
Sterke  
installatiebedrijven  
vormen nog sterkere 
HVAC-cluster

Naar meer integratie van technieken

Rome is niet op een dag gebouwd. Een nieuwe volwaardige 
HVAC-pijler dan zeker ook niet. Toch maakt ATS daar via een 
uitgekiende strategie versneld werk van. En die versnelling hoger 
is er niet zomaar gekomen. Overkoepelend coördinator Frank 
Decock: “Van oudsher zijn elektro, mechanisatie en distributie de 
drie pijlers binnen ATS. De integratie van technieken laten klanten 
echter steeds liever in de handen van één en dezelfde partner. 
Een betere coördinatie en een duidelijke verantwoordelijkheid zijn 
onmiskenbare voordelen. Door middel van gerichte overnames van 
installatiebedrijven willen we als HVAC-tak binnen ATS organisch 
verder groeien en steeds sterker worden. Met maar één doel 
voor ogen: de klant ontzorgen, van concept tot uitvoering en 
service.”

Eigen identiteit als toegevoegde waarde

ATS hoefde niet ver te zoeken. Het heeft al een aantal jaren een 
uitstekende samenwerking met een aantal HVAC-installateurs. 
Gezel uit Buggenhout was de eerste partij waar Frank Decock 
ging aankloppen. CEO Daan Goedgezelschap: “Dat de deal snel 
beklonken was heeft er alles mee te maken dat we onze eigen 
identiteit bewaren. Toen Gezel 73 jaar geleden ontstond kwamen 
we vooral over de vloer bij particulieren rond de kerktoren. De 
laatste decennia verbreedde onze scope naar meer industriële 
projecten en moderne energiediensten zoals WKK’s. Onze klanten 
en onze medewerkers voelen zich nog steeds verbonden met 
het vakmanschap van ons familiebedrijf en dat willen we zo 
houden. ATS herkent en erkent die meerwaarde. Er is altijd ruimte 
voor eigen inbreng en ondernemerschap. Voor ons een belangrijke 
voorwaarde om in dit verhaal te stappen.”

Verder gaan in meedenken

Onder de vleugels van Gezel zit ook Chauffage Acar, specialist 
in verwarming en sanitair binnenshuis. “De voorbije jaren is er 
geen sprake meer van een evolutie binnen onze technieken maar 

De energietransitie heeft de HVAC sector grondig 

dooreengeschud. Om gebouwen, residentieel of 

industrieel, future proof te maken, zullen ze in 

de eerste plaats duurzaam moeten zijn. Het doet 

het belang van HVAC-technieken stijgen, maar 

tegelijkertijd neemt ook de complexiteit en de nood 

aan automatisering door deze evolutie enorm toe. 

Voor ATS het sein om een volwaardige HVAC-pijler 

uit te bouwen die klanten van A tot Z kan ontzorgen 

over het volledige luik.

een echte revolutie. Om de continuïteit te garanderen, 
vandaag en in de toekomst, wilde ik zelf sterke 
partnerschappen aangaan”, opent CEO Vincent Acar. 
“Die vonden we in eerste instantie bij Gezel maar zeker 
ook en misschien nog meer bij ATS. De synergie is groot 
voor ons en onze klanten. We blijven die flexibiliteit van 
een kmo houden, maar door de ruggensteun van de 
professionele organisatie van ATS krijgen we toegang 
tot nog meer knowhow. We staan niet meer alleen, we 
kunnen praten met elkaar. Altijd in twee richtingen. Zo 
kunnen we ook nog verder gaan in het meedenken met 
klanten. Naarmate de samenwerking verder zal groeien, 
zullen we nog meer vruchten kunnen plukken. Daar ben 
ik rotsvast van overtuigd.”

Blijvend op kunnen rekenen

Met de toetreding van Naessens HVAC tot de HVAC-
pijler maakte ATS een mooie opening naar de West-
Vlaamse markt. “Ieder binnen de groep heeft zijn 
eigen expertise, of van een bepaalde regio, of van een 
bepaalde technologie. Dat maakt ons uniek en des te 
sterker door als groep naar buiten te kunnen treden”, vat 
CEO Luc Naessens de sterke troeven samen. “Omdat 
de opvolging ontbreekt en ik mijn medewerkers en 
klanten zekerheid wil geven, was de keuze voor ATS 

Vincent Acar (Acar Chauffage), Frank Decock (ATS), Peter De Swaef (Censatech), Daan Goedgezelschap (Gezel), Dieter Dhaeze (ATS), Luc Naessens (Naessens HVAC)

Daan Goedgezelschap (Gezel) en Vincent Acar (Acar Chauffage)

Luc Naessens (Naessens HVAC) m
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een logische. Hun visie op de toekomst is er immers één waar ik volmondig kan achter staan. Klanten die al 
wat watertjes doorzwommen hebben weten dat het hier bij ATS om serieuze mensen gaat, met kennis van 
alle technieken en waar je vooral blijvend op kan rekenen. Door de stijgende complexiteit van HVAC-
techniek met de komst van elektrificatie zal dat belangrijker dan ooit zijn. Service wordt echt de manier om je te 
onderscheiden.”

