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Producenten van Bouwmaterialen 
Producteurs de Matériaux de Construction 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING FEPROMA - 21 JUNI 2022 

Ten huize van Betonfabriek Coeck in Niel. 

 

 
 

Op de langste dag van het jaar was Feproma te gast bij Thomas Coeck voor haar 

jaarlijkse Algemene Vergadering. 

Feproma-voorzitter Jean-Pierre - Pirre - Wuytack verwelkomde een grote groep 

Producenten van Bouwmaterialen.  Na afloop van de algemene vergadering werden 

ook de Handelaren in Bouwmaterialen welkom geheten voor een gezamenlijk 

bedrijfsbezoek en de receptie nadien. 

 

De omgeving van deze omvangrijke site is van 

uitzonderlijke betekenis omwille van de 

baksteen- en dakpannenproductie in de 19de en 

een stuk in de 20ste  eeuw die door het gebruik 

van lokale klei, het ganse uitzicht van de om-

geving bepaald hebben. Het prachtige schilderij 

in de inkomsthal van het bedrijf illustreert dit 

volkomen. In deze zelfde omgeving stond 

tevens de voormalige cementfabriek van Niel. 
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Na een vlot verloop van de administratieve handelingen (goedkeuring van de 

rekeningen, kwijting aan de bestuurders, activiteitenoverzicht, …) luisterde iedereen 

met immense verwondering naar het enthousiaste verhaal van Pirre omtrent zijn 

innovatief project ‘CARBOBRICKS’. Op basis van beschikbare afvalgrondstoffen 

“verwerkt” Vandersanden CO2 tot nieuwe gevelstenen: carbobricks, die alle positieve 

kenmerken vertonen van gewone bakstenen maar een negatieve “CO2-footprint” 

hebben en hiermee bijdragen tot een duurzame toekomst. 

 

Thema’s van Feproma 
 
 

• Digitale transitie en classificatie van Bouwmaterialen: net zoals tijdens de 

Algemene Vergadering van Fema vorige week, stond ook hier de digitale 

versnelling vooraan op de agenda. Er werd uitleg gegeven over de 

inspanningen van vorig jaar alsmede de studie van Fema/Feproma en BMP die 

de basis moet vormen voor verdere stappen. 

 

• Thomas Coeck werd bevestigd als Vice 

Voorzitter van Feproma, en Nathalie Termeer 

(Ebema) stelde de werking voor van 

Fema/Feproma Jeugd: de nieuwe generatie 

neemt haar toekomst in de handen ! 

 

• Aangezien alle producenten van 

bouwmaterialen inspanningen leveren om 

bouwvakkers op te leiden in het gebruik van hun producten werden de 

mogelijkheden van Opleidingsondersteuning vanwege Constructiv 

uiteengezet.  Met inbegrip van informatie over de nieuwe CAO inzake 

basisveiligheidsopleiding. 

 

• Feproma stelt voor om samen met Fema in februari 2023 terug aan te knopen 

met de traditie van het uitreiken van AWARDS. Verder nieuws volgt. 

 

 

Bedrijfsbezoek 
 

Logistieke ontwikkelingen.  Thomas Coeck gaf tijdens het bedrijfsbezoek uitgebreid 

uitleg over de 100ste bedrijfskade van de waterwegbeheerder op de Coeck site. De 

indrukwekkende “E-Crane” lost dagelijks meer dan 5000 ton bouwmaterialen vanop 

schepen op de kade. Het is een technologische uitdaging om een dagelijks 
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getijdenverschil van de Rupel (kortste Belgische rivier, nauwelijks10 km) van 5,5 

meter (!) te overwinnen. Als voorbeeld van vervoer over het water kan dit wel tellen !! 

 

  

 

De groepsfoto van de deelnemers werd genomen voor de productiewerkplaats waar 

keramische tegels van soms indrukwekkende formaten klaargemaakt worden voor 

specifieke toepassingen gaande van zwembadbetegeling, keukenwerkplaten, … 

 

Het bezoek werd afgesloten met een netwerkomgeving in de tuin van een 

nabijgelegen herberg. 

 

En dan nog dit … 
 
 

Wat is het verband tussen Tomorrowland en de Hellegathonden (album van Suske en 

Wiske) en de firma Coeck ? 

 

  
 

Antwoord: beide spelen zich af in deze schitterende “craddle of brick, tile and cement 

- countryside” 

 

Marnix Van Hoe – 21/06/2022 
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