
BOUWONDERNEMING MARC CEELEN

“Energiezuinig bouwen 
is de enige verstandige 

belegging”
Bouwonderneming Marc Ceelen kreeg onlangs de 
Belgium Building Award voor innovatie. Met een door-
gedreven bouwproces garandeert de Hamontse bouw-
specialist een optimale luchtdichtheid. Zaakvoerder Marc 

Ceelen investeert dan ook continu in verbetering.

Vanwaar het belang van luchtdichtheid en isolatie?
Marc Ceelen: “Energiezuinig bouwen is in mijn ogen de eni-
ge verstandige belegging. Sinds de invoering van de EPB-
regelgeving in 2006 heb ik diverse cursussen gevolgd, maar wat 
ik zag, was voor verbetering vatbaar. Daarom ontwikkelden we 
een eigen systeem met een oplossing op maat voor elk bouw-
detail. Voor de ramen werken we met een kader van watervast 
verlijmde multiplexplaten waar de isolatie volledig op aansluit. 
Die aanpak garandeert niet alleen een perfecte luchtdichtheid, 
het is ook fi jner werken voor de vakmannen die na ons komen. 
Bovendien kunnen we het buitenschrijnwerk al op voorhand 
bestellen. Gevolg: zes tot acht weken minder bouwtijd!”

Hoe garanderen jullie de luchtdichtheid van de vloer-
opbouw en de dakconstructie?
“Aan de buitenkant van de binnenmuur, van onder het maaiveld 
tot 15 cm boven vloerniveau, smeren we een laag KIMFLEX. 
Dat is een water- en luchtdichte pasta (zie www.buildtechnics.
be) waardoor je niet hoeft te werken met luchtdichte doeken 
langs de binnenzijde, die dus ook niet per ongeluk geperfo-
reerd kunnen worden.
De overgang tussen spouwmuur- en dakisolatie werken we af  
met Icynene, een hoogwaardig isolatieschuim dat we laten aan-
brengen door een gespecialiseerde fi rma. Het is perfect lucht-
dicht én biedt extra isolatie, te vergelijken met minerale wol.”

Met de MC Thermodorpel brengen jullie een eigen in-
novatie op de markt. Ook voor andere bouwfi rma’s?
“Absoluut, het systeem wordt lokaal in Hamont geproduceerd 
en is bij ons te koop. De MC Thermodorpel bestaat uit een 
profi el met een isolatiestrook en voorkomt de vorming van 
een koudebrug tussen buitendorpel en binnenvloer. Per geïn-
stalleerde MC Thermodorpel verlaagt het E-peil met één punt. 
Op onze website staat een gedetailleerde tekening van het 
ontwerp.”
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Marc Ceelen met de ‘Belgium Building Award voor innovatie’.

FICHE
Ervaring: Marc Ceelen kreeg de passie voor bouwen met de 
paplepel ingegeven en richtte zijn eigen bouwbedrijf op in 1987. 
Ondertussen staan ook zonen Jef en Bart in de fi rma.

Prefab houtskeletbouw: naast het bestaande, massieve bouw-
proces, pakt Marc Ceelen dit jaar uit met een uniek systeem 
voor prefab houtskeletbouw tot vier verdiepingen hoog.

Nieuwe binnenmuursteen: om sneller te werken en de 
aansluiting van isolatie te optimaliseren, gebruikt Marc Ceelen 
nu de Bramstone, een makkelijk te plaatsen, strakke bouwblok 
met zeer goede eigenschappen op het vlak van stabiliteit en 
akoestiek.

Opleiding: Marc Ceelen investeert al jaren consequent in op-
leiding. Op de website vindt u een overzicht van alle diploma’s, 
certifi caten en kwaliteitslabels.

Uitbreiding: er komt een nieuwe toonzaal met burelen en 
magazijnruimte. Daar kunt u tegen eind 2015 kennismaken met 
alle producten en bouwsystemen van het bouwbedrijf.


