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ÉDITO

KWALITEIT 
& MÉTIER

Gevelstenen zijn een typisch Belgisch product.
Waar AARDE, VUUR, WATER en LUCHT 

samenkomen.
Gemaakt uit de lokale klei, gebakken in vuur, 

gesmoord en gedompeld ...

OLIVIER BRICKS speelt in de wereld van de 
gevelstenen een unieke rol.

Wij produceren geen stenen, maar hebben 
eigen technieken ontwikkeld 

om gevelstenen te gaan veredelen.

Wij zijn een nichespeler, met een mooi product.

Welkom in de mooie wereld van de 
vereldelde gevelstenen.

Frederik ARDIES
Bestuurder Olivier Bricks
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GESCHIEDENIS

VAN DE 
GETROMMELDE 

GEVELSTEEN

Wie beter dan Patrick Vanhuyse om de geschiedenis van de getrommelde stenen uit de doeken te doen. 
Hij kreeg het trommelen van gevelstenen immers reeds met de paplepel mee...

Patrick Vanhuyse zette zijn eerste stappen bij de firma Oli-
vier als 16 jarige jobstudent voor het opkuisen van oude 
stenen. 
Op deze manier heeft hij dan ook alle soorten stenen,  van 
brique d’Orleans tot Brugse Poldermoef, door zijn handen 
zien gaan en daar is de passie ontstaan voor het product . 
Patrick vertelt hoe de hedendaagse retrostenen ontston-
den, en verder ontwikkeld werden.

«Halfweg de jaren 80 werd de vraag naar opgepoetste re-
cuperatiestenen enorm hoog en konden we door een te-
kort aan afbraakstenen niet meer voldoen aan deze steeds 
groeiende vraag. Op een koele morgen werd een lading 
stenen gedropt werd voor mijn steennet, gevolgd door 
de toenmalige zaakvoerder die bovenop deze berg klom 
met een ordinaire tuingieter die voorzien van een soort 
cementsopje, en die als experiment de berg stenen  be-
gon te 
besproeien.»

Om de stenen nog wat authentieker te maken werden deze 
als experiment nog eens in een gewone betonmolen ge-
gooid zodat er hier en daar wat stukjes af waren. Het resul-
taat viel meteen in de smaak, en zo werd de basis gelegd 

voor een nieuwe techniek om getrommelde en verouderde 
stenen te produceren».

Meteen werd een patent genomen en zo werd de firma Oli-
vier de pionier van de retro stenen. Tegenwoordig worden 
onze stenen over de ganse wereld verkocht .

«Na mijn studies startte ik dan meteen mijn carrière als 
toonzaalverkoper bij Olivier Bricks, om dan enkele jaren 
later als vertegenwoordiger de baan op te gaan». 

Mijn werk blijft een droom job omdat je ergens altijd je 
steentje kan bijdragen aan iemand zijn droom. Het ver-
kopen van onze gevelstenen voor de renovatie van een 
eenvoudige rijwoning  tot het restaureren van een kasteel, 
het bouwen van een nieuwbouw … Het blijft een missie en 
een uitdaging.  

WIST JE DAT OLIVIER BRICKS HET 
PROCES VAN GETROMMELDE 

STENEN UITGEVONDEN HEEFT?
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Omdat Olivier Bricks de enige op de markt was die 
stenen trommelde, en dus «oude stenen» met de 
kwaliteit van nieuwe stenen kon aanbieden, 
werden we al gauw gecontacteerd voor allerhande 
restauratieprojecten.

EXPERTISE

RESTAURATIEPROJECTEN 
ZIJN STEEDS EEN 

MOOIE UITDAGING
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Van de kasteelmuur van Ingelmunster en het 
kasteel van Rumbeke tot de Gasthuishuiska-
pel in Poperinge en de kerk van 
Waarschoot en Westkapelle, tal-
loze historische bouwsels wer-
den door middel van een Olivier 
special brick mix in hun erfgoed-
waarde hersteld . 

