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Modulaire bouw gaf het antwoord op alle uitdagingen die met de bouw van een nieuwe
viplounge in de luchthaven van Charleroi gepaard gingen.

Modulaire bouw:
circulair, flexibel
en razendsnel
Duurzaam bouwen zal
enkel maar aan belang
winnen. Ecologische
materialen toepassen,
is een mooi begin. De
toekomst is echter aan
bedrijven die circulariteit
nastreven. Wie deze
betrachting ook nog eens
aan snelheid kan koppelen,
zou wel eens als grote
winnaar uit de bus kunnen
komen. Met (semi)
permanente modulaire
bouwoplossingen effent
De Meeuw al vele jaren dit
pad. De uiterst snelle
opbouw, gemakkelijke
verplaatsbaarheid en
complete recycleerbaarheid
kunnen op heel wat
interesse rekenen, zelfs
voor luxegebouwen zoals
de nieuwe viplounge op de
luchthaven van Charleroi.
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de bestelling van ramen, deuren en de
meeste andere materialen, zodat we snel aan
de slag konden. Bedoeling was immers om
een maximum van de buiten- en binnenkant
al in de fabriek te realiseren. Zo konden we
de aanwezigheid van materiaal en mensen
op de site beperken en een uiterst hoge
afwerkingsgraad garanderen. Concreet
hebben we de hele viplounge van 300 m²
op 2,5 dagen wind- en waterdicht
gemonteerd. Het leggen van de fundering
nam enkele dagen in beslag, en de volledige
binnen- en buitenafwerking was in twee
weken klaar.”

De sanitaire voorzieningen en de meeste deuren
werden vooraf in de modules gemonteerd.
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Een grote troef is dat de viplounge gemakkelijk kan worden verplaatst indien de naastliggende
passagiersterminal moet worden uitgebreid.

Volledig circulair
Hoewel De Meeuw al permanente
gebouwen met modules bouwt, heeft het
merendeel nog steeds een tijdelijke functie.
Daar speelt de firma op in met verschillende
financieringsformules: aankoop (met
terugkoopgarantie), huren met aankoopoptie,
leasing, … Koen Lismont: “Indien een modulair
gebouw na een langere periode wordt
verplaatst, kunnen we het een update geven.
Modules die op het einde van hun levensduur
of overbodig zijn geworden, nemen we terug
om volledig te recycleren. Want circulariteit
dragen we hoog in het vaandel. We gaan
daarbij erg ver: enige tijd geleden hebben
we zelfs een partij gezocht die de sanitaire
uitrustingen, vloer- en wandbekleding,
verlichting, … op tweedehandssites aanbiedt.
Al de rest wordt quasi volledig tot nieuwe
grondstoffen verwerkt, ook door onze
toeleveranciers. Dit is een vereiste om
partner van De Meeuw te worden. We zijn
er immers van overtuigd dat een gesloten
duurzaamheidscirkel de toekomst is, zeker in
de bouwwereld. Ten slotte werken we nu aan
het ‘slimmer’ maken van de gebouwen, zodat
ze gemakkelijker met de sterk veranderende
noden kunnen mee-evolueren. We spreken
dan voornamelijk over technieken, zoals
HVAC, elektriciteit, domotica, …. Hoewel we
al sinds de jaren negentig furore maken
met onze (semi)permanente modulaire
bouwoplossingen en er nog tal van
opportuniteiten voor het grijpen liggen,
is het immers zaak om jezelf constant heruit
te vinden. Zeker in een sector als de bouw
die in volle evolutie is!”
Op vier maanden was de viplounge klaar, inclusief het ontwerp en een hoge afwerkingsgraad.
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