle bedrijven die
verandering zouden doorvoeren, zou
dat een positieve invloed kunnen
hebben op de verkeersproblematiek.
Daar is alleen bewustwording en
goede wil voor nodig.”
Wegtransport is sneller en komt
tegemoet aan de huidige behoeften
van een bedrijf dat alles onmiddellijk
geleverd wil krijgen. Als bedrijf dat wil
inzetten op verantwoord ondernemen,
kan Knauf zijn beleid echter niet
beperken tot de weg. De toekomst van
het transport wordt onvermijdelijk
multimodaal. “Als je zoals ik dagelijks
bezig bent met die kwestie kun je niet
ongevoelig blijven voor het feit dat we
onze manier van werken moeten
herzien. De files, de kilometerheffing,
de brandstofkosten en het feit dat we in
de toekomst de steden niet meer
binnen zullen mogen maken dat we
moeten nadenken over duurzame
alternatieve oplossingen. Bij Knauf
liggen de productievestigingen van
Engis en Wielsbeke respectievelijk
langs de Maas en de Leie. We
hebben enkele jaren geleden dus een
denkgroep opgezet om vervoer over
de binnenwateren te ontwikkelen. Die
criteria zijn compleet verschillend: je
moet vooruitziend zijn, de
getransporteerde hoeveelheden zijn
veel groter, de samenwerking tussen de
verschillende betrokkenen vraagt heel
wat coördinatie, we werken met slechts
een product …”

WE ZIJN IN 2001
VAN START GEGAAN
MET HET TRANSPORT
PER BOOT TUSSEN
ONZE FABRIEKEN.
DAT WAS
ONMIDDELLIJK EEN
SUCCES

HET IDEE WAS HET
GEWICHT VAN DE
VRACHTWAGEN TE
REDUCEREN. ZO
KUNNEN WE PER
VRACHTWAGEN 4 EXTRA
PALLETEN LAGEN. DAT IS
1 VRACHTWAGEN
MINDER PER 8 GELADEN
VRACHTWAGENS.
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palletten. Dat was de moeilijkste stap.
Tegenwoordig zijn we de eersten die
zo visionair zijn. Nog maar weinig
bedrijven staan al zo ver in hun
denkoefening. Als je weet dat een ton
getransporteerd per boot drie keer
minder schadelijk is dan een ton over
de weg, sterkt dat ons in onze aanpak
en onze wil om vooruit te geraken,
want het feit dat we baanbrekend werk
verrichten, maakt dat we op enorm
veel obstakels stoten. Soms gaan we
verder op wilskracht!”
Nu we het vervoer over de weg en het
water hebben gehad … rest ons nog
het transport per spoor! Hoewel er
vlakbij een spoorweg is, zal die optie
nog niet meteen concrete vorm
aannemen. “We hebben er natuurlijk
aan gedacht. De voornaamste
beperking is dat je voor transport per
spoor redelijk lange afstanden moet
kunnen afleggen. Maar het Belgisch
grondgebied is klein en wordt
ruimschoots bediend door onze
ondernemingen, die ideaal gelegen
zijn om een groot gedeelte ervan te
dekken. De multimodale knopen zijn
nog niet klaar en als we niet van kaai
tot kaai werken, maakt elke
onderbreking het voor ons minder
interessant: door de benodigde tijd,
het werk met het laden en lossen, de
kosten, en voor de kwaliteit van het
product. Dat gezegd zijnde, moeten
we nog wat werk overlaten voor de
volgende generaties en wie weet
wordt de trein een alternatief dat ze
zullen uitwerken!”

