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IN DE KIJKER
De doorgedreven specialisatie van Durv 

Durv NV presenteert zich al 20 jaar als een doorgedreven 
specialist in metalen constructiewerken met gevelbekledingen, sta-
len schrijnwerk en aluminium schrijnwerk als hoofdactiviteiten. Het 
Zottegemse bedrijf staat al 18 jaar onder leiding van Ing. Peter 
Lootens die ook actief is als algemeen bestuurslid van de Federatie 
Aluminium Constructeurs (FAC). “Elk project dat vandaag in onze 
sector wordt uitgevoerd, staat of valt met de juiste plaatsing en 
aansluiting.” 

B2B-markt 
Durv is gehuisvest in een eigentijds ge-
bouw op de industriezone van het Oost-
Vlaamse Zottegem en stelt vandaag een 
25-tal mensen tewerk. “Het grootste deel 
onder hen is werkzaam in het atelier of 
in onze plaatsingsdienst”, vertelt Peter 
Lootens. “Vijf mensen – meer bepaald 
drie ingenieurs, een calculator en een ad-
ministratieve kracht – werken op het stu-
diebureel. Durv is immers meer dan een 
zuivere ‘constructeur’. We denken mee 
met de klant, dragen ons steentje bij aan 
het ontwerp van de constructies en zor-
gen ook voor technisch onderbouwd ad-
vies. We hebben ons de voorbije jaren 
steeds sterker gespecialiseerd in de iets 
moeilijker uitvoeringen, waarbij we na-
drukkelijk focussen op de B2B-markt. Wij 
werken vaak in opdracht van architecten, 
projectontwikkelaars en aannemers en zijn 
vooral aan de slag in flatgebouwen, rust- 
en verzorgingstehuizen, scholen, fabrieken 
en ander industriële gebouwen. Wij heb-
ben ‘klasse 5’, wat betekent dat we wer-
ken tot 2 miljoen euro kunnen en mogen 
uitvoeren. In de praktijk gaat het meestal 
om opdrachten tussen 500.000 euro en 

stukje strenger zijn dan in de ons omrin-
gende landen. Wat betreft gevelbekle-
ding, doen we geen crepi of bardage, 
maar werken we vlakke plaatmaterialen 
van Trespa (Volkern), Eternit en Steni. 
Die worden dan verlijm of geschroefd. 
Waarom enkel die materialen? Volgens 
onze ondervinding is dat de beste oplos-
sing in functie van duurzaamheid en een 
zo goed mogelijke isolatie.”  

Eén bedrijf voor alles
Het gebruik van goede materialen is één 
zaak, de correcte plaatsing is een ander 
paar mouwen. “De jongste tijd leggen we 
ons meer dan ooit toe op een bouwfysisch 
goede plaatsing en aansluiting. Iedereen 
weet dat we vandaag in onze sector 
over goede materialen kunnen beschik-

Editoriaal
Consumentenvertrouwen moet de hoogte in 

Na de al bij al behoorlijke start van 2012 rees in de bouwsector het lichte vermoeden 
dat de ergste dip van de economische crisis achter de rug was. Het derde kwartaal 
haalde evenwel alles genadeloos onderuit. Dat blijkt ook uit de forse duik die de bouw-
barometer van Bouwunie nam tot een erg magere 96. Het is van de zomer van 2011 
geleden dat de bouwbarometer nog boven de gezonde grens van 100,0 uitkwam. 
Kleine en middelgrote bouwondernemingen zijn erg pessimistisch gestemd en het ziet 
er niet naar uit dat de komende maanden minder rood zullen kleuren. Net voor het ter 
perse gaan raakte ook bekend dat de werkloosheid de afgelopen maanden bijzonder 
snel toeneemt. Ook verontrustend is de negatieve evolutie in het werkvolume en de 
sombere inschatting van de winstgevendheid. Niet alleen de lokale overheidsinveste-
ringen blijven uit, ook de particulier houdt de vinger op de knip. Nochtans doen er ge-
ruchten de ronde dat er nooit eerder zoveel geld op de spaarboekjes heeft gestaan… 
Dat de burger alles oppot, heeft voor een niet onaanzienlijk deel te maken met de 

aanhoudend negatieve berichtgeving over de economie. Het consumentenvertrouwen 
krijgt daardoor keer op keer zware deuken te verwerken. Niet alleen Bouwunie, ook 
prominente bedrijfsleiders zoals Dr. Keill van de Roto Group geven aan dat alles staat 
of valt met het vertrouwen van de kandidaat-bouwer of –verbouwer. Investeringen in 
energiezuinige woningen en gebouwen lonen. Het is de hoogste tijd dat de regionale 
en federale overheden hun verantwoordelijkheid opnemen. Een ondernemersvriendelijk 
klimaat scheppen, de onzekerheid bij de consument wegnemen, investeringen aanwak-
keren… De politici vatten 2013 aan met een goed gevuld programma. Hopelijk kunnen 
we dat binnenkort ook zeggen van onze orderboekjes. 
De redactie en het hele team van Close Up News wensen u een gezond en succesvol 
2013. 

