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”

Isoleren is door de jaren heen superbelangrijk 
geworden. Een kleine investering … met grote 
energiebesparingen als gevolg. En dat is goed 
voor het milieu en uw budget.

Bovendien draagt een effi ciënte vloerisolatie 
bij tot het ideale woon- en leefcomfort. Voeg 
daarbij een snelle service, een goede prijs en 
een perfecte ondersteuning, en u weet waar-
om APPLIS uw ideale isolatiepartner is.

APPLIS plaatst jaarlijks +/- 160.000 m² vloe-
risolatie en +/-100.000m² dakisolatie op basis 
van gerecycleerde polystyreenkorrels.

SOMS MAAK JE KEUZES VOOR
“HET LEVEN
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SCHOTEN KRIJGT 38 NIEUWE 
SOCIALE WONINGEN

Schoten: Schoten krijgt 38 nieuwe sociale woningen

Om de groeiende nood aan sociale woningen in Schoten op te vangen, investeerde ARRO in de bouw van een woonblok 
waarin 38 koopappartementen zijn ondergebracht. De architecten streefden met hun ontwerp naar een perfecte integratie in 
de buurt. Het resultaat is een eerder compact volume met een moderne look dat zich rond een binnenplein situeert. 

via een passerelle, uitgevoerd in ter plaatse gestort 
plankenbeton. De appartementen op het gelijkvloers 
hebben elk een voordeur die uitkomt op de straat-
kant. Centraal werd een mooie publieke tuin met 
fruitbomen aangelegd. Deze bestaat niet enkel uit 
begroeiing en gras, maar ook uit een wandelpad. 
Het resultaat is dat er een gevoel van een klein park 
ontstaat. De ingang van de parkeergarage situeert 
zich in de Gelmelenstraat om de impact van de 
wagens op het binnengebied te minimaliseren.

GEMAKKELIJK AANPASBARE  
DOORZONWONINGEN
De draagstructuur van de woningen bestaat uit 
dragende wanden in silicaatsteen en draagvloeren in 
predallen. Ter hoogte van de parkeergarage werd een 
betonnen skeletstructuur voorzien.    ›

De sociale woningen zijn opgetrokken in een 
L-vorm. Het blok bestaat uit appartementen met 
drie verschillende typologieën, verdeeld over vier 
bouwlagen. “Veertien gelijkvloerse appartementen 
zijn duplexen die voorzien zijn van een privétuintje 
met bergruimte”, luidt het bij BOB361 Architects. 
De woongelegenheden op de hoek, verspreid over 
de vier verdiepingen, zijn specifiek bestemd voor 
senioren en behelzen slechts één verdieping. Deze 
beschikken elk over een ruim terras. Op de derde en 
vierde bouwlaag zijn opnieuw duplexappartementen 
ondergebracht. Hun gevel is terugliggend opgevat 
aan de straatzijde omwille van de inpassing van het 
complex in het bestaande weefsel. Hiermee krijgen 
deze duplexappartementen een mooi terras aan de 
voorzijde, waar ook een bergruimte voorzien is.” De 
bovenliggende duplexappartementen zijn bereikbaar 

Tekst | Els Jonckheere      Beeld | BOB 361 Architecten

De gevels zijn opgetrokken in witgeel baksteenmetselwerk. Dit creëert een mooi samenspel met het 
schrijnwerk, dat in een combinatie van champagnekleur en wit is uitgevoerd.
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Participanten aan het woord

APPLIS – REVOLUTIONAIR  
DRIE-IN-ÉÉN-VLOERSYSTEEM
De sociale woningen zijn uitgerust met het vloerpakket 
van Applis. Dit bedrijf uit Westerlo werd in 2010 opge-
richt als zusteronderneming van FIM Isolerende Mortels. 
Intussen installeerde de firma het vloersysteem al in heel 
wat gebouwen, en dit zowel in private woningen als grote 
complexen. Enkele belangrijke referenties zijn het Red 
Star Line Museum in Antwerpen, de 125 appartementen 
van Geelvink in Geel, Regatta op Linkeroever, de nieuwe 
NAVO-gebouwen in Evere en tientallen woonzorgcentra 
over heel Vlaanderen. Afgevaardigd Bestuurder Stephan 
Peeters: “Ons gepatenteerde FIM Comfort Vloersysteem 
is eigenlijk een uitermate efficiënt en kostenbesparend 
drie-in-één-vloerconcept. Het betreft een performant en 
veelzijdig systeem dat zowel thermische en akoestische 
vloerisolatie en vloerverwarming als dekvloer integreert. 
Het is op nagenoeg elke ondergrond te plaatsen en af te 
werken met alle denkbare soorten vloerbekleding. Door 
de geringe dikte van negen centimeter is de oplossing 
niet alleen geschikt voor nieuwbouw-, maar ook voor 
renovatieprojecten.” Het FIM Comfort Vloersysteem is 
ontwikkeld door FIM, Henco en Applis en wordt gefabri-
ceerd op basis van gerecycleerde EPS. De gebruikte mortel 
beschikt over ongeëvenaarde thermische eigenschappen, 
waardoor de gebruiker 3 °C minder moet verwarmen om 
eenzelfde gevoelstemperatuur te bereiken. Dit alleen al le-
vert een energiebesparing van maar liefst 18% op. Omdat 
de afstand tussen de vloerverwarmingsbuis en het con-
tactoppervlak slechts 25 mm bedraagt, is er ook een veel 
snellere reactietijd. Daarnaast verhoogt het FIM Comfort 
Vloersysteem het akoestische comfort tot 33 dB door een 
reductie van contactgeluiden. Naast de energiebesparing 
en een lagere materiaalkost (omdat alle functies verenigd 
zijn in één concept), is er ook sprake van een aanzienlijke 
kortere uitvoeringstermijn ten opzichte van traditionele 
oplossingen. En dit kan eveneens een aanzienlijke bespa-
ring opleveren. In het project in Schoten werd 2.500 m² 
FIM Comfort Vloersysteem gelegd door drie mensen, en 
dit in een tijdspanne van amper twaalf dagen.

“Dankzij deze eenvoudige structuur zijn de woningen 
vrij invulbaar met niet-dragende wanden, wat de 
aanpasbaarheid in de toekomst verhoogt”, aldus 
BOB361 Architects. “De gevels zijn opgetrokken in 
witgeel baksteenmetselwerk. Dit creëert een mooi 

samenspel met het schrijnwerk, dat in een combi-
natie van champagnekleur en wit is uitgevoerd. 
De bovenste appartementen kregen een plat dak, 
dat werd afgewerkt met een bitumendichting en 
een groendak. “Deze zijn zo opgebouwd dat ze als 
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‘Het blok bestaat uit appartementen met  
drie verschillende typologieën, verdeeld  

over vier bouwlagen’

hemelwaterbuffering en thermische buffer kunnen 
fungeren. Om de bewoners een maximale lichtinval 
te geven, zijn alle duplexappartementen ontworpen 
volgens het principe van doorzonwoningen. Met 
andere woorden: de leefruimtes kunnen de hele dag 
profiteren van het zonlicht.”     ❚

De woongelegenheden op de hoek, verspreid over de vier verdiepingen, beschikken elk over een ruim terras.

De hoger liggende duplexappartementen zijn bereikbaar via een passerelle, uitgevoerd in ter plaatse gestort plankenbeton.