KNAUF
CONNECTS YOU

Groot project

CANAL WHARF , BRUSSEL

DE TOEKOMST
IS AAN HET
VERVOER VAN
PALLETTEN
MET DE
BOOT …
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OP DE BELGISCHE BINNENWATEREN ZIJN
ER STEEDS MEER BOTEN DIE CONTAINERS
OF GOEDEREN VERVOEREN, MAAR HET
TRANSPORT VAN PALLETTEN OVER HET
WATER STAAT NOG IN ZIJN
KINDERSCHOENEN. ALS PIONIER IN
DUURZAAM TRANSPORT HEEFT KNAUF
BESLOTEN EEN PROEFPROJECT UIT TE
VOEREN OM DE RENTABILITEIT TE
BEOORDELEN VAN PALLETTENTRANSPORT
OVER HET WATER ALS ALTERNATIEF VOOR
HET KLASSIEKE VERVOER OVER DE WEG. IN
DE HAVEN VAN BRUSSEL, EN MEER
SPECIFIEK OP DE WERF VAN DE
TOEKOMSTIGE SITE ‘CANAL WHARF’, LIJKT
DE ERVARING ALVAST OVERTUIGEND!

Na een voorbereiding van meerdere
maanden om de verschillende
betrokkenen bij het project op elkaar
af te stemmen verliet de ‘Oorderdam’
van reder Shipit de laadkaai aan de
fabriek van Wielsbeke. Op een frisse
maar zonnige ochtend verschijnt de
schuit in de verte met aan boord
gipsblokken van Isolava. Met een
zeker ongeduld wordt de boot op de
Akenkaai – what’s in a name? – in
Brussel opgewacht door de
initiatiefnemers van het project.
Die kaai is gelegen op een
steenworp van het vastgoedproject
‘Canal Wharf’, dat geleid wordt
door de bouwfirma Valens.
Zonder tijd te verliezen lost de
binnenschipper de producten met
zijn kraan. Op een ruimte van
1.500 m2, die ter beschikking wordt
gesteld door de Haven van Brussel,
kunnen de palletten naast elkaar
worden gezet. Een uitermate precies
werkje, want de blokken kunnen
geen schokken verdragen. Iedereen
geeft blijk van een sterk staaltje
vakmanschap. De lading is al snel
aan land en zal dienen voor de
prestigieuze werf ‘Canal Wharf’,
waar ze druk in de weer zijn met de
ruwbouw.

De balans is duidelijk: de
binnenwateren zijn een echt
alternatief voor het vervoer over de
weg als de palletten van kaai tot kaai
geleverd moeten worden.
Voor Antoon Desmet, Head Internal
Sales & Logistics bij Knauf-Isolava, is
de vervanging van goederenvervoer
over de weg door transport over het
water een veelbelovende oplossing:
“Het vervoer van palletten over de
binnenwateren is nog niet genoeg
ontwikkeld maar er zijn enorme
mogelijkheden en perspectieven! Ik
ben blij dat dit transport geslaagd is en
ik hoop dat het een voorbeeld wordt
voor de toekomst. Ik geloof niet meer in
transport over de weg. Die manier van
werken heeft haar limiet bereikt. Ze is
belastend en vervuilend, en verlamt de
economische activiteit van ons land.
We moeten ons nu buigen over
alternatieve vervoerswijzen. Dat spreekt
voor zich en de directie van Knauf
heeft dat begrepen en investeert ook
echt in de ontwikkeling van alternatieve
oplossingen. Ik werk al verschillende
jaren aan dit project en ik ben trots dat
Knauf op Belgisch en internationaal
niveau wordt aangehaald als een
voorbeeld. Het verheugt mij dat ons
bedrijf bij de pioniers is, maar ik zou
nog blijer zijn mocht de industrie ons
voorbeeld volgen! Nu ja, ik hoop dat
mee te mogen maken … maar als ik
het niet ben, dan hopelijk toch mijn
kleinkinderen!”

