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Deze innovatie kan ons op de wereldkaart zetten.

VERNIEUWINGEN CIRCUIT ZOLDER

In Vlaanderen is er maar één circuit, namelijk in Heusden- 

Zolder. De unieke positie, de energieke sfeer die er heerst en 

de aantrekkingskracht van het asfalt zorgen er elke week voor 

de nodige buzz, en dat al sinds 1963. 

Een enorm team van vrijwilligers staat er dag na dag klaar om 

toeschouwers, coureurs en racefanaten van alle diensten en 

veiligheid te voorzien. Tijd voor een flinke update en een in-

vestering in de toekomst, zo vond het bestuur. Met een indruk-

wekkende groep technische en bouwkundige professionals 

vormden ze een partnership dat de toekomst van het circuit 

voor nog eens 20 jaar bezegelt.

Bij aankomst op het circuit zien we het direct: zelfs op een  
gewone woensdagnamiddag is het hier een drukte van jewelste. 
Het is een circuitdag, en op de baan komen er allerlei voertuigen 
met hoge snelheid voorbijgeraasd. “Examenkandidaten,” licht 
Danny Werckx toe. Hij is zaakvoerder van EL Systems NV, één 
van de grootste spelers in het project en al meer dan 20 jaar 
vaste partner van Circuit Zolder. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in onder andere elektriciteits- 
werken, databekabeling, beveiliging, en hoogspanningswerken. 
“We hebben destijds nog het oude systeem hier geïnstalleerd, 
met alle camera’s en bekabeling vandien.”  

En ‘destijds’, dat is zo’n 15 jaar geleden. David Vanderbeek,  
Infrastructuur-, Logistiek- en Operationsmanager bij Circuit  
Zolder, vertelt dat een circuit gemiddeld elke 10 tot 15 jaar aan 
een volledige vernieuwing toe is. “Allereerst op het vlak van  
asfaltering, want die slijtage is op den duur merkbaar. Veiligheid 
gaat hier voor alles. Maar we willen ook meegaan met de tijd, 
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en liefst zelfs vooroplopen. Op het vlak van veiligheid, maar ook 
als het op duurzaamheid en uitstraling aankomt. We kozen er 
daarom voor om niet alleen het asfalt aan te pakken, maar dan 
ook meteen alle voorzieningen op de toekomst in te richten. Een 
enorm project met een even groot prijskaartje, maar gelukkig 
konden we rekenen op de steun van Sport Vlaanderen.”

Op zoek naar de ultieme asfaltlaag

De werken stonden aanvankelijk ingepland voor eind maart en 
zouden een strakke deadline hebben. Maar toen het coronavirus 
uitbrak en België in lockdown ging, zag Pieter Van den Eynde, 
Business Unit Manager bij APK Group, de opportuniteit om een 
volledige week eerder te beginnen. “Als hoofdaannemer heb-
ben we dit in overleg met het circuitbestuur zo vastgelegd. 
We respecteerden ondertussen natuurlijk de opgelegde veilig-
heidsmaatregelen, maar kregen hierdoor wat meer ruimte zo-
dat de uitvoering van de werken naar de hoogste kwaliteit kon  
worden getild.” APK was verantwoordelijk voor de volledi-
ge renovatie van het circuit en stelde een bouwteam van  

verschillende Limburgse onderaannemers samen om zo tot een 
hoogstaand eindresultaat te komen.  

Philippe Grevendonck, Key Account & Project Development 
Manager bij Topcon, kan over het project meepraten. Om het 
bestaande wegdek te kunnen analyseren, werd er door Topcon 
namelijk een scan gemaakt van het volledige circuit. Uit deze 
scan kwamen de pijnpunten van het circuit al snel naar boven: 
er bleek onder andere een verkanting in een aantal bochten te 
zijn. Deze werden vervolgens volledig digitaal uitgewerkt en na 
de nodige controles en besprekingen kon men overgaan tot de 
uitvoering. Voor het affrezen van het bestaande asfalt deed APK 
een beroep op Top-Off, die de werken uitvoerde door middel van 
een 3D-aangestuurde frees. 