Wim Vander Haegen

    

1,5 miljoen, daar voelen we ons ook het 
beste bij.”  

Hoogrendementsbouw.
Op het vlak van aluminium schrijnwerk 
staat Durv bekend om zijn gespeciali-
seerde toepassingen. “Wij werken met 
twee systemen, Schüco en Sapa Building 
System, en doen dat  zowel voor ramen, 
deuren als gevels. De jongste tijd zijn we 
heel actief in hoogrendementsbouw. We 
leveren en plaatsen ramen en deuren voor 
lage-energiegebouwen en passiefbouw. 
Door onze expertise kunnen we de klant 
correct adviseren en weten we precies 
wat we moeten doen. Ik heb zelf verschil-
lende intensieve opleidingen gevolgd, 
onder meer aan de universiteit, op vlak 
van energietechnische aspecten van ge-
bouwen, bouwfysica, beglazingen, lucht-
dichtheid, enz. Ik heb daar bijzonder veel 
van opgestoken en kan die kennis dage-
lijks toepassen in de praktijk. Ook mijn 
medewerkers heb ik gevraagd om die op-
leidingen te volgen. Wat de wetgeving 
vraagt, wat de voorschrijvers vragen, hoe 
het precies moet gedaan worden: de klant 
mag er 100% op rekenen dat wij daar de 

juiste antwoorden kunnen op formuleren. 
Meedenken met de architect, de bouwheer 
of een collega die onze hulp inroept, is 
een zaak die we bij Durv hoog in het vaan-
del voeren.”

Specifieke projecten
Daarnaast focust Durv ook sterk op heel 
specifieke zaken waar een meer dan de-
gelijke vakkennis noodzakelijk is, waar-
onder monumentenzorg met bijvoorbeeld 
exacte kopieën van oude stalen ramen en 
deuren. “Ook voor minder voor de hand 
liggende vragen van architecten en voor 
grotere privé werken kan men bij ons te-
recht, net als voor complete brandwerende 
oplossingen. Die zijn niet bepaald goed-
koop, maar we werken dan ook volledig 
volgens de Belgische normen die nog een 

Texaco Saint Ghislain: schrijnwerk SAPA en gevelbekleding Steni Norden

Bedrijfsgebouw Durv in Zottegem
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ken, maar van de plaatsing en aansluiting 
kan dat helaas niet altijd worden gezegd. 
Daar loopt het vaak fout. Precies daarom 
leggen wij ons specifiek toe op een bijzon-
der nauwkeurige uitvoering.” 
Door het aanbieden van de combinatie 
van schrijnwerk en gevelbekledingen is 
Durv uitstekend geplaatst om de bouwaan-
sluitingen volgens de regels van de kunst 
uit te voeren. “De klant heeft daardoor het 
voordeel dat één bedrijf voor alles zorgt 
en dat de verschillende onderdelen van het 
bouwproces op dat vlak perfect op elkaar 
aansluiten. Het is immers geen geheim dat 
het vaak verkeerd loopt wanneer gevelbe-
kleding en schrijnwerk elkaar ‘ontmoeten’. 
Met het oog op de steeds strenger wor-
dende wetgeving inzake energieprestaties 
van gebouwen is het nochtans van primor-
diaal belang dat alle aansluitingen lucht-, 
wind- en waterdicht zijn.”

Federatie Aluminium 
Constructeurs

De vakkennis die Peter Lootens heeft ver-
gaard, komt uitstekend van pas bij zijn 
functie als bestuurslid van de Federatie 
Aluminium Constructeurs.”Via de federa-
tie heb ik de eer en het voorrecht om mij 
te verdiepen in de problemen en uitdagin-
gen waar onze sector mee wordt gecon-

