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Tigro Industries

Hypermoderne bunker 
voor maximale veiligheid

Veiligheid boven alles. Een gebouw waarin grote hoeveelheden chemische producten worden opgeslagen en verwerkt, moet uiteraard aan zeer  
strenge vereisten voldoen. Als Tigro Industries in Lommel en Overpelt, één van de marktleiders in de sector, zodanig hard groeit dat er in één keer 
16.500 m2 moet bijgebouwd worden, zijn bouwheer, architect en de aannemers dan ook verplicht om uiterst secuur te werk te gaan.
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Tigro Industries slaat alle soorten chemicaliën en andere stoffen op voor grote, internationale, gerenom-
meerde klanten. De goederen worden in de vestigingen van Overpelt en Lommel desgevallend ook 
herverpakt of verwerkt, vooraleer ze just-in-time bij de klanten worden afgeleverd. De voornaamste re-
den waarom grote bedrijven uit de farmacie, voeding, automotive en andere sectoren hun grondstoffen 
bij Tigro stallen, is de enorme investering die gepaard gaat met de tegemoetkoming aan de strenge 
veiligheidsvoorschriften voor het gebouw. De 16.500 m2 nieuwe bedrijfshallen die Tigro momenteel in  
Lommel laat neerzetten, mogen om diverse redenen uniek genoemd worden.

…

Maatwerk per hal
“Neem bijvoorbeeld de wettelijke vereisten van de brandnormering,” zegt Bart Moors, COO van Tigro In-
dustries.  “In feite hebben we in ons nieuw opslagmagazijn twee compartimenten nodig om in orde te zijn 
volgens de voorschriften van industriegebouwen vermeld in bijlage 6. Wel, wij gaan nog ettelijke stappen 
verder en zullen maar liefst zeventien compartimenten aanbrengen. Dit maar om aan te geven hoe ernstig 
we met deze veiligheidsaspecten bezig zijn. Eerlijk gezegd: ons complex zou de helft goedkoper gekund 
hebben (totale kostprijs bedraagt nu 18 miljoen euro), maar we willen op dat vlak geen enkele toegeving 
doen.” Tigro heeft dan ook in de ontwerpfase al zeer nauw samengewerkt met de brandweer en met 
de klanten. “Beiden legden ons strenge eisen op, maar waren ook graag bereid om mee de engineering 
van onze bedrijfshallen uit te dokteren. De combinatie tussen de wettelijke normen, de klantenvereisten 
en de aanpassingen die we zelf hebben gedaan op basis van de eigen risico-analyses, maakt dit project 
uniek.” 
In het nieuwe gebouw moeten afhankelijk van de productsoorten, de parameters als temperatuur en 
vochtigheidsgraad permanent en heel nauwgezet gecontroleerd worden. Er zijn ontvlambare, corrosieve, 
watervrezende en andere specifieke producten bij, die allemaal aan andere normen moeten voldoen. 
Het is dus eigenlijk maatwerk per hal. “Zo moet de isolatie brandwerend zijn en vliegt bij de organische 
peroxiden het dak eraf als er overdruk ontstaat,” schetst Bart Moors. “Vandaar dat bijvoorbeeld de sprin-
klerinstallaties niet aan het dak hangen, maar aan een speciale onderconstructie zijn bevestigd.” 

…

Arbeidsintensief
Een complex en uniek ontwerp dus, dat werd toevertrouwd aan BBSC Architects uit Antwerpen. “De 
oefening die we voor dit project hebben gemaakt, is zowat de rode draad doorheen alles wat we doen,” 
vertelt ir. architect Sigrid Custers. “Ten eerste moet het gebouw goed in elkaar steken, zodat alle functies 
maximaal tot hun recht komen. Daarbij hoort ook dat er een aangename werkomgeving voor het perso-
neel moet gecreëerd worden. Bovendien moet alles er mooi uitzien, en tot slot moet het geheel binnen 
het vooropgestelde budget passen. Tussen al deze vereisten een goede samenhang vinden, is heel ar-
beidsintensief. Het doel is ervoor te zorgen dat er in de bouwfase zo weinig mogelijk problemen opduiken 
en de bouwheer niet voor verrassingen komt te staan.” Vertaald naar het project van Tigro, stond ‘goed in 
elkaar steken’ synoniem met het voldoen aan de vele veiligheidsaspecten, in combinatie met de aanpas-
singen voor een logische en praktische organisatie van de goederenflow. Zo circuleert het onderhoud van 
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1: Sigrid Custers, Bart Moors en Danny Werckx: veiligheid boven  
alles! …

2: Aan de los- en laadkades komen camera’s die in 360 graden 
opnames kunnen maken.
…

3: De technische installaties zijn zo gebouwd dat ze het logistieke 
proces niet in de weg staan.
…

4. 5.3.

De hallen zijn voorzien van 
slimme led-verlichting met bewegingssensoren.

