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60 JAAR PASSIE
& GEDREVENHEID
Een oude hoeve
als uitgangspunt
voor het nieuwe wonen

“Toekomstgericht bouwen
is niet enkel nemen.
Je moet ook kunnen geven.”

DUURZAAM BOUWEN

MET CLT

EXPERIENCE

IS THE TEACHER
OF ALL THINGS

WELKOM
Wat als we nu eens een magazine zouden maken? De

mensen de kans geven om bij ons binnen te kijken. Hen
te laten proeven van het reilen en zeilen binnen Imroder.

Hen verleiden met de prachtige gerealiseerde en nog te
realiseren projecten.

Want in die zestig jaar dat we bestaan hebben we heel

wat te vertellen en nog meer meegemaakt. Laten we iets
maken dat blijft, dat een leuke herinnering is voor later.

Iets wat onze voorouders, die mee aan de wieg stonden,
eert. Wat denken jullie... doen?
Doen!

Zo ging het er een tijdje geleden aan toe bij het Imroder

team. Niet alleen hebben we onze zestigste verjaardag te

vieren, we zorgen ook voor een nieuwe frisse wind dankzij
de projectontwikkelingen.

Een nieuwe uitdaging voor een team dat geen enkele
uitdaging uit de weg gaat.

Welkom in de wereld van Imroder.
Welkom in onze wereld.
Veel leesplezier!
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NEW WEBSITE!

HET LEVEN
BEGINT OP 60!

Voor jou ligt ons speciale verjaardagsmagazine. Een
unieke editie waarin we terugkijken op drie generaties
vastgoedspecialisten en – vooral – vooruitkijken naar
de jaren die komen. Want we denken nog niet aan
ons pensioen. We voelen ons jonger en dynamischer
dan ooit. We zijn helemaal klaar om grenzen te blijven
verleggen. Samen met jou!

WHAT’S IN A NAME?
Weet je waar onze naam vandaan komt?
Wel, Imroder is eigenlijk een samenstelling
van IMmobiliën ROeselare DERieuw.
Hector Derieuw, de grootvader van onze
huidige gedelegeerd bestuurder Isabelle
Lemahieu, stichtte het bedrijf in 1960. In
onze naam zit nog altijd een knipoog naar
zijn familienaam.

60 JAAR

Bij een verjaardag horen cadeautjes! Zo hebben we onszelf verwend met een splinternieuwe website,
om je nog beter van dienst te zijn en je optimaal te informeren. Je kan alvast een kijkje nemen
op www.imroder.be.

IN THE PICTURE

Na 42 jaar dienst gaat Kathleen dit jaar op pensioen.

980 PROJECTEN

Ze heeft ons jarenlang verwend met haar sublieme
kookkunsten en talrijke lekkernijen.

63 STEDEN

14 WERKNEMERS
3 GENERATIES
1 FAMILIE
6
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Tijd nu om aan gezonde voeding te denken, al zullen
we haar vele verwennerijen missen.
In dit huis werden 60 jaar geleden de eerste
plannen gesmeed voor het oprichten van
Imroder. Hector Derieuw en zijn vrouw woonden
hier. Het kantoor dat uiteindelijk 2 straten verder
gelegen was, lag op ideale wandelafstand voor
Hector om zowel ‘s avonds als ‘s ochtends zijn
hoofd helemaal leeg te maken van en naar zijn

We danken haar uit de grond van ons hart

Merci,
Kathleen

voor haar talrijke jaren van loyale dienst.

werk.
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60 JAAR PASSIE
& GEDREVENHEID

Imroder is opgericht op 5 juli 1960. Het bedrijf focuste
geruime tijd op de aankoop en verkoop van bouwgronden.
Doorheen de tijd is Imroder enorm geëvolueerd en zijn
ook verhuur, studentenkamers en projectontwikkeling
een belangrijk onderdeel van de activiteiten geworden.

Imroder heeft drie verschillende afdelingen: Imroder Rent, voor

Isabelle Lemahieu

de verhuur van huizen in de groene rand van Gent; Imroder
Construct, voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen

Gedelegeerd bestuurder

en appartementen; en Imroder Retail, voor het beheer van
patrimonium en de ontwikkeling van retailpanden met een
nabestemming. Wat Imroder ook doet, passie en emoties staan
altijd centraal. Dat ‘voel’ je wanneer gedelegeerd bestuurder
Isabelle Lemahieu terugblikt en vooruitkijkt: “Zestig jaar geleden
richtte mijn grootvader, Hector Derieuw, dit bedrijf op. Hij was een
échte selfmade man die al heel vroeg het huis verliet om op eigen
benen te staan. Tot op vandaag is hij een grote inspiratiebron
voor mij.”
Liefde voor het vak
Met zijn broer stapte Hector Derieuw in de textielbranche en
samen produceerden ze zakdoeken en lakens voor kloosters
en ziekenhuizen. Toen zijn broer vroegtijdig overleed, maakte
Hector de overstap naar immobiliën en kocht hij gronden
die hij verkavelde. Die residentiële verkavelingen zonder
bouwverplichting verkochten goed. Veel kopers bouwden toen
nog zelf. “In die zestig jaar is er veel veranderd”, analyseert
Isabelle. “De gronden in die villawijken van toen waren vaak
stukken van rond de 1000 m² groot. Vandaag werken wij soms
op percelen van 450 m² en kleiner. Wat er niet veranderd is, is de
liefde voor het vak. Mijn opa gaf me zijn gedrevenheid en passie
voor zijn métier door. Hij stierf jammer genoeg toen ik 22 was.”
Mevrouw Pan Lemahieu, de moeder
van Isabelle, stapte begin jaren ‘70
in de zaak.

Pan, een echte zakenvrouw in een mannenwereld
De moeder van Isabelle stapte aan het begin van de jaren
zeventig in de zaak. In een tijd waarin ondernemende vrouwen
eerder de uitzondering waren, koos Pan Lemahieu resoluut voor
het familiebedrijf. “Mama had karakter en doorzettingsvermogen.
Dat was nodig om haar plaats te verdienen in een mannenwereld”,
vertelt Isabelle fier. “Het botste vaak met haar, maar altijd met de
beste bedoelingen. Nog steeds vraag ik me bij elke beslissing
af of ze het ook zo zou gedaan hebben. Haar intelligentie,
mensenkennis en dossierkennis liggen aan de basis van wat
Imroder vandaag betekent.”
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“Toen mijn ouders er allebei niet meer waren -in 2017-

zoeken tot opleveren kwalitatief geregeld is.” Dat doet

heb ik me de vraag gesteld welke koers ik met het

Imroder met hart en ziel. Create with the heart, build

bedrijf wilde varen”, blikt Isabelle terug. “Ik had vaak en

with the mind is niet voor niets de bedrijfsslogan.

goed samengewerkt met Kurt Van Cauwenberghe en

SHAPING
THE FUTURE...

hoorde dat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging.

“Die slagzin typeert ons helemaal”, knikt Isabelle.

Ik heb hem meteen gecontacteerd. Het duurde niet

“We willen vooral onszelf zijn en blijven. Dat betekent

lang of hij was een topmedewerker, een van de pijlers

dat we soms – tegen beter weten in – renoveren

van onze projectontwikkeling.”

wat een ander zou afbreken. Gewoon omdat we
aanvoelen dat het juist is. Dat zesde zintuig heeft ons
nog niet vaak in de steek gelaten. We zijn nog altijd
fier op alles wat we hebben gerealiseerd. Dimitry
Decroix, onze projectcoördinator, hanteert daar een
duidelijk principe over: in alles wat je bouwt, moet je
zelf willen wonen. Dat maakt dat wij altijd een stap

OF SUSTAINABLE
TIMBER PRODUCTS
SINCE 1932

verder gaan. Van ontwerp tot afwerking. Steeds met
de eindgebruiker in gedachten. Het ganse team deelt
die passie voor het product, het proces en de klant.”
Bouwen aan de toekomst
Voor haar bouwprojecten exploreert Imroder graag
alternatieve bouwmethodes. Isabelle noemt haar
Tony Lemahieu, de vader van Isabelle.

broer Mike Lemahieu de ideale raadgever op dat
vlak: ”Mijn broer is gedelegeerd bestuurder van de NV

Lemahieu Group gelooft in de toekomst van
hout en platen als duurzaam (bouw)materiaal en
wil door middel van ecologisch verantwoorde
oplossingen hun toepassingen verruimen.

It’s a people’s business

Lemahieu Group, gerenommeerd bedrijf in de hout-

Imroder bouwt en ontwikkelt. Maar dat is geen verhaal

en platenimport. Zijn bedrijf is voortdurend op zoek

van grond en stenen. Het is een verhaal van mensen.

naar nieuwe producten die wij dan op onze beurt ook

Het gaat niet over metselverbanden, maar over

kunnen integreren in onze projecten. Het is fijn als je

relaties tussen mensen. Isabelle Lemahieu straalt als

goed kan samenwerken met je familie. Net zoals het

ze het over de visie van haar bedrijf heeft: “Ontzorging

plezierig is dat de mensen met wie je werkt, familie

van 18 tot 88. Dat is waar wij voor gaan. Niets minder.

lijken te worden. Ik ben zó dankbaar voor de sfeer bij

We willen ieders leven makkelijker maken door

ons in het team!”

bouwen én wonen zo comfortabel mogelijk te maken.