Veelbelovende duurzame oplossingen
Het spreekt voor zich dat de Haven
van Brussel, waar bouwmaterialen
de helft van het scheepvaartverkeer
uitmaken, zich verheugt op dit transport van Knauf-gipsblokken naar de
werf van Canal Wharf. Dat gezegd
zijnde zet de Haven zich wel in om
de pallettransporten te diversifiëren.
Zo is recent een biertransport getest
en beginnen andere plannen vastere
vorm aan te nemen, legt Philippe
Matthis, adjunct-directeur-generaal
van de Haven, uit.
Het is de bedoeling om niet alleen te
leveren aan specifieke werven, maar
ook een distributieplatform op te
zetten, dat tot stand wordt gebracht
in samenwerking met de Haven van
Brussel om groothandelaars te kunnen
bedienen. In 2016 heeft Knauf zo
422.289 ton (semi-)afgewerkte producten en grondstoffen vervoerd per
boot. Die 325 trajecten die over het
water werden afgelegd (1.300 ton
per boot) betekenden 14.000 vrachtwagens minder op de weg
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IN ÉÉN OOGOPSLAG:
27

Op 27 november vertrok in
Wielsbeke de Oorderdam
Met aan boord gipsblokken
van Isolava-Knauf

29

To
1200

50X

Eindbestemming op
29 november: Brussel, de
Akenkaai

MATERIALEN
VERVOEREN MET EEN
DRONE

1200 ton gipsblokken
geleverd via 3 transporten
1 binnenschip =
50 vrachtwagens

Kijk onze video op de
Facebook pagina
Knauf Belgium
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De Groep Knauf droeg Knauf België
in 2017 op om de inspanningen
van de Belgische onderneming op
het vlak van transport en
duurzaamheid in de kijker te zetten.
“We zijn die uitdaging op een
originele manier aangegaan: door
een ‘buzzvideo’ voor te stellen van
de levering van onze producten met
een ... drone! Best wel een
sensationele manier, en het lijkt net
echt. Een succesvolle video die over
de tongen gaat: we zijn in ons
opzet geslaagd! En ook al blijft het
vandaag bij een utopie ….
Misschien worden de drones van
Knauf morgen wel realiteit en
vliegen ze binnenkort rond in het
Belgisch luchtruim. Het enige dat
vaststaat, is dat we er dagelijks alles
aan zullen blijven doen om onze
logistieke oplossingen te
optimaliseren, zowel voor onze
klanten als voor het milieu.”
vertelt Patrick Renard,
directeur van Knauf België

Dossier

100% RECYCLEERBARE PLEISTERS
KNAUF, INDUSTRIËLE
ECOLOGIE SEDERT
40 JAAR!

WATERWEGEN

Verbetert de mobiliteit, vermindert de
CO2-uitstoot. Knauf is zeer actief op
de lokale markt.

1/ GRONDSTOFFEN

HERGEBRUIK

Hergebruik van secundaire producten
van een andere fabriek op dezelfde
site : logica van industriële ecologie.

GIPS

100%

POEDER

GIPSPLEISTER
100 %
Gips > calcinatie > poeder > water > gipspleister:
gips is een 100% recycleerbaar materiaal

HERGEBRUIK

Grote hoeveelheid gips op enkele
meters van onze fabriek è geen
enkele extractie nodig! Minder
wegtransport nodig, niet nodig om
een uitgeputte groeve te herstellen.

WIELSBEKE

BRUSSEL

il
Deta
ENGIS
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SCHONE PRODUCTIE

Tijdens de productie worden er geen
giftige producten de atmosfeer in
gestuurd aangezien er enkel water
nodig is om gips in poeder te
veranderen.

2/ TRANSFORMATIE
MADE IN BELGIUM
DE ENIGE BELGISCHE
GIPSFABRIKANT

KWALITEITSLABELS

Inzet voor het milieu en de
maatschappij. Onze labels
ECOgypsum Inside & Local Quality
zijn aanwezig op onze gipszakken:
gereputeerde kwaliteit van producten
die op de markt worden gebracht.
• Sinds 2017, een milieuverklaring
(EPD)!

3/ VERVOER
GEZONDHEID

KORT TRAJECT

Uw gezondheid en welzijn staan al
altijd centraal in onze
bekommernissen.

Lokale leveringen per vrachtwagen
en in bulk via silo’s (geen
verpakkingen).