«Een specialisatie en tevens een 
passie van mezelf is het restaureren van oude 
gebouwen», gaat Patrick verder.
«Ik bezoek dan elk gebouw of ruïne en met mijn 

geoefend oog en gevoel voor esthetiek zie ik dan 
meteen welke steenmix de soms eeuwenoude 

gevel het meest benadert.»

«Deze passie voor het restaure-
ren van erfgoed trekt zich me-
teen door in mijn hobby. 
Oldtimers restaureren is dan ook 
mijn tweede passie.»

De grootste voldoening is en blijft de tevreden-
heid van de klant als zijn of haar droomgebouw 
gerealiseerd wordt.

PATRICK VANHUYSE / SALES MANAGER

INTERVIEW

«SPECIAL MIX»

VOOR ARCHITEC TEN 
ONT WIKKELEN WIJ 
MEER EN MEER GE-

VELSTENEN OP MAAT
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Door gevelstenen te trommelen en te 
mengen geven wij aan nieuwe stenen 
het uitzicht van oude recuperatiestenen, 
zonder de nadelen die recuperatieste-
nen met zich mee kunnen brengen... 

ADVIES

GETROMMELDE STENEN 
STAAN GARANT VOOR 

KWALITEIT

Gevelsteen : Leiseelse klinker
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ADVIES

RECUPSTENEN OF 
GETROMMELDE STENEN ?.. .

Wat zijn nu de voordelen van een «nieuwe 
verouderde» steen? Prioritair staat de garantie.

Op een recuperatiesteen kan er uiteraard geen ga-
rantie gegeven worden. De meeste recuperatieste-
nen werden oorspronkelijk gebakken in veldovens 
of later de modernere ringovens. 

Bij deze techniek is het zo dat de stenen die het 
dichts bij het vuur lagen ook het hardst  gebakken 
werden en het hoogste van kwaliteit waren. De 
buitenranden van de ovens 
leverden de zachte en min-
der kwaliteitsvolle stenen af. 
Vroeger bestond er geen iso-
latiespouw of binnenmuren. 
Dus waren de muren van de 
woningen soms 20 tot 30 cm dik als vorm van iso-
latie. De metser moest dan de hardere stenen aan 
de buitenkant verwerken en de zachtere stenen (die 
minder weerbestendig waren) aan de binnenkant 
van het gebouw gerbuiken. 

Bij het afbreken van de gebouwen komen zowel 
de hardere als zachtere stenen in het lot recupera-
tiestenen terecht. 

Heb je het ongeluk dat net die zachte gevelste-
nen op een topgevel, schouw of westkant van 
de woning verwerkt worden, dan is de kans op 
stukspringen en afschilferen zeer groot. 

Ook andere factoren kunnen problemen veroorza-
ken. Denk maar aan reeds aanwezige vorstschade 
of verontreiniging  in de recuperatiestenen.

Dit kan je eventueel  voorkomen door een hydro-
fuge op de muren te plaatsen maar dat brengt dan 

weer extra werk en kosten 
met zich mee die zich om de 
zoveel jaren herhalen. 

De «nieuw verouderde» 
gevelstenen bestaan uit 

gecontroleerde, Europees gekeurde gevelstenen, 
waarbij de kwaliteit gegarandeerd wordt.

Daarnaast kan ook na jaren exact dezelfde staan 
nageleverd worden voor eventuele bijgebouwen of 
uitbreiding, wat bij een lot recuperatiestenen uite-
raard niet kan.

VORSTBESTENDIGHEID IS 
EEN ZEER BELANGRIJK 

ARGUMENT
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UNIEKE TOONZAAL
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«ECHT DE MOEITE»
“Wij zijn van Maaseik speciaal naar Kortrijk ge-
reden om de gevelstenen van Olivier Bricks te 
gaan bekijken. Ik was echt onder de indruk toen 
ik de toonzaal voor de eerste keer bezocht, de 
ontvangst was warm en professioneel, en de 
steencollecties maakten echt indruk»
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DE TOONZAAL VAN OLIVIER 
BRICKS IN KORTRIJK IS UNIEK, 
ZEKER EEN BEZOEK JE WAARD !
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DELPHINE BALCAEN  / INTERNAL SALES

«Onze toonzaal is uiteraard een zeer leuke plek 
om te werken», steekt Delphine van wal.