Dit is enkel mogelijk dankzij een continue investering in onze afdelingen:

Wat als die bewoners kinderen krijgen? Hoeveel gaan

Samen met haar team verlegt Isabelle grenzen.

ze betalen voor hun energieverbruik? Hoe gaan die

Zo is Imroder nu bijvoorbeeld in Eke en Ichtegem

mensen hier oud worden? Die vragen stellen wij ons

in ontwerpfase bezig met projecten die je gerust

in anderen hun plaats. Zo bouw je voor de toekomst,

gewaagd en vooruitstrevend mag noemen. Isabelle

voor hún toekomst.”

gelooft er rotsvast in: “Volgens ons bouwen we daar
vandaag aan het wonen van morgen. Of dat echt zo

WoodProtection

FireProtection

®

Processing

Sustainability

with Burnblock

®

“Create with the heart, build with the mind”

zal zijn, weet ik je misschien op onze 75ste verjaardag

De drie generaties achter Imroder hebben in hun

te vertellen. Maar tegen dan gaan we met Imroder

geschiedenis een hele evolutie gezien. Vroeger waren

nog veel andere mooie nieuwe dingen gerealiseerd

mensen een aantal jaren bezig om hun eigen woning

hebben. Daar ben ik zeker van. Maar eerst … klinken

te bouwen. Vandaag heeft bijna niemand nog tijd en

we op onze zestigste verjaardag. Gezondheid!”

‘goesting’ om dat allemaal zelf te doen. “Mensen willen
een huis dat instapklaar is”, vat Isabelle het samen.
“Wij zorgen ervoor dat heel het traject van bouwgrond

10
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Dimitry Decroix
Project coördinator

TERUGVINDEN
VAN WAARDEN
Dimitry Decroix heeft een jarenlange ervaring in de coördinatie en opvolging van
bouwprojecten. Eind 2018 besloot hij om
zijn carrière een nieuwe wending te geven.
Toen hij in februari 2019 de overstap naar
Imroder maakte, had hij zijn toekomst en
opties goed afgewogen.

Imroder Construct is een jonge afdeling binnen de ge-

om tot een goed eindresultaat te komen. Kurt en Stijn

vestigde waarde die Imroder in de vastgoedsector is.

zorgen ervoor dat ze een goed beeld hebben van de

Dat je hier mee kan timmeren aan de groei van een

lokale markten en noden. Wij bewaken de technici-

bedrijf op lange termijn, is voor mij perfect. Ik zie me

teit en de budgetten en Isabelle zorgt ervoor dat de

hier met plezier mijn loopbaan uitdoen.

projecten, en meer specifiek de woningen, door hun

Die duurt wel nog 22 jaar, maar niettemin…

materiaalkeuze en ruimtelijke indeling er uitspringen.

Isabelle is zeer gemotiveerd en weet haar mensen

Een project ontwikkelen in harmonie met de buurt,

te kiezen. Ze bezit een talent om mensen samen te

met oog voor gemeenschappelijk groen, mooie archi-

brengen die dezelfde bedrijfscultuur aanhangen. Voor

tectuur en comfortabele woningen met een prachtig

haar werken is een voortdurende uitdaging omdat ze

interieur is waarvoor we hier werken. Heel wat projec-

miljoenen ideeën spuit. Ze komen sneller dan je ze

ten zitten momenteel in de pipeline, zoals bijvoorbeeld

kan verwerken, maar dat maakt het boeiend. Door die

een prachtige hoeve die we ombouwen en uitbreiden

overvloed aan creativiteit ga je als realist ook meer

tot twintig wooneenheden, een meergezinswoning

“out of the box” denken. Eigenlijk is dat een perfecte

aan een prachtige vallei ... Andere projecten zijn al vol-

combinatie voor een goed eindproduct.

op in uitvoering.

Een project ontwikkelen in
harmonie met de buurt, met
oog voor gemeenschappelijk
groen, mooie architectuur en
comfortabele woningen met
een prachtig interieur is
waarvoor we hier werken.
Ik krijg veel ruimte en verantwoordelijkheid bij Imro-

Een team structureren en organiseren is één van mijn
kerntalenten. Imroder is een bedrijf in volle expansie.
Die uitdaging ga ik graag aan. Samen met het volledige team worden de processen en de volledige
komende jaren te bestendigen.
Het “well-being” van de medewerkers is zeer belang-

zeer belangrijk. Het doet deugd als je dat vertrouwen

rijk. Als de medewerkers een goede work-life balance

en die ruimte krijgt. Eén van mijn belangrijkste taken

hebben, komt dat eveneens de werking van het bedrijf

is het budgetbeheer van de projecten. Winst op zich

ten goede. Doordat we een klein en open team zijn,

naar een bedrijf dat mijn waarden deelt. Voor mij is

is hier nooit de drijfveer. Dat neemt niet weg dat het

heeft iedere medewerker een duidelijk overzicht van

het succes van een team belangrijker dan persoonlij-

budget in de gaten moet worden gehouden.

alle taken. In een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt
er samen met de medewerker besproken welke rich-

ke successen. Ik heb jaren het genoegen gehad om
zo’n team te mogen leiden. Door herstructureringen is

Binnen Imroder start het proces bij Kurt en Stijn.

ting hij of zij uit wil gaan. Isabelle is één van de weini-

het jammer genoeg uit elkaar gevallen.

Zij zoeken de projecten, kopen aan en ontwikkelen

ge bedrijfsleiders die ik heb ontmoet die zo begaan is

een concept. In deze fase geven mijn team en ik tech-

met wat je als medewerker graag doet.

project nemen wij voor onze rekening. Samen met

“Binnen Imroder ben ik in eerste instantie verant-

ken met haar medewerkers, waaronder vroegere top-

een extern bouwteam werken wij het project tot in

woordelijk voor de afdeling Imroder Construct. Die

collega’s als Kurt en Lieve, hebben me overtuigd de

detail uit vóór de aanvang van de werken. De opvol-

afdeling verzorgt het bouwproces van architecturaal

sprong te wagen.

ging van de werkzaamheden en de begeleiding van de

m a ga z i n e

dat de bouwkost daardoor ook gaat stijgen.

druk. Snel en autonoom kunnen beslissen is daarbij

nische ondersteuning. De concrete realisatie van het

12

dat een goede zaak. De keerzijde van de medaille is

der. Bouwen is een complex proces met een tijds-

met een duidelijk doel. Isabelles visie en de gesprek-

In mijn zoektocht, eind 2018, was ik vooral op zoek

er zijn meer controles op kwaliteit. Persoonlijk vind ik

blueprint van het bedrijf uitgetekend om de groei de

Bij Isabelle vond ik opnieuw een hecht familiaal team

ontwerp tot oplevering aan de eindklant.

De technische wetgeving wordt alsmaar strenger en

eindklant worden ook door ons verzorgd.
Iedereen binnen het team speelt een belangrijke rol

m agazi ne
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ROESELARE
DE GITS

GITSESTRAAT, 8800 ROESELARE
Duurzame halfopen woningen in een rustige, familiale buurt. Wij bouwen in Roeselare tien
halfopen moderne woningen op een boogscheut van het centrum. Architectenbureau WAB
tekende de plannen met oog voor optimaal wooncomfort, duurzaamheid en hedendaagse trends.

14
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MEERWAARDE
DOOR OVERLEG
Kurt Van Cauwenberghe kan bouwen op een jarenlange ervaring in projectontwikkeling. Zijn laatste
verwezenlijking hieromtrent is de oprichting van terrAdvice in 2018. “Ik heb altijd belangstelling gehad voor
architectuur en vatte daarom mijn studieloopbaan aan met een opleiding architectuur aan Sint-Lucas te
Gent, de huidige Luca School of Arts. Ik miste echter de artistieke feeling die je nodig hebt bij schets- en
tekenopdrachten. Na een heroriëntering introduceerde een professionele bachelor landmeetkunde me in
het ‘klassiek’ verkavelen. Geleidelijk aan evolueerde ik in de richting van projectontwikkeling. Na negentien
jaar gedreven activiteit bij een toonaangevende private holding in vastgoedontwikkeling had ik nood aan
professionele vrijheid om mijn passie en ervaring optimaal te benutten. Vanuit dat gedachtegoed richtte ik mijn
eigen bedrijf terrAdvice op.

Kurt Van Cauwenberghe
Projectontwikkelaar
Ik geef hoofdzakelijk advies aan projectontwikkelaars

Eerlijk omgaan met de personen die betrokken zijn in

om hun gronden te optimaliseren. Bij Imroder zorg ik

onze projecten vind ik een must. Uiteraard moet er aan

ervoor dat de gronden die ze in portefeuille hebben,

het einde van de rit ook winst gemaakt worden, maar

kunnen worden opgewaardeerd aan de hand van een

dat mag niet ten koste van het resultaat of de koper

voorstel om tot een waardevol project te komen. Zo

gebeuren.

kunnen planologische projecten een meerwaarde bieden aan de gemeenschap door ze zorgvuldig en op

