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De FEBE Elements Awards 2018 belonen duurzaamheid, 
functionaliteit en esthetiek 

FEBE, de Federatie van de Betonindustrie, organiseerde donderdag 29 november 2018 de zevende 
editie van de FEBE Elements Awards in de Versluys Arena te Oostende. Meer dan 200 gasten woonden 
de uitreiking van de Awards bij. Tijdens de ceremonie, in aanwezigheid van Bart Tommelein, 
viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, 
werden 5 projecten beloond in de volgende categorieën: 

• Precast in Buildings 
o Gebouwen waarop prefab beton de stempel drukt 

• Precast in Structures 
o Structuren in prefab beton ten dienste van de maatschappij 

• Precast in Landscape 
o Prefab beton als aankleding van de (publieke) ruimte 

• Precast in Infrastructure 
o Ondergrondse realisaties in prefab beton 

• Outstanding Precast 
o Projecten die het duurzame karakter van prefab beton onderlijnen 

De jury, bestaande uit professionelen uit de sector, hebben in iedere categorie 3 projecten 
genomineerd om uiteindelijk één winnaar aan te duiden.  

“De bouwsector – van architect, aannemer, tot bouwmaterialenfabrikant - is een belangrijke 
actor in het bereiken van onze energiedoelstellingen. Het kost immers nog veel werk om 

Vlaamse woningen, bedrijfs- en kantoorgebouwen aan te passen aan de huidige 
energienormen. Dat de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) vernieuwers in haar sector 

bekroont, bewijst dat we hetzelfde doel nastreven”  

aldus Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein. 

 

Ontdek hieronder winnaars en genomineerden. 
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Het palmares van editie 2018 
Precast in Buildings 

In de categorie Precast in Buildings, neemt het project “Turnova Toren” in Turnhout de trofee mee 
naar huis. Deze toren van 75 m sprak de jury in het bijzonder aan omwille van de hoge techniciteit van 
de details van de constructie. De bekroonde bedrijven zijn:  

Architect: B-Architecten – Osar Architects nv | Prefabrikant: Verheyen nv | Aannemer: Interbuild nv 
|Studiebureau: Jan van Aelst bvba – Macobo Group | Opdrachtgever: Interbuild nv 

De twee genomineerde projecten in deze categorie zijn Light Falls, een multi wooncomplex te Melle 
en de campus KUL te Brugge.  

Precast in Structures 

De “Stationsparking in Mechelen” wint in de categorie Precast in Structures. De parking telt 2.000 
parkeerplaatsen en is gerealiseerd uit verschillende prefab beton elementen waaronder de elementen 
voor de helicoïdalen, de dragende wand in de circulatieruimte en de vloerelementen met een vrije 
overspanning van 16 meter.  

Architect: NMBS- Directie Stations | Prefabrkcant: Betca nv – Megaton nv | Aannemer: THV Mechelen 
Stationsparking – AB-Valens – MBG | Studiebureau: NMBS- Directie Stations | Opdrachtgever: NMBS- 
Directie Stations 
 
De projecten ’t Belfort te Puurs en Noorderlijn Antwerpen zijn genomineerd in deze categorie.  

Precast in Landscape 

De jury beloont in de categorie Precast in Landscape het project “Landschapspark Werchter” met een 
award. De betonnen tegels die vandaag een esthetisch pad vormen voor wandelaars en 
festivalgangers, verlenen het park een grote meerwaarde. 

Architect: Cluster Landschap en Stedenbouw | Prefabrikant: Eurodal nv | Aannemer: Michiels H. 
Aannemingsbedrijf nv | Studiebureau: Architeam bvba | Opdrachtgever: Werchter Park bvba 

De andere genomineerden in deze categorie zijn bedrijfstuin van DCBB in Brakel en het Ecoduct van 
Groenendaal.   

Precast in Infrastructure  

In de categorie Precast in Infrastructure wint het project "Zwevende dekplaat". Deze zwevende 
dekplaten voor rioleringsputten brengen de verkeersbelasting rechtstreeks over op de fundering of 
het koffer van de weg waardoor deze niet langer verzakken. 

Prefabrikant:  Lithobeton nv - |  Aannemer: Vindevogel nv  | Studiebureau: Vlario – Farys – Lithobeton 
nv  | Opdrachtgever: Farys - Willam Martens 
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De twee genomineerden in deze categorie zijn “ Le Parc du Zénith” in Lyon [FR]  en het 
renovatieproject Nebim te Venlo [NL]. 

 

Outstanding Precast 

In de categorie Outstanding Precast, werd de nadruk gelegd op duurzaamheid. Het is het project “Le 
Globe” dat bekroond wordt. De renovatie van de gevel van dit gebouw in Knokke toont aan dat prefab 
beton een belangrijke rol speelt in de renovatiesector. 

Architect: Architectenbureau Kurt Ruebens | Prefabrikant: Enjoy Concrete nv | Aannemer: Bouwbedrijf 
Furnibo nv | Studiebureau: SBE nv | Opdrachtgever: Bouwbedrijf Furnibo nv | Controlebureau: Vinçotte 

De genomineerden in deze categorie zijn “Kabelgoten Rock Werchter” en het “Zero Energy Concrete 
House” in Herent. 

 

De winnaars en de genomineerde projecten, alsook alle andere ingeschreven projecten van de 7-de 
editie van de FEBE Elements Awards, tonen het dynamische karakter van de prefab beton sector. 
Een sector die klaar is om vele uitdagingen aan te gaan met bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid. 

 

Raadpleeg en download de foto’s in HD via onderstaande link.   

https://drive.google.com/open?id=1aCVjhB-vJgaXqcrnNr_cJwNwfJcqeZ3C  
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