We hebben vaak architecten, bouwpromotoren of 
particulieren over de vloer die 
van ver komen om onze col-
lecties te komen bekijken, 
zelfs uit Frankrijk, Duitsland 
en Nederland.

Het concept van onze toonzaal is uniek, mogen 
we wel stellen, en straalt de sfeer uit die wij ook 
met onze steencollecties willen scheppen. 

Uniek maar toch voor iedereen bereikbaar. 

Wij blijven een kleine en misschien minder gekende 
speler op de markt, en daarom denken de mensen 

dat onze stenen zeer exclusief 
en daarom ook stevig geprijsd 
zijn, maar dit is natuurlijk een 
misvatting.

«Dus niet enkel wanneer de klanten onze toon-
zaal bezoeken zijn ze aangenaam verrast, ook 
onze offertes vallen positief in de smaak!»

INTERVIEW

MAG HET EENS IETS 
ANDERS ZIJN ?

DE MENSEN ZIJN ALTIJD 
POSITIEF VERRAST ALS ZE HIER 

BINNENKOMEN
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IMPREGNEREN

EEN EXCLUSIEVE 
TECHNIEK

Impregnatie is een veredelingstechniek 
waarbij de gevelstenen gedompeld worden in een 
emulsie van water, verschillende cementsoorten, 

hydrofuge en additieven.

De unieke samenstelling van de emulsie is kenmerkend 
voor de OLIVIER BRICKS gevelstenen.

Gevelsteen : Karma Grey HV WF
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Het Industrieel impregneren van gevelstenen is 
een techniek die de voorbije jaren sterk geëvo-
lueerd is, en waar OLIVIER 
BRICKS zich intensief in ges-
pecialiseerd heeft.

Anja Loontjes en Niko Callewaert 
staan in voor de operationele 
opvolging bij Olivier Bricks, waar-
bij Claude Dewulf constante focus legt op het ver-
berteeren van het productieapparaat. 

Van bij de aankoop van de basismaterialen, 
tot aan de uitlevering op de werf leiden zij samen 

alles in goede banen.

«Productietechnisch is er de 
voorbije jaren heel wat intern 
ontwikkeld en geïnvesteerd», 
bevestigen Niko en Claude. 
«De gedompelde of geïmpreg-

menteerde stenen zijn ondertussen uitgegroeid tot 
dè specialiteit van onze firma.

ANJA LOONTJENS /  NIKO CALLEWAERT / CLAUDE DEWULF

ONZE TECHNIEK 
WORDT GEZIEN ALS 
DE BESTE DIE ER IS...

ONZE IMPREGNATIE IS UNIEK

EEN T YPISCHE OLIVIER SPECIALITEIT
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Gevelsteen : PollockGevelsteen : Karma Grey HV WF

Gevelsteen : Karma White HV WFGevelsteen : Evolution Ornate
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Bij het dompelen van de gevelstenen komt heel 
wat kijken. Het start bij de selectie van de ba-
sisstenen, deze moeten over de juiste absorp-
tiefactor beschikken, de gewenste kleur hebben, 
enzovoorts.

Daarna wordt de mengeling bepaald van de juiste 
cementsoorten en additieven die nodig zijn om het 
definitieve resultaat te bereiken. 

Deze receptuur is het resultaat van een lang 
ontwillekingsproces, waar we bij OLIVIER Bricks 
de voorbije jaren veel geïnvesteerd hebben.

Het respecteren van de juiste receptuur, een 
constante dosering van alle additieven, en een 
consequente kwaliteitscontrole garanderen het 
uiteindelijke eindresultaat, onze unieke reeksen 
geïmpregneerde stenen.

Anderzijds is het uiteraard zo dat alle stenen een 
eigen en uniek uitzicht krijgen, geen 2 stenen zijn 
gelijk.

Geschilderde gevelstenen In de massa gekleurde gevelstenen In de massa gekleurde gevelstenen / mix

IN DE MASSA 
GEKLEURD

OF GEÏMREGNEERD?
Om kleur te geven aan de gevel kan ook gekozen worden voor 

stenen die in de massa gekleurd zijn, 
of geschilderd na plaatsing. 