Met Imroder had ik in het verleden reeds samenge-

duurzame wijze in te bedden in de omgeving, waarbij

werkt. Mevrouw Pan Lemahieu, moeder van Isabelle,

ze in harmonie met de natuur toch rekening houden

was dan de geduchte partner. Het was steeds een

met de huidige mobiliteitswensen. Hiervoor volg ik de

plezier om met haar te onderhandelen. Haar kordate

samenwerking tussen de overheid, de opdrachtgever

en ongenuanceerde aanpak, versterkt door haar in-

en studiebureaus nauwgezet op. Ik probeer de neuzen

trigerende stem, maakten van haar een waardevolle

in dezelfde richting te zetten om zo tot een mooi, re-

onderhandelingspartner. Haar dochter Isabelle leerde

aliseerbaar en duurzaam ontwerp te komen met aan-

ik kennen bij het onderhandelen tussen verschillende

dacht voor de belangen van alle partijen. Er wordt dus

partners in een recenter dossier. Ook met haar heb ik

een lange weg afgelegd om van een voorontwerp tot

altijd een goede verstandhouding gehad, mede dankzij

een definitief concept te komen. Zo werd ook de oude

haar positieve mindset en het wederzijds respect. Om-

schaapshoeve in Eke dankzij mijn tussenkomst en

dat ze al langer dacht dat ik een meerwaarde kon zijn

overleg met de betrokkenen niet afgebroken. Een com-

voor haar team, contacteerde ze me kort na de opstart

binatie van restauratie en nieuwbouw resulteerde uit-

van terrAdvice. Na een grondige analyse van de vast-

eindelijk in een mooi resultaat waarin alle partijen zich

goed portefeuille van Imroder adviseerde ik haar actief

konden vinden.

te worden als projectontwikkelaar en zelf bouwactiviteiten op te starten. In 2019 werd zo Imroder Construct

Dankzij mijn jarenlange ervaring kan ik het potentieel

opgericht en zijn we intussen met twaalf medewerkers.

van gronden ook nauwkeurig inschatten, rekening houdend met de beperkingen opgelegd door wetgevingen

Isabelle is een respectabele West-Vlaamse ‘no-non-

of erfgoedkundige aspecten. Ik beheers de vaardig-

sense’ zakenvrouw met een indrukwekkende gedre-

heid om een realistische inschatting te maken van het

venheid en passie. Ze is zelfs zo ondernemend dat

potentieel van gronden, ook al moeten dromen van be-

ik haar op tijd en stond aanmaan het rustiger aan te

trokkenen daarvoor soms herzien worden. Ik vind een

doen. Ik apprecieer ook dat geldgewin bij haar niet op

project echter pas volledig geslaagd wanneer we met

de eerste plaats komt. Haar prioriteit is het creëren van

een positief verhaal kunnen uitpakken voor zowel de

een waardevol en mooi resultaat. Haar maatstaf hier-

overheid als de buurt. Hiervoor is het van onmetelijk

bij is een sfeer te scheppen waarin ze zelf zou kunnen

belang om telkens verder te kijken en je af te vragen:

aarden. Haar smaak is dan ook meer dan top en haar

kan het nog beter, kan het nog mooier? We bouwen uit-

gedrevenheid om zich ten dienste te stellen van de

eindelijk voor en aan de toekomst en dan is alleen het

ontwikkeling is buitengewoon. In deze visie konden wij

beste goed genoeg.

elkaar vinden. Daarnaast hecht ze onwaarschijnlijk veel

Een tweede sterke punt is mijn vermogen om heel aan-

belang aan haar medewerkers die ze een écht warm

dachtig naar mensen te luisteren. Er komt veel diplo-

hart toedraagt. Ze koestert altijd en overal de andere

matie bij kijken en soms is een extra duwtje in de rug

prioriteit van haar bedrijf: haar team.

vanuit mijn visie en expertise genoeg. Daarnaast wordt
het ook gewaardeerd dat ik het liefst open kaart speel.

16
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KORTRIJK
MAISVELD
HIER GROEIT IETS MOOIS

“Toekomstgericht bouwen
is niet enkel nemen.
Je moet ook kunnen geven.”
Waar nu duizenden maïsstengels richting zon

Harmonieus ingeplant

reiken, rijzen straks drie harmonieuze woon-

Die verwijzing naar de natuur is geen gratuite de-

volumes uit de Kortrijkse grond. Het Project

sign-ingreep. De drie gebouwen worden harmo-

Maïsveld verenigt zorgeloos en energiezuinig

nieus ingeplant in de omgeving. Respect voor de

wooncomfort met respect voor een groene

groene context staat centraal in de projectvisie.

6

omgeving.

“Toekomstgericht bouwen is niet enkel nemen.
Je moet ook kunnen geven”, verduidelijkt Kurt

“Die gewassen inspireerden ons niet alleen voor

Van Cauwenberghe. “We bebouwen hier slechts

de naam van deze site”, vertelt Imroders Property

10% van de beschikbare oppervlakte. Dat doen

Consultant Kurt Van Cauwenberghe terwijl hij

we in een nauw en constructief overleg met de

naar de maïs wijst. “Abscis Architecten verwijst

stedenbouwkundige diensten van Stad Kortrijk.

er ook naar in de vormgeving en het metselwerk

We gaan op een verantwoorde manier in de

van de gevels. Fietsers en wandelaars die hier

hoogte, niet in de breedte. Zo creëren we een

passeren, zullen een architecturale knipoog naar

landmark op de groene corridor tussen stad

maïskolven zien in de blinde gevels.”

Kortrijk en de heringerichte Heulebeekvallei.”

18
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Vlakbij de Heulebeekvallei
De nabijheid van die Heulebeekvallei is een van

MAÏSVELD

de troeven van dit project. Bewoners bevinden

IN CIJFERS

zich vlakbij deze groene long waar ze naar hartenlust kunnen wandelen en fietsen tussen hooi7
weiden, grasvelden en sloten. Willen
ze liever

naar de stad? Dan staan ze met hun – al dan
niet elektrische – fiets op tien minuten in hartje
Kortrijk.

44 appartementen

Imroder - Heule - 02-06-2020

met 2 of 3 slaapkamers
44 ondergrondse parkeerplaatsen
2,2 km tot centrum Kortrijk

Energiezuinig
Maïsveld wordt de ideale woonplek voor mensen
die graag temidden van het groen wonen zonder

Start Verkoop: begin 2021
Voorziene oplevering: 2023

zelf voor een grote tuin te moeten zorgen. Hier wonen ze comfortabel, zorgeloos en luxueus.

m agazi ne
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KORTRIJK
MAISVELD
Imroder streeft naar gebouwen die energiezuinigheid combineren met een hoge afwerkingskwaliteit. De CO2-uitstoot wordt zo laag mogelijk
gehouden door een optimale isolatie te combineren met efficiënte technieken. Er komen collectieve systemen die zo duurzaam mogelijk zullen verwarmen, koelen en verluchten aangevuld
met zonnepanelen. Abscis architecten besteedt
ook extra aandacht aan zachte mobiliteit door
te zorgen voor makkelijk bereikbare boven- en
ondergrondse fietsbergingen.

Stijlvol en uiterst kwalitatief wooncomfort
Voor de vormgeving en materiaalkeuze van de
appartementen en gemeenschappelijke ruimten
worden er geen compromissen gesloten. Imroder gaat voor stijl en kwaliteit. Parket, tegels, sanitair, schrijnwerk en keukeninrichting zullen van
topniveau zijn. Kortom, waar nu nog maïs wordt
verbouwd, bouwt Imroder straks een uitzonderlijke woonplek.

20
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Lieve Thienpont
Construct & Development

“Imroder kende ik van bij mijn vorige werkgever, net als

Een degelijke structuur en procedure in de hele admi-

de moeder van Isabelle. Toch had ik Isabelle nog nooit

nistratie brengen en daarbij het overzicht behouden,

gezien, we hadden enkel sporadisch contact via de te-

is helemaal mijn ding. Daarnaast ondersteun ik mijn

lefoon. Na meer dan 25 jaar maakte ik de sprong om

collega Kurt, die zich met projectontwikkeling en het

deel uit te maken van Isabelles team. Ze bracht heel

bijsturen van de architectuur bezig houdt. Ten slotte

gepassioneerd haar boodschap en visie over en wist

beheer ik ook de agenda van Isabelle. Het is heel wat

me te overtuigen. Ik heb honderd procent voor haar en

werk, maar ik doe het met veel plezier, zeker omdat ik

voor haar ondernemerschap gekozen en heb het me

me enorm gesteund voel door het team. Er hangt een

nog geen seconde beklaagd. Zij is écht iemand om

heel familiale sfeer, het team is jong en dynamisch. Im-

naar op te kijken – jong, dynamisch en gepassioneerd

roder draagt well-being hoog in het vaandel, niet alleen

door architectuur. Bovendien kan ze uitstekend met

in de thuis die we voor onze kopers bouwen maar ook

mensen omgaan.

op de werkvloer. We starten de week met een yogales

“Ik voel me hier
helemaal op mijn plaats.
Een droom is realiteit
geworden.”

op maandag zodat we helemaal ontspannen aan de
Isabelle is ook erg praktisch ingesteld. Ze neemt me-

werkweek beginnen.

teen de zaken in handen. Elk nieuw aanbod wordt meteen onderzocht. Kortom, ze is een fantastische onder-

Die sfeer is blijkbaar ook buitenstaanders al opgeval-

neemster. Haar moeder was een heel ander iemand,

len. Een landschapsarchitect die onlangs langskwam

maar met dezelfde bevlogen ondernemersmentaliteit.

op kantoor, vertelde erna aan Isabelle dat hij er telkens

Ze was zeer professioneel en correct, een voorbeeld

het gevoel krijgt in een grote familie terecht te komen.

dus.