A+
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DICHTBIJ U

MAAK KENNIS MET UW COMMERCIEEL TEAM
HET IS DUIDELIJK DAT DEZE DIENST EEN ECHTE PIJLER VAN KNAUF VORMT… EN DAT IS NOG LICHT UITGEDRUKT!
MAAK KENNIS MET UW COMMERCIEEL TEAM VOOR DE REGIO BRUSSEL.
MAGALI PATUREAU
Project Advisor
Bent u architect? Magali Patureau helpt u de
ideale oplossing vinden die beantwoordt aan uw
noden voor traditionele, ecologische,
budgetvriendelijke of meer avant-gardistische
bouwprojecten. Ze is nog maar pas aan de slag bij
Knauf en maakt voortaan deel uit van de
gloednieuwe voorschrijfcel. Al tijdens haar studies
was ze een grote fan van de deconstructivistische
stroming, met een speciale voorliefde voor de grote
Zaha Hadid. Spreek haar aan over ‘innovatie’,
‘design’ of ‘milieu’ en Magali stroomt al over van de
ideeën. Met haar enthousiasme in combinatie met
haar professionaliteit hebt u voortaan een uitgelezen
contactpersoon om u te helpen uw project te
ontwikkelen. Een echte inspiratiebron om
alternatieven te vinden voor dure en achterhaalde
bouwmaterialen of -beginselen.

GEERT TAVEIRNE
Technisch-commercieel vertegenwoordiger
Als er een contactpersoon is die onmisbaar is in de
regio Brussel, Waals- en Vlaams-Brabant, dan is het
Geert Taveirne wel. Deze technisch-commercieel
vertegenwoordiger heeft al 20 jaar dezelfde
functie bij Knauf. Mettertijd is Geert erin
geslaagd duurzame vertrouwensrelaties op te
bouwen met zijn klanten. Sommigen volgen hem
overigens van in het prille begin!
Hij is dagelijks op de baan in zijn regio om
stukadoors, gevelplaatser of groothandels te
bezoeken. Of het nu gaat om technisch advies, om
een klacht of om demonstraties die op de werf
gegeven moeten worden, Geert tekent present en
doet dat altijd met een positieve ingesteldheid. Hij
werkt nauw samen met instructeur Patrick
Goris en samen vormen ze een topduo dat elkaar
volop vertrouwt.

FREDDY PHILIPPAERTS
Project Account Manager
Als voormalig technisch-commercieel medewerker is
Freddy Philippaerts altijd geboeid gebleven door
het terrein. Aangezien hij kan bogen op 11 jaar
ervaring bij Knauf heeft ons uitgebreide gamma
geen geheimen meer voor hem. Dat is overigens de
grootste troef van het bedrijf: een volledige
oplossing kunnen aanleveren, voor alle
behoeften.
Hij is een echt manusje-van-alles. Hij brengt
de verschillende betrokkenen bij een project met
elkaar in contact en zet zich in om een aannemer
alle mogelijke oplossingen te bieden. Zit u met een
technisch probleem? Hebt u een vraag van
commerciële aard? Of hebt u marketingmateriaal
nodig? Freddy Philippaerts brengt u in contact met
de juiste personen. Vertrouw hem blindelings en hou
zijn gegevens goed bij de hand.

GSM : +32 (0)479 46 48 08
E-mail : magali.patureau@knauf.be
Regio : Brussel

GSM : +32 (0)475 51 15 75
E-mail : geert.taveirne@knauf.be
Regio : Brussel, Waals- en Vlaams-Brabant

GSM : +32(0)495 23 16 10
E-mail : freddy.philippaerts@knauf.be
Regio : Vlaanderen en Brussel

S
Y
A
S
N
O
M
I
S
Voor de particulier, is het niet altijd
vanzelfsprekend om een goede stukadoor te vinden in zijn regio. In die
gevallen vertrouwt men soms op
mond-tot-mondreclame of men zoekt
wat op het internet. Maar hoe kun je
zeker zijn dat je bij een degelijke professional uitkomt? Dankzij mijnstukadoor.be kunnen ze er in slechts
enkele klikken een uit
duizenden vinden.