Het grote verschil met geïmregneerde stenen is het levendige, 
gewolkte effect dat bekomen wordt 
door het dompelen van de stenen.

ONZE IMPREGNATIE IS UNIEK

EEN T YPISCHE OLIVIER SPECIALITEIT
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Gevelsteen: Antwerps klompje



Bahareh heeft ondertussen reeds meer dan 15 
jaar ervaring in de gevelsteensector.

“Soms vraagt een klant ons enkele losse sta-
len, of staan onze panelen bij een handelaar 
tentoongesteld op een klein paneeltje... 
maar dit is natuurlijk niet representatief voor 
het uiteindelijke resultaat”.

«In tegenstelling tot gevelstenen die niet 
veredeld zijn, heeft bij ons elke steen zijn 
eigen karakter. Door de stenen te dompelen, 
te trommelen en/of te mengen, creëren we 
een totaaleffect. Het is dit totaalbeeld dat 
telt.»

Olivier Bricks blijft een nichespeler, en dit  
blijkt vaak onze sterkte te zijn.
Dankzij de knowhow en de flexibiliteit waar-

over we beschikken hebben we een steeds 
bredere waaier aan mogelijkheden, wat ervoor 
zorgt dat we vaak samen met de architect een 
specifieke mengeling ontwerpen.

Zowel bij gedompelde-, als getrommelde 
stenen experimenteren we in overleg, en bin-
nen de grenzen van het haalbare, om tot een 
uniek eindresultaat te komen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat we een 
baksteen op maat ontwikkelen samen met de 
architect of projectontwikkelaar,  die later een 
vaste waarde wordt in ons productgamma.
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SAMEN MET ARCHITEC T OF 
PROMOTOR EEN SPECIFIEKE 

STEEN ONT WIKKELEN, 
ZIT IN ONS DNA

SALES & PRODUC T MANAGEMENT

HET TOTAALBEELD 
MAAK T HET VERSCHIL

BAHAREH KIANERSI  / PRODUC T MANAGEMENT
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VELDBRANDOVENS

EEN STUK JE GESCHIEDENIS
Een veldoven is een steenoven in het open veld, waarbij een massa gedroogde stenen zodanig gestapeld 
worden dat deze een oven vormen, waarin de stenen worden gebakken tot baksteen. Omdat de oven telkens 
opnieuw moet worden opgebouwd wordt dit een periodieke oven genoemd. In Europa waren deze veldbrando-
vens vanaf de middeleeuwen tot in de 20e eeuw in gebruik. 
Vanaf eind 19e eeuw werd de periodieke oven meer en meer vervangen door continuovens zoals de ringoven, 
en vanaf het midden van de 20e eeuw de tunneloven.

De lokaal gedolven klei van voor steenbakken 
geschikte kwaliteit werd na met de hand te zijn 
gekneed en gereinigd gevormd in een vormraam 
(bodemloos - handvorm) of in een vormbak (met 
bodem). 
De natte stenen werden vervolgens aan de buiten-
lucht gedroogd. Zodra ze stevig genoeg waren 
werden ze op de smalle kant gezet, het zoge-
noemde rechten. 
Hard geworden stenen stapelde men in lange 
open rijen van zo’n twintig lagen hoog. 
Bij regen werden de rijen gedroogde stenen afge-
dekt. Als de stenen voldoende gedroogd waren 
kon het bakken in een oven beginnen.

Een veldoven is een groot rechthoekig bouwwerk van dikke mu-
ren. Hierin werden de bakstenen in rijen, de zogenaamde stapel-
gangen, opgestapeld. 
Tussen de langszijden liepen de stookgangen. In de lange muren 
zaten aan de onderzijde openingen waardoor het stookvuur ge-
voed kon worden. 
De korte zijde van de oven was om de oven te vullen of te le-
gen. Het bakproces van stapelen in de oven, stoken, afkoelen en 
leeghalen van een partij van ca. 50.000 stenen duurde ongeveer 
drie tot vier weken. In de wintermaanden kon niet worden gewerkt. 
Een droog seizoen maakte het mogelijk dat van april tot november 
ongeveer vijf ovenladingen gebakken werden, bij slecht weer was 
dat minder.