David Vanderbeek beaamt dit: “De vormgeving van de baan  
wilden we intact laten, maar de bochtgraad moest wel geopti-
maliseerd worden. Tegelijkertijd zouden we dan de curbverbin-
ding en de afwatering verbeteren, want op het circuit mag na 
regenval geen water blijven liggen.” Voor die afwatering werden 
er door APK onder andere verzinkputten en wadi’s aangelegd 
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Technische fiche 
Circuit Zolder

…
Bouwheer: 

 Circuit Zolder
…

Hoofdaannemer Elektriciteitswerken: 
data- en cameravoorzieningen, glasvezelbekabeling: 

EL Systems; Zonhoven
Leverancier van camerasystemen, 

preventietechnologie en netwerkmateriaal: 
Lobeco; Wevelgem

Glasvezels/ tele- en datacommunicatie
 netwerk infrastructuren: 

Connectivity solutions; Bilzen 

Hoofdaannemer renovatie circuit: 
APK wegenbouw; Pelt
Betoneringswerken: 
Drion Glijbouw; Bilzen
Gestuurde boringen: 

APK Drilling; Diest
3D Freeswerken: 
TopOff; Houthalen

3D analyses: 
Topcon; Zellik

Asfalteringswerken: 
Grizaco; Hasselt
Leveren asfalt: 

APL; Heusden-Zolder
Belijning van het circuit: 

Nijs BVBA; Messelbroek
Testen van asfalt: 

OCW; Brussel
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langs de piste, zodat hemelwater op een natuurlijke manier vlot 
kan worden afgevoerd naar ingebouwde drainagesystemen.

Primeur in handen

“Asfalt voor een racecircuit is niet hetzelfde als dat op de open-
bare weg,” zegt Paul Heleven, directeur van Grizaco. “Het is 
een speciale mix van componenten die het wegdek ruiger en 
minder glad maken, zodat de racewagens meer grip krijgen. En 
toch mag er geen hobbeltje te zien zijn. De specifieke asfaltsa-
menstelling is voor elk circuit weer anders en wordt meestal niet 
gedeeld; we zijn eens gaan kijken bij Zandvoort, Assen, Silver-
stone en Le Mans, maar overal houdt men de asfaltingrediënten 
liefst geheim.” Grizaco beschikt over jarenlange ervaring in asfalt 
en ontwierp een asfaltsamenstelling die aan de eisen van het 
circuit moest voldoen. De verdichtingstesten werden in samen-
spraak met het OCW uitgevoerd. “Er werden drie proefvakken 
aangelegd, en één van die eerste samenstellingen bleek de juis-
te te zijn,” vertelt Paul Heleven, directeur van Grizaco. “Ook wij 
mogen natuurlijk het asfaltgeheim niet prijsgeven, maar over het 

algemeen is er gekozen voor de steenslag porfier van de steen-
groeve CUP, een speciaal bitumen Race Track van Shell en de 
asfaltcentrale APL.” Om een perfecte vlakheid te waarborgen 
werd er gekozen om de drie asfaltploegen van Grizaco gelijktij-
dig in te zetten en zo een naadloze piste te creëren. Nadat de 
asfaltlaag gelegd werd, volgde er een spannende periode waar-
in iedereen hoopte op positieve eerste testresultaten. Toen het 
eenmaal zo ver was, klonken er verlossende woorden: een heel 
prettige baan om op te oefenen, vertelden de testcoureurs, en 
ook de motorschool was vol lof over de kwaliteit. “We hebben 
al telefoontjes gekregen van geïnteresseerden,” geeft Paul aan. 
“Dus naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier een primeur 
gelegd.” Maar om de veiligheid optimaal te kunnen verbeteren, 
was er voor Circuit Zolder een nog grotere opschaling nodig. En 
dat vooral op het vlak van de camerasystemen. Danny Werckx: 
“Op het moment dat er toch al grond- en opbreekwerken plaats-
vinden voor de asfaltering en curbverbetering, krijg je als circuit 
de kans om ook meteen je data- en cameravoorzieningen aan 
te pakken. Want dat is hier heel belangrijk: directe communi-
catie tussen de baan en de gebouwen.” Hij begeleidt ons naar 
de veiligheidscentrale, een speciale ruimte in het hoofdkantoor 