Isabelle was daar zo door gecharmeerd dat ze het aan
iedereen vertelde. Ze leek vreemd genoeg verrast door

Vooral de directe communicatie in het bedrijf en de

die opmerking, tot ik haar uitlegde dat zij daar eigenlijk

groei die eraan komt, wisten me te boeien. Teamplay

voor verantwoordelijk is. Ze is de lijm tussen ons alle-

is me op het lijf geschreven. Het gevoel om allemaal

maal zonder dat ze dat goed beseft. Haar charme is

samen binnen een klein bedrijf aan dezelfde kar te trek-

haar sterkte: ze kan met iedereen overweg.

ken, sprak me erg aan. Dat was precies wat ik miste in
mijn vorige job. Ik was er nochtans niet ontevreden. De

Mijn ervaring in de vastgoedsector is uiteraard een van

kans om een bedrijf als Imroder te helpen verder uit-

mijn sterke punten. Daarnaast ben ik erg praktisch,

bouwen, wilde ik echter niet laten liggen. Ik wist ook dat

zonder franjes. Die ervaring betreft vooral de juridi-

Imroder een stabiele onderneming was met een grote

sche aspecten in het contractbeheer. Ik ben geen jurist,

vastgoedportefeuille, wat mij ook sterk aansprak.

maar mijn werk ligt er dicht bij in de buurt. De kans om
zelf initiatief te nemen ligt me wel.

Bij Imroder sta ik in voor de werfadministratie en voor
het grond- en contractbeheer. Er zijn werven gestart

Doordat we nu in volle groei zijn, gebeurt er elke dag

in Izegem, Tielt, Blankenberge, Sint-Martens-Latem,

wel iets. Er is voortdurend verandering. Dat geeft mij

Zwevegem, Westkapelle… en in de toekomst staan nog

een echte boost. Ik voel me hier helemaal op mijn

heel wat projecten op de planning.

plaats. Een droom is realiteit geworden.”

22
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Nieuwbouwvilla met zongeörienteerde tuin
Hoogwaardige afwerking - Energiezuinige woning
In rustige groene omgeving

KNOKKE
KALVEKEET
KALVEKEETDIJK 99 - 8300 KNOKKE

U houdt ervan om tot rust te komen aan
onze Belgische kust? Westkapelle is één
van de mooiste deelgemeentes van
Knokke-Heist, dé badstad bij uitstek.
We bouwen er een prachtig afgewerkte
landelijke villa - getekend door Katrien
Bauters - met zicht op de adembenemende
groene omgeving. Ook het strand is
slechts enkele kilometers verwijderd. Een
unieke combinatie die u rust garandeert!
Deze nieuwbouwvilla in het mooie
Westkapelle wordt dé plek waar u met
plezier zal vertoeven.
24

m a ga z i n e

4 SLAAPKAMERS
2 BADKAMERS
4 KM NAAR DE ZEEDIJK
INPANDIGE GARAGE
ENERGIEZUINIGE WONING
m agazi ne 25

Luc Callens
Landmeter-expert

In die tijd werkte mevrouw Lemahieu met verschillen-

even te wachten met het hoofdgerecht en ons eerst

de landmeters en kende ze me nauwelijks. Beetje bij

nog twee forellen te brengen. Traditiegetrouw werden

beetje stuurde ze me dossiers door, soms verre van

die lunches ook voorafgegaan door een coupke en

gemakkelijke. Daarbij viel me haar enorme ervaring op.

doorgespoeld met een fles wijn.

Eén van haar klassieke uitspraken bij een onderhandeling luidde: “Ik moet dat bespreken met de klant”, of

Isabelle is de dochter van haar moeder, maar natuurlijk

beter nog “Ik zal het moeten voorleggen aan mijn raad

met haar eigen accenten. Zo zal ze soms voet bij stuk

van bestuur.” Niemand die wist dat ze daarmee zichzelf

houden waar haar moeder al zou hebben losgelaten.

bedoelde. Die boodschap bracht ze met het grootste

Ik herinner me een conflict met een brouwer als tegen-

sérieux. Kortom, ze ging nooit over één nacht ijs.

partij waarbij ze voet bij stuk hield. Haar moeder zou
het op dat punt losgelaten hebben, maar niet Isabelle.

Daarnaast was ze ook een Bourgondiër, één van de

Uiteindelijk haalden we ook nog gelijk!

redenen waardoor we zo goed met elkaar konden opschieten. We hebben samen enkele grote rondritten

Isabelle heeft meer durf dan haar moeder, ziet het

gemaakt om eigendommen te bezoeken en alles wat

groter en weet zich uitstekend in haar doelpubliek te

daarbij hoorde. Vaak waren we een ganse dag onder-

verplaatsen. Toen ze in Sint-Martens-Latem een nieuw

van de weinigen in België die deze functies combineert.

weg en gingen we steevast lunchen. Zo herinner ik me

kantoor liet bouwen, vond ze meteen een partij om

een zwaar dossier in Dinant. Na het werk kwamen we

haar vorige stek in Roeselare te kopen. Voor haar moe-

Mijn eerste ervaring met mevrouw Lemahieu, de moeder van Isabelle, vond plaats in

tot de conclusie dat er geen restaurant in de buurt was.

der was dat kantoor in Roeselare goed genoeg. Maar

Geen nood, mevrouw Lemahieu kende verderop nog

Isabelle ging voor een meerwaarde.

Ik ben landmeter-expert maar mijn hoofdactiviteit bestaat uit schattingen,
uit de waardebepaling van onroerend goed. Daarmee ben ik een

mijn eigen straat. In 1997 werd ze onteigend en werd haar door de overheid
een belachelijk lage compensatie voorgesteld.
Uiteindelijk kon ik voor haar een uitstekend resultaat uit de brand slepen.

een bekroonde zaak.
De beide dames Lemahieu zijn altijd correcte mensen
Ter plaatse aten we als voorgerecht truite au bleu en

geweest, wat niet evident is in het promotoren-milieu.

die bleek uitzonderlijk lekker. De vis lag er mooi gekruld

Ik heb het nog nooit meegemaakt dat Imroder door ie-

bij. Toen we die achter de kiezen hadden, vroeg ze : “Er-

mand op een fout gewezen werd. Het is een familiaal

van genoten meneer Callens ?” Ik kon niet anders dan

bedrijf met een gemoedelijke sfeer.

bevestigen waarop ze de ober riep en hem vroeg nog

26
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Omer Vermandele
architect

“Een goede architect is iemand die kan luisteren naar

pect en andere kwaliteiten weet in te schatten. Die in-

de behoeften en vragen van zijn klant terwijl hij ook re-

tegreert ze nu in haar dagdagelijkse activiteiten. Haar

kening houdt met de kwaliteit van de omgeving en het

prioriteit is kwaliteit leveren en zich onderscheiden

creëren van meerwaarde. We proberen ons daarbij in

van andere promotoren.

het hoofd van onze ontwikkelaars of opdrachtgevers
te verplaatsen. Het is een kwestie van niet halsstarrig

In de regio Torhout zijn we momenteel bezig met een

in de Ivoren Toren te blijven. We moeten oplossings-

ontwikkeling waarin we denken aan een andere vorm

gericht werken met aandacht voor de kwaliteit van

van wonen: meer ecologisch en met minder nadruk

zowel de omgeving als van het gebouw.

op de individuele kavels. Het moet een soort communiteit worden waar de kwaliteit van wonen hoger is

We moeten oplossingsgericht
werken met aandacht voor
de kwaliteit van zowel
de omgeving als van het gebouw.

De samenwerking met Imroder begon vijftien jaar ge-

dan bij de traditionele verkaveling. Er worden zones

leden met de moeder van Isabelle, die heel wat eigen-

gecreëerd waar mensen met elkaar praten en er zal

dommen in bezit had. Ze vroeg om advies en van het

een gemeenschapsvoorziening worden aangelegd op

één kwam het ander. Langzamerhand werd een ver-

een binnenplein, gebaseerd op Scandinavisch model.

trouwensrelatie gecreëerd en telkens opnieuw vroeg

Die visie illustreren we via moodboards en referentie-

ze naar mijn visie.

projecten. Uit de coronacrisis blijkt dat mensen nood
hebben aan fysiek en sociaal contact. In het ontwerp

Met de oprichting van Imroder Construct heeft Isabel-

voorzien we voor het plein zelfs een overkapping

le in twee jaar tijd een vrij groot team rond zich verza-

waar bijvoorbeeld een verjaardagsfeest kan opgezet

meld om een gedegen analyse van de portefeuille te

worden. “Het Pleintje” van vroeger. Daarnaast ligt een

maken zodat er effectief kon ontwikkeld worden. Ze

weide die in samenspraak met de boer misschien een

ontdekten dat het verhaal meer omvatte dan alleen

plukweide kan worden, naast volkstuintjes of zelfs

maar de gronden en hebben er opportuniteiten uit

een mini-kinderboerderij. Met aandacht voor natuurlij-

gepuurd. Isabelle trok professionele mensen aan met

ke producten die in de buurt geteeld worden.

ervaring en ging daar op een gemoedelijke en menselijke manier mee om. Naast de samenwerking met

Isabelle is een warme persoonlijkheid met karakter.

en de kwaliteit van ons kantoor, speelden menselijke

Wie haar vertrouwen wint, kan op een lange samen-

kwaliteiten een grotere rol. Het klikte en ik werk graag

werking rekenen.”

voor haar. Ze is veeleisend – een familietrek – maar
is ook geëvolueerd naar iemand die het menselijk as-

28
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ZWEVEGEM
‘T DIESVELT

OTEGEMSTRAAT, 8550 ZWEVEGEM
Kom een kijkje nemen in de rustige Otegemstraat waar we voor u ’t Diesvelt bouwen, een unieke
woonbeleving. In dit project hebben we vier woonéénheden samengebracht tot een stijlvol geheel.
Het ontwerp is van de hand van architectenbureau Groep III. De ruimtes van de verschillende
woningen werden op een creatieve manier uitgewerkt voor een maximaal wooncomfort. Zwevegem
is een boeiende gemeente in volle bloei. Gezinnen voelen er zich thuis dankzij de vele activiteiten
voor jong en oud, en de natuur binnen handbereik.