MIJNSTUKADOOR.BE :
DE TOOL DIE PROFESSIONALS
EN PARTICULIEREN MET
ELKAAR IN CONTACT BRENGT

Bent u een professional? Dat komt goed
uit! Dit platform brengt u rechtstreeks in
contact met particulieren die op zoek
zijn naar uw diensten in uw regio. Het
principe? Potentiële klanten zoeken een
stukadoor op de site en u verschijnt in
hun resultaten in functie van de
postcode. U ontvangt dan een
offerte-aanvraag die gegenereerd
wordt door ons formulier.

U bent zeker trots op uw realisaties als
stukadoor. Op mijnstukadoor.be kunt u
uw mooiste projecten tonen om u te
onderscheiden van de rest. U beschikt
over uw eigen minisite met uw
persoonlijke URL. Verhoog uw
zichtbaarheid door foto’s van
uw gerealiseerde projecten
toe te voegen!

Er zijn al 1.000 stukadoors geregistreerd. Word een van hen of neem hier contact met hen op : www.mijnstukadoor.be
OH JA, DAT VERGATEN WE NOG TE ZEGGEN: HET IS VOLLEDIG GRATIS!
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KNAUF
CONNECTS YOU

DE UITDAGING WERELDBEKEREDITIE
1.

2.

VIND ZO SNEL MOGELIJK
DE PAREN

3.

VUL UW GEGEVENS IN

MISSCHIEN WINT U WEL EEN VAN

NIKE TRAININGEN MET
T-SHIRT VOORZIEN

knauf.be/connectsyou

VAN UW NAAM EN VLAG NAAR KEUZE

HET LEVEN OP DE WERF …
Ik ben sportief en kom per
fiets naar het werk !!

Vertel mij eens! Welke stappen
ondernemen jullie voor het milieu op
de werf ??

Waaw! Wat een inzet!!
En u, mevrouw, wat
onderneemt u?

En meneer, wat
doet u voor het
milieu?

Ik ?

Ik sorteer al het afval op
de werf. De gipsrestanten
aan de ene kant …

Maar dat is niet altijd even evident…
Pfffff !!!!

papier en carton
aan de andere
kant…

Ik ?
IK VERZET GEEN VOET!!!

HELEMAAL
GEEN
???
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Niet altijd eenvoudig
als u het mij vraagt!
Pfffff !!!!

Reeds meer dan 40 jaar
werk ik met Knauf gips!!!

En dat, dat is een
echte meerwaarde
voor onze planeet!

O n d e ro n s j e

ENERGYVILLE

GEZOND BINNENKLIMAAT
DRAAGT BIJ AAN
DUURZAAMHEID ENERGYVILLE
ENERGYVILLE IN GENK, EEN ONDERZOEKSLABO EN ONDERWIJSGEBOUW VAN

Guy Kuyks, technisch commercieel
afgevaardigde, regio Limburg, Knauf

DE KU LEUVEN, VITO, IMEC EN UHASSELT, IS OPGEZET ALS EEN GENEREUZE EN
FLEXIBELE STRUCTUUR OP BASIS VAN CRADLE TO CRADLE PRINCIPES (C2C). HET
WERD ONTWIKKELD ALS VLAANDERENS MEEST DUURZAME GEBOUW OP HET
VLAK VAN ENERGIEVERBRUIK EN CO2-REDUCTIE.

In het kader van de voormalige kolenmijn in Waterschei, Genk, vinden we
het indrukwekkende Thorpark. Op
deze campus werken verschillende
organisaties en instellingen aan het
onderzoek naar duurzame energie.
Het Nederlandse architectenbureau
Kempe Thill en het Belgische bureau
OSAR ontwierpen samen het eerste
gebouw: Energyville. Verschillende
activiteiten en functies worden hier
samengebracht onder een dak.