Periodiek in veldbrand gestookte ovens zijn over vrijwel de gehele 
wereld bekend. 

In Europa werden ze uiteindelijk vrijwel geheel vervangen 
door latere oventypes, vooral omdat het vullen en uithalen 
van de bakstenen erg arbeidsintensief is en er in tegenstel-
ling tot latere ovens niet doorlopend bakstenen konden 
worden gebakken. 
Ook duurde het bakproces erg lang en was het brandsto-
fgebruik relatief hoog. 
In Azië en Afrika komt het in veldbrand stoken nog alge-
meen voor.
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OP BEZOEK BIJ EMABB

OP BEZOEK

EMABB IN BOOM
ZEKER EEN BEZOEK JE WAARD !

In Boom temidden de Rupelstreek ligt op een 
uniek domein het steenbakkerijmuseum EMABB

Het steenbakkerij-
museum Emabb is 
gevestigd in de ge-
bouwen van de voor-
malige steenbakkerij 
Lauwers. 

Er wordt het verhaal gebracht van leven, wonen en 
werken in de Rupelstreek met in het bijzonder op 
de steenbakkerijen. 
Hierbij worden de uitzonderlijke leef-, woon- en 
werkomstandigheden van de arbeiders in de 19de 
en het begin van de 20ste eeuw niet vergeten. 

Tevens kom je te weten hoe een baksteen, pan of 
tegel wordt of werd gemaakt.  

Het gaat dus over het verhaal 
van de Boomse Baksteen die 
binnen een technisch, sociaal 
en stedenbouwkundig kader 
worden geplaatst. 

Maar ook het industrieel erfgoed is een belangrijke 
insteek om de site te bezoeken. 

Zowel oude bedrijfsgebouwen als arbeiderswonin-
gen maken deel uit van de site en maken deel uit 
van het boeiende verhaal van de gidsen.

EEN UNIEK STUK 
ERFGOED
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RINGOVENS

EEN STUK JE GESCHIEDENIS

Een ring van vuur...

Een ringoven is een grote oven voor het bakken van bakstenen, die vooral op het einde van de 19e en begin van 
de 20e eeuw populair was. 
Vanaf het midden van de 20e eeuw werd de ringoven meer en meer verdrongen door de tunneloven.

Het principe van de ringoven werd in 1858 bedacht door de Duitser Friedrich Eduard Hoffmann. 
De ringoven is een groot ellipsvormig (soms rond) ovengebouw met een rondgang en meestal tussen de 12 en 
24 kamers, die onafhankelijk van elkaar gestookt kunnen worden. In de rondlopende gang is een aantal poorten 
gemaakt voor de toe- en afvoer van bakstenen. 

Slechts één compartiment van de ringoven wordt tegelijk 
aangestoken. De hitte van de brand in die kamer verhit 
niet alleen de bakstenen die zich daar bevinden, maar 
dient ook om de bakstenen in de volgende kamers voor 
te verwarmen. 

Ondertussen wordt koele lucht naar binnen gezogen 
door de opening van de kamer waar afgewerkte bakste-
nen worden uitgeladen. Die koele lucht verplaatst zich in 
de tegenovergestelde richting van de oven en koelt de 
reeds gebakken stenen in de voorgaande kamers af. 

Vervolgens wordt het vuur gedoofd in de ene kamer en 
aangestoken in de volgende kamer.

Op die manier wordt het vuur de tunnel rond «gejaagd» in een ononderbroken proces dat zeer energie-efficiënt is. 
Afhankelijk van de grootte van de oven duurt het één tot zes weken eer de gecontroleerde brand de volledige oven 
rondgaat.

De ringoven was een zogenaamde «continue oven» - hij brandde 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen 
per jaar (tenzij hij werd stilgelegd voor onderhoud). 

Voor de uitvinding ervan werden bakstenen en tegels gebakken in zogenaamde «periodieke ovens». Deze methode 
was erg tijdrovend, omdat het essentieel is dat keramische materialen niet te snel worden opgewarmd en niet te 
snel worden afgekoeld.
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LUC VERBEEK - ARCHITEC T & VOORZIT TER EMABB

OP BEZOEK

EMABB IN BOOM
ZEKER EEN BEZOEK JE 

WAARD !