30
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MEDIAMARKT
GENT
Imroder wil altijd toekomstgericht bouwen.

werk-, ontspannings- en woonbehoeften van

En we geven graag zelf het goede voorbeeld,

vandaag en morgen.

ondermeer door de opwaardering van het
retailvastgoed in onze verhuurportfolio. In

Ontzorgend (her)ontwikkelen

Gent, Knokke e.d.m. willen we klassieke super-

Isabelle Lemahieu duidt het zo: ”Bij al onze ont-

markten en hun omgeving laten uitgroeien tot

wikkelingsprojecten staan de mensen centraal.

nieuwe woon- en belevingsconcepten.

Wij willen voor hen een omgeving creëren die
ontzorgt. Bestaande retailgebouwen en hun par-

Heel wat Vlaams retailvastgoed zag het licht in

keerterreinen bieden op dat vlak veel potentieel.

de jaren ’60 en ’70 van vorige eeuw. Sindsdien

Buiten de openingsuren worden dat verlaten

zijn onze steden en gemeenten enorm geëvo-

locaties. Terwijl er zoveel meer mogelijk is.

lueerd. Op de site van MediaMarkt/Delhaize

Door slim op te toppen, doordacht te verdichten

in Gent en van Carrefour aan de Natiënlaan in

en te vergroenen kunnen we op die plekken een

Knokke wil Imroder nieuwe modulaire oplossin-

nieuw soort dorpsgevoel creëren.”

gen bouwen die beantwoorden aan de winkel-,

HET POTENTIEEL VAN MEDIAMARKT GENT
In Gent kan de ontwikkeling van de MediaMarkt-site een win-winsituatie voor de stad en haar
studenten worden. “Gent wil in het centrum het evenwicht tussen betaalbare gezinswoningen
en studentenkoten bewaren. In de zuidelijke rand van de stad is er bovendien nood aan meer
studentenhuisvesting”, legt Kurt Van Cauwenberghe van Imroder uit. “Wij willen mee de
uitdaging aangaan. Maar onze ambities reiken verder. We willen een totaalbeleving creëren

OPWAARDERING
RETAILVASTGOED
32
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met binnen- en buitenontspanning. Denk aan minivoetbalveldjes en padelterreinen, maar ook
aan flexibele verblijfsformules voor Erasmusstudenten die slechts enkele maanden in Gent
verblijven. Uiteraard met aandacht voor de ecologische voetafdruk en – gezien de ligging
aan de snelweg – de beperking van geluidsoverlast en aandacht voor zuivere lucht.” Imroder
schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor dit project aan de Oudenaardse Steenweg.
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RETAIL MET
NABESTEMMING
OOK CARREFOUR KNOKKE KAN MOOIER EN ‘MODULAIRDER’

CARREFOUR
KNOKKE
In Knokke zijn er gelijkaardige plannen. De

“Iedereen praat graag over modulair bouwen.

Carrefour-site kan daar opgewaardeerd worden

Iedereen verwijst graag naar voorbeelden uit

met woonmogelijkheden voor eerste of tweede

Scandinavië. Wij willen hier echt werk van ma-

verblijvers, kantoren en parkeergelegenheid.

ken in Gent en Knokke. Dat is heel uitdagend,

Groener, slimmer, beter en … modulair. “Dat laat-

maar volgens ons is zo’n aanpak de toekomst!”

“Iedereen praat graag over modulair
bouwen. Wij willen er echt werk van
maken in Gent en Knokke.”

ste is belangrijk”, benadrukt Isabelle Lemahieu.
34
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MET OOG
VOOR DETAIL
Moeder en dochter hadden oog
voor detail en voor alles wat mooi
is, voor design en voor kunst.
De huidige bouwprojecten met
stijl zijn daarvan getuige.

Philippe Christiaens
Financieel adviseur

“Mijn eerste contact met Pan Lemahieu dateert van

kinderen gebeurde heel doordacht en was naadloos

1987 – het jaar van de Black Monday beurscrash, een

geregeld, een zegen voor de kinderen en voor de

jaartal dat voor een bankier blijft hangen. Ik heb haar

bedrijven. Diezelfde opbouwende geest zie ik bij de

vanaf het eerste moment ervaren als een uitzonder-

kinderen. Ze blijken zaakvoerders die meerdere ge-

lijke dame, iemand die zeer snel kan beslissen maar

neraties weten te overleven. Ze leggen weliswaar ver-

ook rustig blijft in tijden van onzekerheid. Toch is ge-

schillende accenten maar altijd in de geest van hun

duld een mooie deugd, zowel in de immobiliën als in

ouders. In deze snel veranderende wereld en wisse-

andere activa, en dat begreep ze.

lende marktomstandigheden zetten ze flexibele businessplannen op met andere klemtonen, altijd zonder

De focus van de familie lag altijd op value en daarin

haast.

waren ze heel vastberaden. Dat zijn ze trouwens nog
steeds. De gronden moesten goed zijn. Ze schatten

De overstap van vrije bouwgrond naar bouwprojecten

de kwaliteit van de ligging goed in, wetende dat een

met stijl was noodzakelijk. De recente uitbreiding en

goede ligging vandaag dat morgen misschien niet

de switch gebeurde met die typische gedrevenheid

meer is.

die nu al drie generaties lang opvalt. Voor de moeder
was ‘werken’ geen werkwoord en dat is niet anders

Opvallend was dat alles steeds tot in de puntjes was

bij Isabelle. Het zit onmiskenbaar in de genen en in

voorbereid. Bij elke meeting stond alles op papier, net-

het bloed.

jes becijferd, in handschrift dan nog wel. Pan was een
uitzonderlijke zakenvrouw die de vennootschappen

Dat ondernemen niet uitsluitend voorbehouden is

voldoende ademruimte en ruggengraat gaf. Ze bleek

aan mannen, wordt bij Imroder al twee generaties

altijd voorbereid. Ze had zin voor expansie en reser-

bewezen. Ook al heeft de zware stem van moeder

veerde hiervoor de nodige liquiditeiten.

Lemahieu meerdere receptionisten misleid, toch kan
ik geen verschil waarnemen in het ondernemend ge-

Ook de trouw aan haar adviseurs was opmerkelijk.

drag tussen mannen en vrouwen. Business maakt

Gedurende de hele periode dat ik dicht bij de familie

hierin geen onderscheid.

stond, zag ik steeds dezelfde bedrijfsrevisor, dezelfde

Moeder en dochter hadden oog voor detail en voor

accountants, dezelfde advocatenbureaus, fiscalisten

alles wat mooi is, voor design en voor kunst. De hui-

en bankiers maar veel verschillende notarissen. Al

dige bouwprojecten met stijl zijn daarvan getuige. De

die mensen dachten mee in het verhaal en hielpen zo

projecten krijgen een eigen stijl, tot in de kleuren toe.

meebouwen aan de beslissingen.

Ze zijn verre van alledaags, ze getuigen van karakter
en willen zich op die manier onderscheiden in een vrij

Ik zie weinig verschil bij Isabelle: dezelfde geest en

competitieve markt. Discreet zijn ze ook, dat hoort nu

dezelfde spirit werden doorgegeven van moeder op

eenmaal bij hun aard.

dochter. Ook de overdracht van de ouders naar de
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Thomas Dusselier
Notaris

“Bij Isabelle moet het vooruit gaan.
Ze kan heel snel beslissingen
nemen, een zeldzame gave.”
“Ik was twaalf toen ik de familie Lemahieu leerde

niet op een feest en evenmin op een afspraak. Ik vind

kennen. Mike, de broer van Isabelle, was en is nog

dat belangrijk want ik associeer stiptheid op het werk

steeds een van mijn beste vrienden. Daardoor had

met stiptheid in het privéleven. Het betekent voor

ik ook veel contact met de familie en dat is nooit

mij ook netheid en orde en dat hebben ze. Als er een

veranderd. Toen ik in 2003 tot notaris benoemd werd

notariële akte wordt verleden, moet dat niet te lang

en langsging bij de familie, zei de moeder van Isabelle:

duren maar de voorbereiding moet perfect zijn, van

“Bij u zal ik nooit komen.” Mijn vader was de notaris

beide kanten. Zo is het prettig werken.

van een concurrerende immo-vennootschap. “Dat
zullen we nog wel zien”, antwoordde ik en het toeval

Met Isabelle kan ik goed praten. Dat gebeurt steeds

wilde dat ik de laatste notaris was die ze heeft gezien.

op een ontspannen manier. Het klikt bijzonder goed
en het gebeurt dat we een half uur met elkaar bellen

Mevrouw en meneer Lemahieu waren een bijzonder

vanuit de auto.

echtpaar en mevrouw Lemahieu was één van de
weinige vrouwen van die tijd die zo hard werkte en zo

Als ik aan Imroder denk, zie ik degelijkheid en oog

gedreven was. Dat in een tijd waar vrouwen zelden

voor detail. Niet enkel het commerciële maar ook

uit werken gingen, laat staan dat ze CEO waren van

het esthetische is er belangrijk. Onlangs reed ik in

een groot bedrijf. Ze was bovendien een vrouw die

Knokke voorbij een nieuwbouwwoning, een mooie

opmerkelijk haar mannetje kon staan. Daarnaast

alleenstaande villa die in de markt was gezet. Ik belde

had ze een gezin met twee kinderen voor wie ze op

Isabelle en vroeg of ze aan het bouwen was in Knokke.

een perfecte manier opvang organiseerde. Ze ging

Ik had immers meteen haar stijl herkend. Het was

recht door zee en zei wat ze dacht. Ze was streng en

duidelijk te zien aan de mooie materialen en de schone

rechtvaardig en niet het minst streng voor zichzelf.

details. En dan die bijzondere pannetjes, verder enkel
gewone baksteen en een verfijnde afwerking...