INDUSTRIAL PALACE

DUURZAAMHEID
TEN TOP

Dat was meteen een van de
belangrijke uitdagingen van de
ontwerpers. De opdrachtgever had
behoefte aan een eenvoudige ruimte
om experimenten uit te voeren, en aan
kantoren voor administratieve taken.
Atelier Kempe Thill realiseerde een
‘industrial palace’ waarin al deze
taken en functies bij elkaar worden
gebracht. Deze flexibele structuur
versterkt de interactie. Het past tevens
binnen het concept van een
milieuvriendelijk gebouw. De gevel
bestaat uit dragende elementen. De
grote ramen, die van binnenuit het
uitzicht kaderen als
landschapsschilderijen, zorgen ervoor
dat het licht optimaal gevangen wordt.

Energyville is een BREEAM-gecertificeerd gebouw. Atelier Kempe Thill is
er immers van overtuigd dat duurzaamheid veel verder moet gaan dan
enkel het besparen van energie. “We
moeten duurzaamheid bekijken op
alle vlakken”, zegt André Kempe
daarover. Het is vanuit die optiek dat
gekozen werd voor een compact
volume met een doordachte indeling
en een optimaal gebruik van daglicht.
Ook de flexibiliteit van het gebouw
draagt bij aan de duurzaamheid.
Omdat de mogelijkheden zo ruim
zijn, zou een andere programma
moeiteloos terecht kunnen in het
gebouw.
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Victor Lijnen,
algemene aannemer Houben

Frank Damiaens,
afbouwonderneming

KNAUF
CONNECTS YOU

NEGEN METER HOGE
RUGGENGRAAT

Het gebouw van 50 op 72,5 meter is
opgebouwd rond een centraal atrium.
Deze negen meter hoge
experimenteerruimte is de ruggengraat
van het gebouw. Het is rond deze
kern dat alle functies zijn
georganiseerd. Aan de noordkant
vinden we een grote kantoorruimte,
aan de zuidzijde een werkplaats en
aan de oostelijke kant een labo. Het
geheel is transparant, zowel naar
binnen als naar buiten, door de grote
openingen.

3.911 VIERKANTE METER
BINNENBEPLEISTERING
WERD DAAROM
UITGEVOERD MET
KNAUF MP75, DAT

GEZOND
BINNENKLIMAAT

In een duurzaam gebouw is een
gezond binnenklimaat onontbeerlijk.
Daar wordt, zoals net beschreven,
aan gewerkt door het gebruik van
daglicht. Maar ook de materialen
dragen bij aan een aangename en
gezonde omgeving voor de mensen
die er werken. De 3.911 m²
binnenbepleistering werd daarom
uitgevoerd met Knauf MP 75. Deze
goed verwerkbare pleister met gladde
afwerking beschikt sinds kort over een
IBR-label. Dit onafhankelijke label, dat
wordt uitgereikt door het Duitse Institut
für Baubiologie Rosenheim, attesteert
dat de producten niet schadelijk zijn
bij toepassing binnenshuis.Het instituut
kent zijn label pas toe na strenge
testen waarin onder andere VOSemissies, fijn stof, zware metalen,
biocidewerking en antistatische
eigenschappen worden gemeten. Die
testen moeten elke twee jaar worden
herhaald.

SINDS KORT OVER EEN
IBR-LABEL BESCHIKT
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3 HALTE: BRUSSEL
DE

WIELSBEKE

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 derde nummer houden we
halte in Brussel, waar u kennis maakt met waanzinnig
leuke adresjes.

RIOLENMUSEUM: EEN
ONGEWOON BEZOEK AAN DE
STAD BRUSSEL
Wist u dat het rioleringsnetwerk onder
Brussel-Stad bijna 400 km lang is?
Een doolhof van ondergrondse
vertakkingen die elke dag duizenden
m3 afvalwater te slikken krijgen.
Ontdek de meest verborgen kant van
Brussel die tegelijk ook noodzakelijk is
voor de werking van de stad.
Dit ludieke en boeiende museum
vertelt wanneer, waarom en hoe het
rioolstelsel gebouwd werd. De
geschiedenis en het bezoek lopen in
elkaar over terwijl u meer te weten
komt over het werk van de mens in
deze ondergrondse wereld en over de
cyclus van het water in de stad.
Kruip in de huid van de rat in de film
Ratatouille en verken de spelonken
van de stad. Voor de geur hoeft u niet
terug te deinzen. Ons redactieteam
heeft het overleefd. Het is zeker
draaglijk!
Open: dinsdag > zaterdag: 10 > 17 uur
Tarief: Gratis voor -18-jarigen en voor inwoners van
Brussel, € 8 voor de anderen
Riolenmuseum Octrooipaviljoen - Anderlechtse Poort
1000 Brussel