Na een uitgebreid bezoek aan de site, nemen we tijd 
om nader kennis te maken met Luc Verbeek, bezieler 
van EMABB.

Luc, kan je ons uitleggen waar jouw passie voor dit 
stukje cultureel erfgoed vandaan komt?

Ik ben sinds midden jaren ’80 betrokken bij het indus-
trieel erfgoed van Noeveren door mijn burgerdienst die 
ik vervulde bij Emabb (Ecomuseum en Archief van de 
Booms Baksteen). Als Bomenaar ben ik trouwens altijd 
geïnteresseerd geweest voor het industrieel verleden van 
onze streek waarvan de steenbakkerijen een belangrijk 
onderdeel uitmaken. Door mijn studies als architect ben 
ik nog meer in contact geraakt met dit bouwmateriaal en 
door de werking van Emabb vzw kon ik ook zorgen dat 
het nageslacht nog zou te weten komen wat die steen-
bakkerijen in de streek betekent hebben.  
Ik ben na mijn burgerdienst in 1987 secretaris van de 
EMABB vzw geworden en ondertussen sinds 1993 voor-
zitter van onze vereniging. Ik probeer binnen de werking 
steeds de lat wat hoger te krijgen en als teamspeler de 
Emabb-ploeg te inspireren en stimuleren om de trein van 
onze werking in de juiste richting te krijgen. 
Ondertussen ben ik als architect ook betrokken bij de 
restauratiewerken die opgestart zijn en die van de site 
een echte onthaalruimte moet maken voor het baksteen-
verleden en alle andere industrieel-archeologische be-
drijvigheden van de streek.

Met hoeveel medewerkers zijn jullie ondertussen actief?

Momenteel zijn er een 15-tal vrijwilligers en gidsen aan 
de slag, maar kunnen we ook beroep doen op een groep 
mensen die voor diverse activiteiten een handje komen 
toesteken. Met samenwerken kunnen we meer bereiken 
en dit doen we zowel voor onze activiteiten op cultureel 
als toeristisch vlak. Werkgroepen nemen eigen taken op 
zich en realiseren soms zaken die een verlengstuk zijn 
van onze werking. Zo hebben we een werkgroep “Booms 
Glas” waarbij een mooie tentoonstelling en publicatie 
werd gerealiseerd met dit prachtig materiaal, maar ook  
ALB (ArchitectuurLiefhebbers Boom) die het waarde-
volle (baksteen)erfgoed in Boom en onze Rupelstreek in 
de picture zetten en dit aan de hand van publicaties en 
rondleidingen. Dit is allemaal complementair en vormen 
een geheel binnen de koepel van Emabb.

 Is iedereen welkom voor een bezoek? 

Voor een bezoek is iedereen welkom ! We zijn een gans 
jaar open en mits voorafgaandelijke afspraken kunnen we 
een aangepast bezoek voor iedereen uitwerken. Dit kan 
volgens eigen wensen van uren, een eigen programma 
waarbij baksteen meestal de rode draad vormt, maar ook 
kan uitgebreid worden met een wandeling in de bescher-
mde wijk Noeveren of een rondrit in de Rupelstreek. Dit 
kan aangevuld worden met het drinken van een steek-
biertje in onze onthaalruimte of zelfs het nuttigen van 
streekgerechten als schep. Dus er kunnen programma’s 
op maat gemaakt worden, zodat ieder iets naar zijn eigen 
wil krijgt. 

Voor boekingen kan je terecht bij Emabb vzw Noeveren 
67 te Boom of een mail sturen naar voorzitter@emabb.be 
of eens kijken op onze website www.emabb.be of bellen 
op 03.888.15.58.  

Wij willen jullie graag ons verhaal vertellen !!

Luc Verbeek - Copyright Kempens Landschap
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GEDOMPELDE STENEN

MISVERSTANDEN OP 
DE WERF

HET UITDROGEN HEEFT TIJD NODIG

He pas geleverde stenen hebben nog niet hun 
definitief uitzicht. 