Beide dames zijn sterke, kordate vrouwen, al vind ik

Dat is helemaal Isabelle.

Isabelle zachter van aard. Bovendien heeft Isabelle
de opvolging op een opmerkelijke manier gestalte
gegeven. De boost van de projectontwikkeling is
bepaald indrukwekkend. Ik heb het gevoel dat ze met
de jaren nog ambitieuzer is geworden. Dat zie je niet
vaak. Bij Isabelle moet het vooruitgaan. Ze kan heel
snel beslissingen nemen, een zeldzame gave.
Isabelle is ambitieus en een harde werker maar neemt
tegelijkertijd ook tijd voor haar gezin, nog meer dan
haar moeder. Net zoals de rest van de familie is ze
altijd stipt op tijd. De Lemahieus komen nooit te laat,
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In deze villa in Knokke herkende notaris Dusselier
meteen de hand van Isabelle.
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EKE
DE SCHAAPSHOEVE

Een oude hoeve als uitgangspunt
voor het nieuwe wonen.
Bouwen met je hart en je verstand, dat betekent ook dat je soms van mening moet durven veranderen.
Oorspronkelijk had Imroder plannen om op het erf en de velden rond deze oude hoeve een verkaveling met
twintig klassieke loten te ontwikkelen. Na een goed gesprek met een erfgoeddeskundige werd resoluut voor
een andere richting gekozen: een unieke mix van authenticiteit en gemeenschappelijkheid.
Erfgoeddeskundige

was

dertien eengezinswoningen. Die zijn gericht op het

gecharmeerd door de hoeve uit de eerste helft van

landschap achter de site. De bestaande huisweiden

de achttiende eeuw, de boomgaard en het groen

van de hoeve worden omgevormd tot een collectieve

rondom. Die elementen werden mee opgenomen in

belevingsstuin voor de bewoners. Oud en nieuw

een ambitieus plan. In de hoeve zelf integreert Imroder

vloeien samen in dit project. Dit is hoe hedendaags

zeven woonentiteiten. Verder op het terrein komen

wonen in Vlaanderen er kan uitzien.
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“Specialisten creëren de zeven
volumes in de hoeve volgens
een box-in-the-box-principe.”

Traditionele bouwwijzen en nieuwe technieken

Subtiliteit en authenticiteit

Zorgeloos genieten in het groen

De hele site werd herdacht en hertekend met respect

Dimitry straalt terwijl hij naar het plafond van de

We volgen Dimitry naar buiten en wandelen richting een

“Dit is echt een plek waar ik zelf met plezier zou

voor het verleden. Geen sinecure, maar volgens

vervallen stal kijkt: “Dat is puur vakmanschap, wat

groep oude fruitbomen. “Hier komen parkeerplaatsen

wonen. Overal dichtbij en met een tuin zover je kan

Dimitry Decroix van Imroder meer dan de moeite

je hier ziet. We bewaren de tongewelven en laten

tussen de bomen. Subtiel geïntegreerd zodat ze

kijken. Wil je picknicken? Willen de kinderen spelen?

waard: “We verenigen vroeger en nu. Aan de hand

ons inspireren door traditionele gebruiken uit ver

helemaal opgaan in het ongerepte groen. Hetzelfde

Gewoon even je deur uit en je zit op een prachtplek.

van oude kaarten proberen we de site beter te

vervlogen tijden. Wist je bijvoorbeeld dat schuren

gaan we doen met de fietsbergingen.” Met de fiets sta

En dat zonder dat je elk weekend moet wieden,

begrijpen. En dan gaan we aan de slag met moderne

zo gebouwd werden dat de hooiwagen er gewoon

je trouwens in geen tijd aan het NMBS-station van Eke-

harken of snoeien.” Er komt ook een schuur, The Barn.

technieken. Heel doordacht. Dit is geen project dat je

helemaal kon doorrijden? Dat principe gebruiken we

Nazareth. Je woont hier ook bijna op de fietsostrade

Dat wordt de plek voor buurtactiviteiten. Nog even …

zomaar aan eender welke aannemer toevertrouwt.

nu om licht in de ruimte binnen te laten. Het effect zal

Gent-Oudenaarde. Elk gezin zal naast zijn eigen privétuin

en het wordt gegarandeerd aangenaam toeven aan

Specialisten creëren de zeven volumes in de hoeve

prachtig zijn.”

ook kunnen genieten van het gemeenschappelijk

de hoeve.

volgens een box-in-the-box-principe. Dat zorgt voor

groendomein, rustiek en authentiek.

een goede akoestische en thermische isolatie. Er
komt ook een goed isolerend sarkingdak.”
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Frank Vanden Berghe
Advocaat-raadsman Uniqum Kortrijk

Bij Imroder wordt geluisterd
naar adviezen en dat is minder
evident dan de buitenwereld
vermoedt.
“Ik werk al ongeveer 25 jaar voor de familie Lemahieu

ken achteraf visionair gekozen en werden destijds al

en ik herinner me Pan Lemahieu met haar doorleefde

ruimschoots voorzien van een groene omgeving, wan-

en doorrookte stem van bij de eerste ontmoeting als

del- en fietspaden etc. Daardoor is het in veel verkave-

een markante persoonlijkheid. Ze had bij onze kennis-

lingen van Imroder anno 2020 nog altijd aangenaam

making al een zekere leeftijd en bleek een beetje de

wonen.

Cathérine Deneuve van de Vlaamse verkavelaars. Ze
straalde een zekere elegantie uit en dwong respect af.

Dat Isabelle het heeft aangedurfd de stap te zetten

Haar veeleisende natuur maakte haar zeker niet de

van verkavelaar naar projectontwikkelaar getuigt van

gemakkelijkste klant. Wat dat betreft is de appel niet

haar ondernemingszin. Het is moeilijk om onder een

ver van de boom gevallen. Ook Isabelle is veeleisend

grote boom te groeien maar niettemin waagt ze het

en heeft weinig geduld.

om eigen ambities concrete vorm te geven. Dat doet
ze omringd door mensen met ervaring die samen met

Dat heeft ook zo zijn positieve kanten: alles gebeurt in

haar de uitdaging durven aan te gaan.

het belang van de onderneming en van de projecten
waar men aan werkt. Tegelijk tilt zo’n ingesteldheid

Het is onze rol en onze taak als raadgever om op moei-

de raadgever naar een hoger niveau. Als ik klanten bel

lijkheden en conflicten te anticiperen, om preventief

voor een zaak die al jarenlang aansleept, zijn er wei-

te werken en advies te geven en om zo de geschillen

nigen die onmiddellijk het juiste document weten te

minimaal te houden. Bij Imroder wordt geluisterd naar

vinden om meteen ter zake te komen. Een gigantisch,

adviezen en dat is minder evident dan de buitenwereld

punctueel gerangschikt archief, wat het voor iedereen

vermoedt. Soms zijn er wel kritische bemerkingen bij

dankbaar werken maakt, is een bewijs van Isabelles

een advies, maar altijd is er openheid voor een uitwis-

veeleisendheid tegenover zichzelf.

seling van gedachten en nieuwe ideeën. En ze blijven
altijd trouw aan een gegeven woord.

Een ander kenmerk voor Imroder is de bereidheid om
compromissen te sluiten, zowel met grondeigenaars,

Voor mij zijn de mensen van Imroder gewaardeerde

collega’s, pachters als met overheden. Eens een ak-

klanten voor wie ik graag werk. Ze hebben me op hun

koord bereikt is, wordt dat loyaal uitgevoerd. In een

manier mee gevormd, mede dankzij de vele soorten

sector met beunhazen en jonge, gehaaste tafelsprin-

problemen waaraan we doorheen de jaren hebben ge-

gers is dat verre van vanzelfsprekend. Visie en geduld

werkt. Dat ze reputatie en krediet hebben opgebouwd

zorgen ervoor dat men desnoods jaren kan wachten

is geen toeval. Ze zijn redelijk, maar ze laten zich niet

met verkopen tot de juiste prijs geboden wordt.

met een aalmoes wegsturen. Als het echt nodig is,

Uit de Corona-crisis is gebleken wat de dames Lema-

zetten ze de hakken in het zand. Redelijk in aanpak

hieu al langer wisten: dat woonomgeving een cruciale

maar ook redelijk onverzettelijk waar dat nodig is.”

rol speelt. Veel locaties van oude verkavelingen blij-
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TEAMWORK
MAKES
THE DREAM
WORK

We bouwen niet alleen huizen, we bouwen ook op elkaar, elke dag opnieuw. De sterkte van ons team zit ‘m in
de combinatie van verschillende profielen en kwaliteiten. We vullen elkaar aan waar nodig. En dat zie je elke
dag opnieuw in ons werk.

NICE TO
MEET YOU
ORIANA
Finance

LIESELOT
Construct

Let the beauty
we love be
what we do.

KURT

Development

Life is like
riding a bicycle.
To keep your
balance, you
must keep moving.

You’re
never fully
dressed
without
a smile.
VERONIQUE
Finance

A beautiful day
begins with
a beautiful
mindset.
46
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STIJN

DIMITRY

Development

It’s not
about
ideas.
It’s about
making
ideas
happen.

Construct

You can’t build
a great
building
on a weak
foundation.
LEEN

DAVID

Construct

Construct

It is better
to fail
in originality
than to
succeed
in imitation.