fronteerd. De FAC is een organisatie die 
als sectorcentrum en als contact- en voor-
lichtingscentrum streeft naar de versterking 
van de positie van de constructeurs. Wij 
behartigen niet alleen de belangen van 
onze leden bij nationale en internationale 
organisaties, maar staan ook in voor de 
promotie van aluminium schrijnwerk, voor 
kwaliteitscontrole, voor onderzoek en het 
simuleren van productinnovatie. Een be-
langrijk deel van onze taak situeert zich op 
het vlak van opleiding en kennisoverdracht 
bij onze leden en professionele partners. 
Om de twee jaar organiseren wij een ba-
siscursus ‘Geveltechniek’. Daar behande-
len we alle facetten rond het construeren 
van gevelelementen, vliesgevels, ramen, 
deuren en materialen. De opleiding be-
staat uit drie modules (‘Bouwfysica’, 
‘Constructie en Statica’ en ‘Materiaal’) die 
ook afzonderlijk kunnen gevolgd worden. 
De cursus levert goed opgeleide medewer-
kers af die in staat zijn om vanuit hun be-
drijf met een gedegen voorbereiding de 
productie aan te sturen. Hun opgedane 
kennis leidt bij elke constructeur tot een 
aanzienlijke efficiëntieverhoging en kwa-
liteitsinjectie. De basiscursus alterneert met 
de vervolmakingscursus ‘Geveltechniek’ 
die eveneens uit verschillende modules be-
staat en nog dieper ingaat op bouwfysi-

sche aspecten. Deze opleiding richt zich 
voornamelijk tot medewerkers van gevel-
bouwers en aluminiumconstructiebedrij-
ven, maar ook ingenieurs en architecten 
krijgen de kans om hierdoor specifieke 
bouwkennis op te doen.”

Wachten tot het uiterste
Wie dezer dagen met een vakman spreekt, 
kan niet om de economische crisis heen. 
Heeft Durv last van de malaise die van-
daag ook in de bouwsector binnensluipt, 
is dan ook onze volgende vraag. “Van een 
terugval is er bij ons geen sprake, maar 
een forse vooruitgang hebben ook wij in 
het afgelopen jaar niet meteen kunnen no-
teren. We spreken dus eerder van een sta-
bilisatie in een markt waar er algemeen 
gesproken minder werk is. Opvallend 

is dat er vandaag amper nog iets wordt 
beslist. En als dat wel het geval is, wordt 
er gewacht tot het ultieme uiterste en dan 
moet het natuurlijk snel gaan. Het gevolg 
is dat wij te weinig tijd krijgen voor een de-
gelijk onderbouwde voorbereiding. Dat is 
overigens een danig groot probleem aan 
het worden dat we dat ook met de FAC 
willen aankaarten. Vroeger stak er mak-
kelijk drie tot vier maanden tussen een 
beslissing en de opstart van de werf. Nu 
moeten we soms al binnen de maand op 
de werf staan. Het moet steeds sneller en 
sneller en dat zorgt voor stress, niet alleen 
bij de constructeurs, maar ook bij de toe-
leveranciers. Een van onze stokpaardjes is 
het respecteren van de afgesproken termij-
nen, maar het wordt ons door deze situa-
tie steeds moeilijker gemaakt, terwijl wij er 
doelbewust naar streven om de klanten de 
prima service waar we voor bekend staan 
te blijven bieden.”

Personeelsbeleid 
Een tweede ‘prangende’ vraag is hoe de 
zoektocht naar goed opgeleide medewer-
kers verloopt? “Wat aluminium en staal 
betreft, is die vraag zeer eenvoudig te 
beantwoorden: die zijn er niet. Een oplei-
ding aluminium behoort niet tot het vaste 
takenpakket van de scholen. Hout is en 
blijft daar de hoofdzaak. We krijgen hier 
wel regelmatig scholen op bezoek en bie-
den de leerlingen een rondleiding in ons 
atelier. Er worden dan vaak vragen ge-
steld en op die manier proberen we hun 
interesse te wekken voor een baan in de 
metaalconstructie. In Oost-Vlaanderen 
hebben we in het KA Maldegem en in het 
Schepperinstituut in Wetteren, waarmee 
Durv een goede samenwerking heeft, nu 
ook RTC-antennepunten voor aluminium-
schrijnwerk. Met dat project wil het RTC 
(Regionaal Technologisch Centrum) Oost-
Vlaanderen deelnemers aan houtopleidin-
gen (3e graad TSO/BSO/DBSO) de kans 
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Amora, Napoleonkaai Antwerpen: schrijnwerk SAPA (Elegance 52 SX en Comfort 125) en 
Schüco (vouw – schuifdeuren)

KUL Mechanica te Heverlee: gevelbekleding in Trespa

Hotel de Ville Doornik: schrijnwerk SAPA (Elegance 52 SX)


