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“Het is niet meer
uitzonderlijk dat in grote
bouwprojecten één etage
per week wordt gezet.”
Geert Van Tornhaut

Komens bedrijf versterkt zijn positie in prefabbetonsector

Cobatim werkt aan constante
groei en verbetering
Cobatim uit Komen is gespecialiseerd in de productie van maatwerk in prefabbeton
voor de woning-, appartements- en utiliteitsbouw en levert zijn producten aan alle
grote Belgische aannemers. “Het succes van een betonbedrijf hangt au fond af van
een gedegen vakkennis en de inzet van de mensen op de vloer”, weet bestuurder
Geert Van Tornhaut.

C

obatim werd in 2011 overgenomen door de
Oost-Vlaamse familiale holding VT-Invest
– met daaronder onder meer Algemeen
Bouwbedrijf Van Tornhaut, utiliteitsbouwer
Van de Walle IBC, en sloop en recyclingbedrijf
Movarec – op een moment dat het bedrijf nood
had aan een nieuwe adem. “Zes jaar verder is
dit opnieuw een goed draaiende onderneming
met een sterke naam”, zegt bestuurder
Geert Van Tornhaut. “We werken aan een
constante groei en voortdurende verbetering,
zowel van de kwaliteit van ons product, onze
productiviteit en interne procedures, als van de
service en snelle levering.”

Oude beschavingen zoals de Egyptenaren,
Romeinen en Babyloniërs kenden beton al als
stabiel bouwmateriaal. “Het is inderdaad een
alledaags en beproefd product, waar weliswaar
steeds nieuwe eigenschappen voor bedacht
worden – zoals lichtdoorgevend of zelfherstellend. In onze sector kan je wel innovatief zijn

op het vlak van automatisatie, nieuwe verbindingselementen, noem maar op. Maar au
fond hangt het succes van een betonbedrijf af
van een gedegen vakkennis en de inzet van de
mensen op de vloer.” Cobatim kende de voorbije jaren een mooie groei; dit jaar zal ongeveer
20.000 m³ beton worden verwerkt, in vergelijking met 11.000 m³ in 2012. Bij Cobatim werken
42 mensen.

Uitblinken in eigen segment
“Wij zijn actief in de appartements- en utiliteitsbouw en leveren maatwerk in de snelle
prefab die de aannemer vandaag wil”, vertelt
Geert Van Tornhaut. “Op dat vlak zijn wij één
van de belangrijkste spelers op de markt.
De stap naar architectonisch beton – voor
kunstwerken, balkons of gevels – gaan wij
niet zetten, dat is een andere specialisatie.
Maar dat neemt niet weg dat wij industrieel
beton met de meest uiteenlopende vormen en

wapeningen kunnen aanleveren en zo ook heel
specifieke producten maken.” 80% van de balken- en kolommenproductie binnen Cobatim is
bestemd voor de industriebouw. Bij de muren
is het net omgekeerd: daar is 80% bestemd
voor de utiliteitsbouw. “De pure industriemuur
wordt immers (semi-)automatisch gefabriceerd en daar leent onze infrastructuur zich
niet voor. Wij willen uitblinken in ons segment.”
Het succes van prefabbetonelementen heeft
alles te maken met de wens van bouwheren
om steeds sneller en zo rendabel mogelijk
een gebouw op te trekken. “Het is niet meer
uitzonderlijk dat zelfs in grote bouwprojecten
één etage per week wordt gezet. Wij leveren de
elementen om die snellere bouwwijze mogelijk
te maken”, zegt Geert Van Tornhaut.
Eind november deelt FEBE (de Federatie van de
Betonindustrie) weer zijn ‘Elements Award’s
uit. Vorig jaar behaalde Cobatim de eerste prijs
in de categorie ‘Precast in Buildings’, voor zijn
medewerking aan FoodMet, de grootschalige
herontwikkeling van de slachthuissite in
Anderlecht. (JD - Foto Kurt)
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