waar tientallen vrijwilligers full-time meekijken naar het circuit 
via een muur vol schermen. Hier treffen we Johan Aerts, Safety 
& Sound Manager bij Circuit Zolder. Onder zijn leiding wordt er 
hier dagelijks informatie uitgewisseld over de gang van zaken op 
de baan, eventuele gevaren, ongelukken, onregelmatigheden, 
enzovoort. Voor elke situatie is er een procedure uitgewerkt. 
“Adequate camera’s van de hoogste kwaliteit, dat is hier let-
terlijk van levensbelang,” vertelt Johan. “Wij vragen meer van 
een camera dan een standaard bedrijventerrein. De snelheid 
van de camera, snel kunnen inzoomen en terugkijken, elk acci-
dent onmiddellijk kunnen analyseren, het speelt allemaal mee.” 
Om dit te optimaliseren, werd EL Systems gevraagd om glas- 
vezelbekabeling aan te leggen. “Dat maakt een wereld van ver-
schil in snelheid, maar geeft het circuit ook de kans om in de toe-
komst nog andere technologieën te installeren en gebruiken,” 
vult Danny Werckx aan.
De camera’s die EL Systems op het circuit installeerde, kunnen 
op topsnelheid de racewagens volgen. “Je hebt objecten die 
zeer snel bewegen in het beeld,” legt Andy Reyskens uit. 
Als Technisch Accountmanager bij Lobeco, een onafhankelijk 
distributeur van elektronische beveiligingssystemen en toebe-

horen, was hij nauw betrokken bij het project. “In samenwerking 
met EL Systems hebben we bepaald wat het circuit nodig heeft 
om de veiligheid te garanderen en ook in de back-end perfect 
toezicht te kunnen houden. We hebben reeds ervaring in dit 
soort projecten en hebben samen met de fabrikant de camera’s 
specifiek hiervoor laten aanpassen.” Maar naast de beeldvoor-
ziening voor de veiligheidscentrale, had het circuit een tweede 
vernieuwingswens: de livevertoning van circuitbeelden op be-
staande digitale schermen in het gehele complex.
“Camera met hoge framerates, speciale decoders voor de video-
wall, maar ook industriële netwerkcomponenten die werken in 
extreem hoge en lage temperaturen, digitalisering, een gesplits-
te live feed naar de veiligheidscentrale én naar andere schermen 
– het was meer dan een doosje opsturen en de factuur afgeven, 
maar dat is dan ook wat onze klanten van ons mogen en kunnen 
verwachten” vertelt Andy. 
“Maar dankzij de kennis van EL Systems en Lobeco, was dit 
geen enkel probleem en zelfs binnen zeer korte tijd geïnstal-
leerd.” David Vanderbeek kan daar ook opgelucht over ademha-
len: “We hadden een bijzonder vlotte opstart. Eén testdag, en 
de dag erna waren we volledig operationeel.”



- 61ste editie - 18 -  - 61ste editie - 19 -  

Op de wereldkaart

Ook Johan Aerts blikt terug op een succesvol project en is bij-
zonder blij met de vernieuwingen. “We willen niet alleen mee 
met de competitie, we willen dat Zolder terug op de wereldkaart 
wordt gezet. In de jaren dat hier Formule 1 werd gereden, ston-
den er regelmatig files van Leuven tot Genk. We moeten fier zijn 
dat we in Vlaanderen een circuit hebben! En ook nog eens in de 
prachtige Limburgse natuur. Dat enthousiasme, die pure bele-
ving, zijn wij zelf nooit verloren en blijven we ook inzetten voor 
de toekomst. De werken en innovaties die we nu hebben uitge-
voerd, zijn een flinke stap in de goede richting.” De kwaliteit van 
het geleverde werk, maar ook de kwaliteit van de samenwerking 
tussen de verschillende partners zijn voor Johan belangrijke fac-
toren. “Bravo aan APK voor de werkzaamheden. De afwatering 
is perfect, het asfalt is piekfijn. De wagens zijn beter in balans en 
men heeft extra veel plezier tijdens het racen. En wat betreft de 
datavoorziening en camerasystemen: petje af voor EL Systems, 
want deze implementatie is van ongekende waarde.” 

Ondertussen kijken Johan en David natuurlijk ook al uit naar 
de opties die ze hun bezoekers en vrijwilligers in de toekomst 
kunnen aanbieden dankzij dit systeem. “Live meekijken via hun 
smartphone, een eigen streamingsdienst, een marshallsysteem 
dat met lichtsignalen berichten doorgeeft, alles is straks mo-
gelijk,” zegt David. “Maar we zijn al heel tevreden dat we dit 
huidige project zo kwaliteitsvol en op zo’n korte termijn hebben 
kunnen vernieuwen. Een ijzersterke basis voor de verdere toe-
komst.” Johan Aerts knikt. “Combineer de passie van onze me-
dewerkers met het hart van onze deskundige partners, en je ziet 
tot wat voor mooie dingen het leidt.” 

Tekst: Hilde Neven | Fotografie Frank Gielen / AKP
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