I don’t have
dreams,
I have goals.
EVELYNE

ISABELLE

HR

Gedelegeerd bestuurder

The team
you build
is the
company
you build.

Life is a song
worth singing.
LIEVE

Construct & Development

Try not to become a person
of success, but rather try to
become a person of value.
48
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KAAT

Finance

Work
hard,
play
hard.
m agazi ne 4 9

WERKEN BIJ IMRODER

IETS VOOR JOU?

Kom jij mee de volgende hoofdstukken van onze geschiedenis schrijven? We kijken uit naar je
komst! Je komt terecht in een mooi en stabiel bedrijf waar een aangename familiale sfeer heerst.
Uitdagende projecten en fijne collega’s zijn bij ons verzekerd. Ben je een enthousiaste teamplayer
met een passie voor je job? Krijg je een goed gevoel als je dit magazine leest? Niet twijfelen dan …
direct solliciteren!

EEN COMMERCIEEL ADVISEUR (M/V) DIE ZICHZELF MOEITELOOS
AAN ONS VERKOOPT
Ben je een gedreven verkoper met vastgoedervaring? Dan hebben wij een mooie opportuniteit
voor jou. Als commercieel adviseur word je bij ons verantwoordelijk voor het volledige
verkoopproces van prachtige projecten.

Je adviseert en communiceert. Van het eerste contact tot het tekenen
van het compromis.
Je hebt een bachelordiploma en minstens 5 jaar ervaring in de vastgoedsector. Je hebt

MOMENTEEL ZOEKEN WE:
EEN PROJECTLEIDER (M/V) WAAROP WE KUNNEN BOUWEN
Ben je een ervaren projectleider met een passie voor projectontwikkeling en residentiële bouw?
Dan word jij misschien de m/v die bij ons instaat voor het opvolgen en kwalitatief afleveren van
onze bouwprojecten.

Je adviseert en coördineert. Je calculeert en budgetteert.
Je controleert en rapporteert.
Je volgde een opleiding Bachelor of Master Bouwkunde en je beschikt over de capaciteiten
om een project tot een goed einde te brengen. Je voelt je thuis in werfketen én in chique

commerciële flair en mensenkennis. Je weet waarover je spreekt als je het over marketing,
reclame en social media hebt. Als je je vastbijt in een dossier, laat je niet meer los.

EEN RECEPTIONIST(E) BIJ WIE JE DE GLIMLACH
IN HAAR OF ZIJN STEM HOORT
Je klinkt en bent enthousiast? Je hebt een Bachelordiploma Office Management of A2 met
relevante administratieve ervaring? Dan word jij misschien het gezicht en de stem van Imroder:
“Hallo, goeiemorgen, hoe kan ik u helpen?”

Je begroet, beantwoordt en begeleidt. Je belt, bestelt, beheert en organiseert.
Je bent communicatief, klantgericht en administratief supersterk. Je straalt enthousiasme uit en
houdt altijd het hoofd koel. Jij bent de olie die de Imroder-motor vlot laat draaien.

vergaderzalen. Plannen en organiseren zit in je genen. Je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Je
collega’s kunnen op je rekenen – altijd en overal.

RAADPLEEG DE VOLLEDIGE VACATURES
EN ONTDEK HOE JE SOLLICITEERT OP IMRODER.BE
50
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Griet Van Hove
Architect

Hoewel ik altijd goed luister naar wat de klant wil, heb

en het wordt al snel duidelijk dat ze weet waarover

ik enkele voorkeuren die ik graag naar voor schuif: de

ze spreekt. Ze is niet te beroerd om haar mening te

functionaliteit van een woning en de aanwezigheid

herzien als er voldoende argumenten zijn voor een

van veel licht, want daar krijg je als mens gratis ener-

andere aanpak.

gie van. Ik vind het belangrijk dat elke woning uniek is
en dat iedere bewoner zijn huis kan herkennen. Dat

Bij Isabelle is het duidelijk dat ze huizen wil neerzetten

is vaak een knelpunt omdat het bouwen van allemaal

waarin ze zelf ook graag zou wonen. Als een oplos-

identieke huizen een stuk goedkoper is.

sing haar minder bevalt, hanteert ze deze invalshoek:
“Ik wil dat anders want ik zou dat voor mezelf ook zo

Vorig jaar werd ik door Isabelle Lemahieu gecontac-

niet willen.” Ze identificeert zich met de potentiële ko-

teerd. Ze had over mij gehoord via enkele van haar

per en weet dat een topontwerp in haar doelgroep ook

medewerkers die me kenden van eerdere projecten

iets meer mag kosten.

buiten Imroder. Als kennismaking vroeg ze me twee
alleenstaande woningen te ontwerpen: één in lande-

Als je vaak met bouwpromotoren werkt, stomp je toch

lijke stijl en één hedendaagse. Vrijwel onmiddellijk

een beetje af. Je valt meestal terug op eenzelfde type

viel me op dat haar aanpak anders was dan wat ik

woning. Spannend wordt het maar zelden. Met Isa-

gewoon ben van andere promotoren. Ze heeft meer

belle is het prettig werken omdat ze het allemaal wat

uitgesproken ideeën over wat ze van een woning

meer opentrekt en omdat ze aan andere oplossingen

verwacht en er is veel meer communicatie. Zo hecht

denkt. Er mag al eens ruimte zijn voor een dressing

ze veel belang aan ruimere slaapkamers en vindt ze

of voor een bibliotheek of voor een doorsteek van de

een leefkeuken fundamenteel. Ook een aparte bu-

slaapkamer naar de eigen badkamer. Je voelt dat ze

reauhoek of een kleine werkplek, deels geïntegreerd

erin meeleeft, dat ze mikt op karaktervolle woningen

in de leefkeuken, schuift ze graag naar voren. Omdat

– ook al is de koper nog niet gekend. Door de vlotte

er best twee badkamers mogen zijn, mag het allemaal

communicatie en de feedback blijft het aangenaam

ook iets meer kosten.

werken. Dat is een opluchting omdat het bij veel firma’s zo onpersoonlijk is geworden. Alles gaat via mail

Het viel me bij de kennismaking op dat Isabelle ook

en er is zelden tijd voor een babbel.

aandachtig luisterde naar mijn voorstellen voor meer
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licht in huis en het creëren van een polyvalente ruim-

Bij Isabelle Lemahieu gaat het precies andersom: ze

te, een plek zonder bestemming die de eigenaar zelf

neemt nog steeds de tijd om voeling te hebben met

kan invullen. Kortom, ze staat open voor suggesties

het project. Daar ben ik haar dankbaar voor.”

m agazi ne 5 3

IZEGEM
FORUM
HONDEKENSMOLENSTRAAT
KATTENBOOMSTRAAT
FORUM - 8870 IZEGEM

In het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen is het
goed vertoeven. Izegem is een bruisende omgeving waar u
zich dadelijk thuis zal voelen.

We bouwen er alleenstaande en halfopen woningen in landelijke en moderne stijl. De landelijke woningen werden met
oog voor esthetiek getekend door het architectenbureau Griet
Vanhove, steeds met een eigenzinnig karakter.
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IZEGEM FORUM
HONDEKENSMOLENSTRAAT
KATTENBOOMSTRAAT
FORUM - 8870 IZEGEM

De moderne woningen zijn van de hand van WAB architecten. Elk huis werd voorzien van de meest vernieuwende technieken inzake duurzame energie. De binnenafwerking van uw gewenste woning mag u zelf bepalen.
Het pakket aan hoogwaardige materialen dat we hiervoor uitkozen, zal u aangenaam verrassen. Werkt u niet
in de buurt? Geen probleem! U woont rustig in deze groene omgeving, maar toch zijn de invalswegen die u met
andere steden verbinden niet veraf. Ook het treinstation is slechts 2,5 km verwijderd. De treinverbindingen naar
Brugge en Kortrijk zijn rechtstreeks. Dit is een buurt waar nieuwe herinneringen op u wachten.
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LATEM
OFFICE THE BOX
RADICALE HERBESTEMMING AAN VOORMALIGE CHAUSSÉE D’AMOUR

Imroder blijft groeien. Het bedrijf startte daarom
enkele jaren geleden de zoektocht naar de ideale
locatie voor een nieuw kantoor. Tijdens die
zoektocht kwam een opmerkelijke buitenkans aan
het licht. Meer bepaald aan het rode neonlicht:
twee aanpalende bars langs de Kortrijksesteenweg
stonden te koop.
Nieuw kantoorgebouw
Op de plek waar jaren betaalde liefde werd verkocht,
kan een bedrijf met smaak en ambitie straks zaken
doen in een uitzonderlijke setting. Waar twee
halfopen huizen van plezier stonden, bouwt Imroder
momenteel The Box: een strak en vooruitstrevend
office-gebouw dat Imroder niet zelf gaat betrekken
maar ondertussen al heeft verkocht. Een cadeautje
voor de nieuwe bewoners ligt al klaar. Tijdens de
afbraak vond de machinist van de graafmachine nog
de originele prijslijst van een van de twee bars terug.
Die wordt ingekaderd en krijgt een plek in het nieuwe
gebouw.
Een volume dat in het oog springt
Het ontwerp voor The Box is van de hand van CAAN
Architecten uit Gent. Het werd een opvallende
constructie waarvan de meerwaarde voor de
Kortrijksesteenweg meteen duidelijk was. De Latemse
stedenbouwkundige ambtenaar werd even stil toen
zij de plannen zag. Om vervolgens goedkeurend
te knikken: “Mocht iedereen zo’n kantoor bouwen,
zouden we een zeer mooie steenweg hebben”.
Out-of-the-box
CAAN Architecten gaf blijk van out-of-the-box-denken
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bij het ontwerpen van de box. Ze gingen niet voor

ruimte – vaak een vergeten, desolate en wat enge

maximalisatie van het aantal vierkante meters. Wel

plek van een bedrijfsgebouw – open te trekken

voor optimalisatie van sfeer en werkplezier. Het zicht

en tot blikvanger te promoveren, ontstaat een

op de steenweg en het vitrinegevoel door de inkijk

heel bijzonder en krachtig beeld. The Box heeft

van buiten worden beperkt. Aan de achterkant krijgt

alles om de werkplek van morgen te worden voor

de parkeergarage een opmerkelijke rol. Door deze

een bedrijf van tien tot vijftien medewerkers.

m agazi ne 5 9

ROESELARE
HOF TER WEZE

Vermandere vertrouwt Imroder hier op iemand

omdat het topmateriaal is. Maar natuurlijk ook

met veel ervaring in creatieve en efficiënte CLT-

omwille van de band tussen ons. Ik denk dat onze

toepassingen.”

ouders heel trots zouden zijn.”