Eenmaal de stenen vollidig uitgedroogd zijn, 
krijgen ze hun unieke karakter.

Gevelsteen : Vlissingse klinker witgrijs
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NICO CALLEWAERT / ERVARINGSDESKUNDIGE

« De gevelstenen 
die wij op de werf 
aanleveren, werden 
meestal kort daarvoor 
geproduceerd. Onze 
gedompelde reeksen 
bevatten op dat mo-

ment uiteraard nog steeds heel wat vocht, en dat 
zie je aan de kleur van de stenen »

Het duurt dan ook een tijd vooraleer de ste-
nen uitgedroogd zijn en hun definitieve kleur 
hebben.

Eenmaal de stenen uitgedroogd zijn, en de ce-
mentmengeling zijn definitieve kleur geeft aan 
de stenen, blijft deze kleur behouden.

« en dit is niet altijd meteen duidelijk voor de 
bouwheer. Als er een vraag komt van op de werf, 
of de bouwheer is niet meteen gerust ind e kleur 
van de vermetste stenen, dan rijd ik vaak naar de 
werf toe. 
Met een gasbrander droog ik ter plekke de stenen 
uit, en dan ziet de bouwheer meteen hoe de stenen 
er zullen uitzien na uitdroging»

INTERVIEW

AL TE VAAK NAAR DE WERF 
GEREDEN

DE STENEN 
MOET JE LATEN 

UITDROGEN



Met onze verelde stenen kan je 
alle kanten uit ...

VERELDELDE STENEN

MODERN    . . .OF RUSTIEK
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Gevelsteen : Karma White HV WF



VERELDELDE STENEN

MODERN    . . .OF RUSTIEK
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Gevelsteen : Antwerps klompje

Gevelsteen : Fumégrijze Klinker Gevelsteen : Antwerps klompje
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DE VOEG

EEN FUNDAMENTELE IMPAC T

DE VOEG KAN TOT 30% VAN 
DE GEVELOPPERVLAKTE BESLAAN

... en heeft daardoor een fundamentele impact op het uiteindelijke 
gevelbeeld. Hierbiven 4 toepassingen van dezelfde gevelsteen (het 

«Antwerps Klompje», met telkens een verschillende voeg.
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OVER DE VOEG

DELPHINE BALCAEN

MET ONZE WEBSIMULATIES 
ZIEN WE METEEN HET EFFEC T 

VAN DE VOEG OP HET 
GEVELBEELD

DE VOEGEN SIMULEREN...

met de OLIVIER gevelsimulaties ziet U meteen het 
effect van de verschillende voegkleuren of 

voegdiktes op uw gevelsteen. 

probeer meteen deze link :

«De klanten die bij ons veel tijd besteden aan de 
keuze van hun ideale gevelsteen, zijn zich vaak niet 
bewust dat de keuze van het juiste voegsel minstens 
even belangrijk is», legt Delphine uit.

«De voeg kan tot 30% van de geveloppervlakte uit-
maken, dus het is zeer belangrijk om ook hier goed 
over na te denken, om achteraf niet voor verrassin-
gen komen te staan.»
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Gevelsteen : Evolution Ornate
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IN DE KIJKER

EVOLUTION ORNATE

AFMETINGEN

270/105/50

KLEUR

Wit / Bruin genuanceerd

AANTAL / M2

58 stuks bij normale voegen

METSELVERBAND

Wildverband

VORSTBESTZNDIGHEID

F2 Hoog vorstbestendig

POROSITEIT

<= 9%

DRUKSTERKTE

>= 19 N/MM2

THERMISCHE GELEIDING

0,49 W/mK
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STEENSTRIPPEN

OPVALLEND INTERIEURACCENT

ALLE GEVELSTENEN VAN OLIVIER BRICKS ZIJN OOK VERKRIJG-
BAAR ALS STEENSTRIP, NIE T ENKEL GESCHIK T ALS GEVELBEKLE-

DING, MAAR STEEDS MEER TOEGEPAST BIJ INTERIEURPROJEC TEN
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INTERVIEW

DUURZAAM ONDERNEMEN

“Duurzaam ondernemen is al lang geen sloga-
nesk begrip meer, maar raakt ingebed in de al-
gemene bedrijfsmentaliteit”

Naast de dagelijkse aandacht om onze ecologi-
sche voetafdruk te minimaliseren door om zo wei-
nig mogelijk afval te 
produceren, te wer-
ken met recycleerba-
re verpakking, en zo 
energieefficiënt mo-
gelijk te produceren, 
hebben we nu ook 
belangrijke stappen 
gezet om ons trans-
port zo ecologisch mogelijk te organiseren.

