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staan we sterk

Onze specialiteit:
 Heffen en hijsen
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EMS construct b.v het gespecialiseer-

de interim bureau met de Belgische 

erkenning voor uitzenden van 

vakmensen uit Slowakije,  Hongarije 

en Roemenie in de bouw en metaal-

techniek. Vermeerdering van werk? 

Ziekte?    Zoekt u een vakman? Bel 

of Mail ons voor een vrijblijvende 

afspraak! (Referenties op verzoek)

www.ems-construct.nl

Industriepark 25
NL 6603 BE  Wijchen

T:  +31 24 6453138
 E: e.vandam@ems-construct.nl

E  M   S
construct b.v.

Erkenning uitzenden Vlaams gewest: Bouw: PC124  VG 1668/BC  Algemeen: VG 1668/BUC

Dagelijks 
gebruik

Tijdloos 
design

People Flow® 
oplossingen voor liften, 
roltrappen, automatische 
gebouwdeuren en 
toegangscontrole

We ondersteunen onze klanten in 
elke fase; van ontwerp, fabricatie 
en installatie tot onderhoud 
en modernisatie. KONE is een 
wereldleider in het helpen van onze 
klanten een vlotte en veilige mensen- 
en goederenstroom doorheen hun 
gebouwen te beheren.

www.kone.be

IZEGEMSE FIRMALOCATIE WORDT 
EIGENTIJDS WOONPARK

Izegem Firmalocatie wordt eigentijds woonpark

Tot vorig jaar zetelde Bouwbedrijf ROMEL in het hartje van de Izegemse wijk Bosmolens. Na de verhuis naar Gullegem 
kwam de site vrij voor een uniek inbreidingsproject. Kurt Seurinck van Bouwbedrijf ROMEL: “Ter Beurse is een perfect voor-
beeld van hoe men via reconversie en integratie van groen tot een harmonieus geheel en een aangename woonomgeving 
in de stad kan komen. Stadsinbreiding is de toekomstige weg die we in Vlaanderen moeten bewandelen.”

vloerverwarming, sanitair warm water en vloer-
koeling in de zomer. Daarnaast besteden we veel 
aandacht aan het akoestische comfort tussen de 
appartementen onderling. Dit alles betekent een 
enorme meerwaarde voor de toekomstige bewo-
ners. De nauwe samenwerking met onze vaste 
partners, zoals KOLON voor al het prefabbeton en 
BORDES als verkoopskantoor, draagt hiertoe bij. 
Om in de toekomst nog sterker te kunnen inzetten 
op dergelijke hoogwaardige en energiezuinige 
bouwprojecten hebben we onlangs vastgoedpoot 
URBES opgericht, die alle bouwexpertise van 
ROMEL combineert met een duidelijke visie op 
duurzame projectontwikkeling.”

DAK- EN RIOLERINGSMATERIALEN 
DESCHACHT
Bouwbedrijf ROMEL doet een beroep op Deschacht 
voor de levering van de dak- en rioleringsmateria-

Ter Beurse wordt een woonpark met zestig 
BEN-appartementen (Bijna Energie Neutraal), 
verdeeld over vier blokken. Het streefdoel is 
appartementen met een E-peil lager of gelijk 
aan 30. Daarmee wordt nu al voldaan aan de 
toekomstige normen van 2021. Kurt Seurinck: 
“Bouwbedrijf ROMEL is bouwpromotor en tegelijk 
ruwbouw- en hoofdaannemer van Ter Beurse. 
Door onze brede knowhow coördineren we zelf 
alle werken van a tot z. Ter Beurse is een mooi 
voorbeeld van hoe we een halt kunnen toeroe-
pen aan het voortdurend aansnijden van nieuwe 
verkavelingen, inclusief de bijhorende problemen 
qua mobiliteit en het verdwijnen van open ruim-
tes. Tegelijk hanteren we toekomstgerichte ener-
gienormen. Om die te behalen, maken we gebruik 
van geothermische verwarming in de winter en 
koeling in de zomer. Elk appartement heeft zijn 
eigen warmtepomp die de aardwarmte omzet in 

len. Ter Beurse is niet het eerste project waarbij 
Romel op Deschacht rekent. Kurt Seurinck: 
“Vroeger deden we hoofdzakelijk een beroep op 
Deschacht voor rioleringstoebehoren. Ook voor 
dit project heeft het alle pvc-materialen voor de 
buitenriolering geleverd. De werken zijn uitgevoerd 
door onze onderaannemer Dieter Jonckheere. 
De platdakverdichting wordt uitgevoerd door 
ASREVO. Zij bestelden bij Deschacht dan weer alle 
dakdichtingsmaterialen voor de platte daken en 
de verdichting op de ondergrondse parkeergarage. 
Deschacht levert een bijzonder goeie service. De 
vertegenwoordigers staan ons met raad en daad 
bij. Zeker de personen die zich gespecialiseerd 
hebben in hun vakgebied bieden een grote meer-
waarde, met name Dirk Stuyven voor riolering en 
Didier Van Moorleghem voor dakdichtingsmateria-
len.” De oplevering van de eerste appartementen 
is voorzien voor Pasen 2017.     ❚

Tekst en beeld | Deschacht – ROMEL/URBES

Ter Beurse wordt een woonpark met zestig BEN-appartementen (Bijna Energie 
Neutraal), verdeeld over vier blokken

Deschacht leverde niet enkel alle pvc-materialen voor de buitenriolering, maar ook alle 
dakdichtingsmaterialen voor de platte daken en de verdichting op de ondergrondse parkeergarage.