Dubbele Lemahieu-expertise

Ideaal voor artsen, advocaten, IT’ers

De expertise van Mike Lemahieu, gedelegeerd

Met de nieuwe kantoren in Roeselare mikt Imroder

bestuurder van houtimporteur en houtverwerker

vooral op leveranciers van diensten. Het ziekenhuis

Lemahieu Group, en die van zijn zus Isabelle

is niet veraf. Hof ter Weze is dus een ideale locatie

ontmoeten elkaar in dit project. “Het is plezierig

voor de praktijk van een arts of kinesist. Maar ook

dat we dit samen kunnen doen”, glimlacht Mike

advocaten,

Lemahieu. “Wij zijn thuis in de houtindustrie. Met

vinden hier een gedroomde uitvalsbasis.

ThermoWood zijn we nog altijd de enige in België

“Dankzij de toepassing van CLT kunnen we ernaar

die hout thermisch modificeert naar een hogere

streven om hen kantoren met een zo laag mogelijk

duurzaamheidsklasse. Het is fijn dat we mekaar

energiepeil en een verhoogd akoestisch comfort

– elk binnen onze eigen specialisatie – sterker

aan te bieden”, verduidelijkt Dieter Penninck.

kunnen maken.” Isabelle knikt instemmend: “We

“Het hout blijft ook zichtbaar in het interieur van

proberen samen te werken waar we kunnen. Ook

hun werkomgeving. Dat gaat zorgen voor een

voor gevelbekleding in hout, rekenen we op de

Scandinavische look: het ideale startpunt voor een

producten van het bedrijf van mijn broer. Vooral

aangename en stijlvolle werkomgeving.”

®

Cross laminated timber, afgekort
CLT, is een duurzame manier om
prefab te bouwen met hout.

boekhoudkantoren,

IT-specialisten

De bouwspecialisten van Imroder kiezen voor elk project de juiste bouwmethode. Voor de construc-

“Dankzij de toepassing van
CLT kunnen we ernaar
streven om kantoren
met een zo laag mogelijk
energiepeil en verhoogd
akoestisch comfort aan te
bieden.”

tie van kantoren op de twee overblijvende percelen van de door Imroder ontwikkelde kmo-zone Hof
Ter Weze in Roeselare wordt voor CLT-bouw gekozen. Opvallend is dat de expertise van de projectontwikkelaar hier wordt aangevuld met de houtkennis van Mike Lemahieu, broer van Imroders
gedelegeerd bestuurder Isabelle Lemahieu.
CLT-bouw

“Imroder denkt altijd goed na over de gepaste

Cross laminated timber, afgekort CLT, is een

bouwmethodologie per project”, verklaart Dieter

duurzame manier om prefab te bouwen met hout.

Penninck,

Deze aanpak biedt veel voordelen. Het voortraject

manager bij Lemahieu Houtimport. ”Soms bouwen

duurt iets langer omdat je alles zo goed mogelijk

ze klassiek, soms prefab. Hier in Roeselare met

moet voorbereiden, maar de eigenlijke bouw

CLT. Dan denken wij heel graag mee. De techniek

is veel sneller klaar. De isolatiewaarden van de

met massieve meerlagige houtplaten is heel

houten prefabelementen zijn bijzonder hoog: een

geschikt voor het rechttoe-rechtaan-bouwen van

ideale basis om te combineren met duurzame en

bijvoorbeeld kantoorgebouwen. Je kan dit echter

energiezuinige technieken.

niet met eender wie opstarten. Met architect Omer
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business

&

product

development

Isabelle met haar broer Mike Lemahieu, gedelegeerd
bestuurder van de NV Lemahieu Group
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BELGISCHE producent vaN

duurzame
gevelbekleding ®
en terras
met
ThermoWood

duurzame gevels
IN THERMOWOOD®

LDCwood is member of the Lemahieu Group

FUN IS
INCLUDED

HEATED TO
PERFECTION

ThermoWood® biedt een duurzame en ecologisch verantwoorde oplossing als gevelbekleding
en terras. Het is niet alleen stijlvol en elegant, maar dankzij het 100% natuurlijke hitteproces
bekomt het hout een hogere duurzaamheidsklasse.
LDCwood beschikt over 3 ThermoWood®-productie units voor ayous, fraké, es, grenen/
vuren en populier. ThermoWood® van LDCwood is beschikbaar in diverse profielen.
Volg ons op Facebook & LinkedIn | Meer info op ldcwood.com of mail naar heated@ldcwood.com
m agazi ne 6 3

SINT-MARTENS-LATEM
MARIE

BLANKENBERGE
UITKERKE

TIELT
TER BOOYE

DE HAAN
RACHEL

OOSTAKKER
CATTLEYE

AALST
OOSTERWYCK

BLANKENBERGE
UITKERKE

TIELT
TER BOOYE

IMRODER
IN KAART
Je vindt ons overal. Vanuit onze uitvalsbasis
in Sint-Martens-Latem gaan we continu op
zoek naar kansen om wonen, studeren en
werken in West- en Oost-Vlaanderen mooier

MENEN
TEXTORWEGELKE

en aangenamer te maken. Op de kaart zie

BACHTE-MARIA-LEERNE
FONCKE
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leest, maken we vast al nieuwe plannen om
elders aan de slag te gaan. Hou ons dus

ONTDEK AL ONZE PROJECTEN
OP WWW.IMRODER.BE/TE-KOOP

je waar we nu actief zijn. Maar terwijl je dit

Projecten te koop

Projecten in ontwerp

zeker in de gaten …
m agazi ne 6 5

SPECIAL
THANKS

Er was eens …

GELOOF MIJ,
EEN WARMERE THUIS
GA JE NIET VINDEN.

… een klein meisje dat voor het slapengaan niet naar sprookjes luisterde. Niet naar Sneeuwwitje en Roodkapje.
Wél naar verhalen over landbouwers, landmeters en notarissen, over onderhandelingen, compromissen en
aktes. Dat meisje ben ik. Mama vertelde me elke dag over haar werk, over de successen, de uitdagingen en
de problemen. Toen wist ik, dat wil ik ook doen! Wat ik toen als klein meisje onderschatte, was hoe belangrijk
andere mensen in zo’n verhaal waren. Vandaag weet ik dat wel. En daarom wil ik iedereen die Imroder en mij
heeft gebracht tot waar we vandaag zijn, van harte bedanken.

Bedankt!
Ik ben heel dankbaar voor wat ik meekreeg van mijn grootouders aan beide kanten. Zij hebben mij ‘binnengeloodst’ in deze wondere wereld van bouwen, kopen en verkopen. Ik ben ook mijn ouders enorm dankbaar voor
de kansen die ze me gegeven hebben. Mama, papa, jullie maakten mij tot de vrouw, moeder, zus en ondernemer die ik vandaag ben.
Bedankt ook aan Piet, mijn partner en Pauline en Camille, mijn kinderen. Ik zie jullie zo graag en wil voor jullie
een goede mama zijn. Ik besef dat ik zoveel geluk heb dat jullie me de tijd geven om mijn passie te volgen, en
om te kunnen doen wat ik doe. Een superdikke merci ook voor jou, Mike, mijn broer. Jij bent mijn rots in de business-branding. Bij jou kan ik mijn hart luchten. Jij geeft me als geen ander weerwerk. Dat apprecieer ik enorm.
Bedankt team. Zonder jullie ben ik niets. We zijn een ketting met schakels die allemaal even belangrijk zijn. Ik
hou van de familiale sfeer en de vibe bij ons op kantoor. Net als ik houden jullie niet van hokjesdenken en gaan
jullie er altijd honderd procent voor! Jullie zijn stuk voor stuk toppers.
Bedankt ook aan alle externe medewerkers. Voor mij horen jullie ook echt bij het Imroder-team. Ik vind het fijn
hoe jullie meedenken. En ik apprecieer het dat jullie op het gepaste moment tegengas durven geven. Zo maken
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we elkaar sterker. Bedankt architecten, ontwerpers en vaklui uit de bouw. Bedankt ook advocaten, accountants
en fiscalisten voor jullie advies en begeleiding. Bedankt notarissen, landmeters, makelaars, bestuurders en
ambtenaren bij steden en gemeenten voor de samenwerkingen. Bedankt huurders en kopers voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen.
En last-but-not-least … bedankt, beste lezer, voor jouw rol in het Imroder-verhaal
en voor de interesse in ons magazine.
Hopelijk tot snel!
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