L’ARCHIDUC: CULTPLEK MET EEN
JAZZY ART-DECOSFEER
Het is een van de mythische bars van
Brussel en een aanbeveling voor alle
liefhebbers van jazz: ‘L’Archiduc’. Dit
etablissement is gelegen op een
boogscheut van de Beurs en mocht vorig
jaar 80 kaarsjes uitblazen. De bar, die
de deuren opende in 1937 en vooral
gerund werd door Stan Brenders, in de
jaren 30 zeker geen onbekende in de
Belgische jazzwereld, heeft letterlijk verschillende tijdperken meegemaakt.
Qua architectuur weet deze plek zich
duidelijk te onderscheiden van de naburige bars. Met zijn zuilen en zijn balkon
is de art-decostijl volledig bewaard
gebleven. In een woord: schitterend! En
ook de talrijke cocktails zullen u blijven
verbazen.
Nog iets bijzonders aan deze plek zijn
de privéconcerten die er georganiseerd
worden. Jacques Brel, Miles Davis en
heel wat anderen kwamen hier regelmatig over de vloer ... Pssst, als u een
concert wilt bijwonen: die vinden plaats
op vrijdag, zaterdag of op zondag. En
het is vaak gratis. Wij zijn alvast archifans van l’Archiduc!
Antoine Dansaertstraat 6 | 1000 Brussel
(vanaf 16 uur)
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ENGIS

DE ZAVEL: VOOR DE LIEFHEBBERS VAN KUNST EN CHOCOLADE
Als u ze nog niet kende, zal deze buurt snel een van uw lievelingsplekken
worden. De charme van de architectuur, de vele mogelijkheden op
gastronomisch vlak en vooral de antiquairs zijn schatten die u absoluut moet
ontdekken. Een must voor wie van elegantie en goede smaak houdt!
Voor lekkerbekken is de Grote Zavel de tempel van de chocolade. Liefhebbers
van truffels of pralines zullen er het water in de mond krijgen. Eerder een fan
van Marcolini? Godiva? De grootste chocolatiers staan klaar om u te doen
watertanden. En als u niet zo’n zoetekauw bent, zullen de restaurants en de
terrassen u weten te bekoren. Opgelet, in de zomer zijn zitplaatsen een
zeldzaamheid …
Kunstliefhebbers trekken dan weer naar de Antiekmarkt. Kom snuisteren onder
de groen met rode tentjes van de antiquairs. U doet er misschien wel een
zeldzame vondst! Enkel open op zaterdag van 9 tot 18 uur en
op zondag van 9 tot 14 uur.
TIP: WAAR KUNT U
IN BRUSSEL DE WK-MATCHEN BEKIJKEN?
> De Machine, een nieuwe trendy bar in hartje Brussel zal alle Belgische
matchen uitzenden. Voor de gelegenheid hanteert de bar een wel zeer
originele regel: 5 minuten Happy Hour als de Belgen een goal maken!
1 pintje bestellen = 2 pintjes krijgen.
Sint-Goriksplein 2 | 1000 Brussel
> Ook de Bar d’Ixelles past zijn regels aan ter
gelegenheid van het Wereldkampioenschap. De bar, die
gewoonlijk pas om 16 uur opent, zal de deuren nu ook
openen tijdens de matchen. En het Happy Hour, dat
is altijd tussen 16 en 22 uur!
Boondaalsesteenweg 465 | 1050 Brussel