4.
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partners

Technische Fiche
…
Bouwheer: 
 Tigro Industries; Lommel
…

Architects: 
 bbsc-architects; Antwerpen
Elektriciteit: 
 EL Systems; Zonhoven
Veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever: 
 Kim Zeegers; Diepenbeek
Stabiliteitsingenieur:
 Yuvico; Leuven
Studiebureau nooddrukontlasting: 
 Grontmij Belgium; Mechelen
Sprinklerinstallatie: 
 Altebra; Ophasselt
Rekken: 
 Nedcon; Herentals 
Luchtbehandeling: 
 Stokjes; Paal-Beringen 
Buitenverharding: 
 Berkmans; Lommel          
Snelrolpoorten: 
 Dynaco; Moorsel
Brandwerende poorten: 
 Winlock; Lokeren  
Poorten en laadkade: 
 Loading Systems; Deurne
Dakwerken: 
 HD Daksystemen; NL
Betonvloeren: 
 Van Berlo bedrijfsvloeren; NL
Heftrucks: 
 Toyota; Wilrijk
Signalisatie: 
 Logi Signs; Turnhout
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Op de kop van iedere gang komen camera’s 
die de klanten op afstand kunnen raadplegen.

de installaties op een verdieping in de 
gang, waardoor dat proces gescheiden 
wordt van de logistieke bewegingen.

…

Referentie
In het ontwerp is bovendien erg veel 
aandacht besteed aan technische hulp-
middelen die de veiligheid nog kunnen 
vergroten. Danny Werckx van EL Sys-
tems in Zonhoven dacht mee na over 
de mogelijkheden en voerde ze ook 
uit. “Het is voor de klanten van Tigro 
Industries bijvoorbeeld belangrijk dat 
zij hun goederen van op afstand in het 
oog kunnen houden en op elk moment 
kunnen zien waar alles zich bevindt,” 
weet Danny Werckx. “Daarom hebben 
we op de kop van iedere gang camera’s 
geplaatst, waardoor de klant na het in-
loggen op een platform, zijn goederen 
altijd en overal kan raadplegen.” EL Sys-
tems heeft ook voor de slimme led-ver-
lichting gezorgd. “Er is alleen daglicht 
in de laad- en loszones,” weet Danny 
Werckx. “Dat heeft ook met de veilig-
heid te maken. In de magazijnen werkt 
de verlichting energiezuinig op basis 
van bewegingssensoren en domotica, 
maar altijd met een minimaal percenta-
ge (10%) zodat er altijd zichtbaarheid is 
voor de camera’s en voor mensen die in 
geval van een calamiteit het pand willen 
verlaten.” EL Systems zorgde tot slot 
ook voor alle elektriciteitsvoorzieningen 
(kilometers kabels!) en een 360°-came-
rasysteem aan de laad- en loskades.
“Voor ons is dit toch wel een heel speci-
ale opdracht gezien de enorme uitdagin-
gen op vlak van veiligheid,” zegt Danny 
Werckx. “Dat de brandweer dit project 
beschouwt als voorbeeld voor de hele 
industrie, zegt alles over de grondigheid 
en vooruitstrevende manier waarop dit 
gebouw is aangepakt. We hebben er 
een mooi visitekaartje bij.”

…

Uitrollen
“Dit realiseren is alleen mogelijk als 
alle partijen van begin tot einde mee-
denken,” weet Bart Moors van Tigro. 
“Firma’s als Altebra, Stokjes en EL Sys-
tems, maar ook de architect, brandweer, 
overheidsinstanties, onze klanten, het 
peronseel,… echt iedereen heeft een 
waardevolle inbreng gehad. We zijn dan 
ook fier om als referentiepunt te dienen. 
Dat heeft ook vele voordelen, want we 
merken dat grote internationale pros-
pects deze ontwikkelingen volgen en 
graag met ons willen samenwerken om-
dat we de lat zo hoog hebben gelegd. 
Bovendien is het concept van bouwen 
nu op punt gezet. Dat laat toe om het 
ook in het buitenland uit te rollen. Voor-
uit kijken is de boodschap!”

…
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc Scheepers

T
!

PAESEN Betonfabriek nv
Centrum Zuid 2007 | 3530 Houthalen

T. 011 523 654 | F. 011 525 667
info@paesenbeton.be | www.paesenbeton.be

NIEUW!
NU OOK VERWARMD BETON

EEN ONDERNEMING 
MET FUNDAMENTEN 
IN DE BOUWWERELD!

 stortklaar beton | verwarmd beton
chape en gestabiliseerd zand
zelfverdichtende beton
isolatiebeton (ook geplaatst)
schuimbeton | argexbeton
iso-mix (met polystyreen korrels)
betonblokken | dumper | kipwagens
doseerkipper | wormpomp | kraanmixers (tot 18 m)
pompmixers (met betonpomp)
leveringen met eigen betonpompen (giek tot 52m)
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• Totaalrenovatie van A tot Z
• Metselwerken
• Metaalconstructies
• Afbraakwerken
• Sanitair, verwarming en 
 onderhoud
• Renovatie badkamers
• Gyprocwerken
• Pleisterwerken
• Inrichting winkels 
• Plaatsen van parket en 
 laminaat, 
• Riolerings-, chape-, 
 elektriciteits- en 
 schilderwerken

• Bestrating
• Betegeling
• Erkende Vandersanden
 E-brick / E-Board plaatser

Lambrichts B
tel. 0475 62 71 09

Lambrichts G
tel. 0470 52 99 62

Diestersteenweg 130, 
3510 Kermt
info@bg-construct.be

Algemene renovatie van ruwbouw tot afwerking

0487 14 33 51
Domien Lelièvre  I  info@domienpainting.be  

www.domienpainting.be  

Schilderwerken met passie, 
vakmanschap & kwalitatieve afwerking