OLIVIER BRICKS koopt enkele tienduizenden pal-
letten gevelstenen aan op jaarbasis, het equivalent 
van enkele honderden volle vrachtwagens. Met 
onze belangrijkste toeleverancier  werd een over-
eenkomst afgesloten om over het water te gaan 
transporteren. 
In de toekomst zal een groot deel van onze ba-

sisstenen via de binnenvaart aangevoerd worden. 
Als je weet dat één schiplading gevelstenen gelijk 
staat met  30 tot 50 volle vrachtwagens, is de re-
kening snel gemaakt.
Door voor de binnenvaart te kiezen zullen wij ette-
lijke miljoenen kilometers vrachttransport van de 

weg afhalen.

PHILIPPE EECKHOUT / MANAGING DIREC TOR

DOOR TE KIEZEN VOOR TRANSPORT 
OVER HET WATER, HALEN WE JAAR-

LIJKS HONDERDEN VRACHT WAGENS 
UIT HET VERKEER
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Beste architect, aannemer, promotor, 
handelaar, toekomstige (ver)bouwer,

baksteenfabrikanten overal in Europa 
produceren stenen op basis van 
de lokaal beschikbare klei in de 
ondergrond. Deze klei heeft een zeer 

belangrijke impact op het uiteindelijke 
eindproduct, de ruwe gebakken steen. 

Zo heeft elke baksteenfabriek al van 
bij het begin een eigen karakter. Het 
«terroir» van de steen, vergelijkbaar 
met die van een goede wijn,  waar 

de eigenschappen van de ondergrond het uiteindelijke karakter 
bepalen.

Olivier Bricks «bakt» geen eigen stenen, maar bewerkt basisstenen 
gebakken door andere fabrikanten. Wij zoeken in binnen- en 
buitenland naar de meest unieke samenstellingen, wij kiezen stenen 
op basis van hun vorm, vorstbestendigheid, absorptiefactor, kleur, en 
technische eigenschappen.  
En dan maken we onze “assemblage”, onze 
eigen unieke mengeling, net zoals bij een 
goede wijn...

Of voor de kunstliefhebbers; wat vinden jullie van onze nieuwe 
gedurfde gevelsteen, de  “Pollock”?...

Welkom in de wereld van Olivier Bricks, en wij hopen U zeer 
binnenkort in onze toonzaal te Kortrijk te mogen verwelkomen ! 

Frederik Ardies
Managing Director Olivier Bricks

EEN VEREDELDE STEEN 
IS ZOALS EEN GOEDE 

WIJN...

OF EEN UNIEK 
KUNST WERK .. .

Jackson Pollock, Number 31, MoMa, New York
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Jackson Pollock was één van de invloedrijkste Amerikaanse kunstschilders en 
leefde van 1912 tot 1956.
Zijn abstracte schilderstijl wordt gekenmerkt door grillige slierten en druppels 
verf, ook wel «action painting»  genoemd. Zijn duurste werk (Number 17A) 
werd geveild voor 200 miljoen dollar.

Gevelsteen : Pollock



TOONZAAL :
ENGELSE WANDELING 2

BOUWCENTRUM POTELBERG, GEBOUW F
8500 KORTRIJK

BELGIË

WWW.OLIVIER.BE • EMAIL : INFO@OLIVIER.BE
T +32 56 89 00 656

Openingsuren toonzaal :  ......

OLIVIER BRICKS

PRODUCTIE & AFHALINGEN : Roeselaarsestraat 509, 8870 Izegem
T +32  51 26 52 52