Sneller omschakelen in energietransitie

De titel voor de meest recente overname gaat naar Censatech in Drongen: “In deze sterk veranderende 
markt voelen we ons soms dinosaurussen”, vertelt CEO Peter De Swaef met een knipoog. “De kennis van 
de klassieke technieken zit in de vingers en de hoofden van onze mensen. Door aansluiting te zoeken bij 
ATS kunnen me meeliften op de omwenteling die elektrificatie met zich meebrengt. We gaan sneller kunnen 
omschakelen dan ooit zou mogelijk geweest zijn door individuele opleidingen. En dat er ook winst in efficiëntie 
en rendabiliteit is door aankopen te optimaliseren, een IT-platform te delen … ligt ook voor de hand. Bovendien 
kunnen we nu een uitgebreider verhaal brengen naar onze klanten. Ventilatie, koeling, elektriciteit … ATS 
brengt eigenlijk het hele pakket aan diensten binnen in ons bedrijf.”

Automatisering als extra troef

Een niet onbelangrijk gegeven voor alle aanwezigen aan tafel om meer en betere diensten te kunnen aanbieden 
is ook de Business Unit HVAC Building Automation in Merelbeke. Manager Dieter Dhaeze: “Ontwikkelingen die 
al een tijdje leven binnen de industrie sijpelen ook door naar de residentiële markt. Automatisering is een van 
de belangrijkste trends van het moment om gebouwen energiezuiniger te maken. Wij ondersteunen alle 

HVAC-bedrijven binnen onze groep om technieken zo optimaal 
mogelijk aan te sturen met een zo groot mogelijke energiewinst. 
Door middel van sturingstechniek, maar evenzeer de bekabeling 
en de bordenbouw. We streven ook naar oplossingen die zoveel 
mogelijk kunnen integreren. Dus niet alleen HVAC, maar ook 
verlichting, brandbeveiliging, batterijladers, WKK-installaties …

Duurzame gebouwen
Het streven naar energieoplossingen die de ecologische 
voetafdruk verkleinen is ook de essentie achter de ESCO 
projecten die de HVAC-pijler van ATS verzorgt. “Energy Service 
Company, dat is waar ESCO en wij voor staan. Wij gaan zelf 
de maatregelen om een gebouw duurzamer te maken voor 
onze rekening nemen. De eigenaar van het gebouw betaalt die 
investering terug met een gedeelte van de besparing die het 
lagere energieverbruik oplevert”, legt Frank Decock uit. “Dit past 
perfect in onze ambitie en die van ons moederbedrijf Luminus 
om klanten volledig te ontzorgen met technische, maar in dit 
geval ook juridische knowhow. Door de sterkte van de bedrijven 
in onze groep kunnen we die toegevoegde waarde tot in de 
schoot van onze klanten brengen.”

Toekomstmuziek

ATS en Frank Decock zijn hiermee 
nog niet aan het einde van hun Latijn. 
“Het is de bedoeling om de komende 
maanden en jaren nog verder in 
te zetten op deze HVAC-pijler met 
gerichte overnames. We zullen daarbij 
een nog bredere geografische spreiding 
nastreven. Die zal cruciaal zijn om 
in elke regio service te garanderen, 
onontbeerlijk vandaag om het verschil 
te maken. Daarnaast zoeken we actief 
naar een verdere differentiatie. Voor 
elke nood in HVAC, willen we een 
gepaste oplossing en een ervaren 
expert kunnen aanreiken aan onze 
klanten”, besluit Frank Decock. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.

Peter De Swaef (Censatech) Dieter Dhaeze (ATS)

Frank Decock (ATS)m
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ESCO-project
in WZC spaart 300 ton 
CO2-emissie uit

Het woonzorgcentrum WZC Damiaan in Tremelo is 

met zijn 460 residenten het grootste van het land. 

Het maakt deel uit van de Senior Living Group. 

Een gebouw van dergelijke omvang stond helaas 

ook gelijk met een hoge energiefactuur. Senior 

Living Group klopte daarom aan bij Wattson om 

een concept uit te werken om de duurzaamheid 

te verhogen, zonder te raken aan het comfort van 

de bewoners. Met ATS en dochterbedrijf Gezel als 

uitvoerder vormde Wattson een tandem van kwaliteit 

die samen 300 ton CO2-emissies bespaarden.

Toon zetten in zorg en duurzaamheid

Senior Living Group ontstond in 2004 als private zorgondernemer 
en is onderdeel van de Europese groep Korian. Door zijn sterke 
focus op kwaliteit van leven, wist het bedrijf zich in geen tijd op 
te werken tot Belgisch marktleider in woonzorgcentra (WZC). 
CTO Sigrid Knops: “In totaal beheren we 119 sites in België, 
goed voor 12.000 bedden, aangevuld met een thuiszorgdienst 
van 500 verpleegkundigen.” Senior Living Group wil ook op vlak 
van duurzaamheid de toon zetten. “We beschikken over een vaak 
verouderd patrimonium”, vertelt Sigrid. “Omdat we de focus op 
de zorg en onze bewoners willen houden, wilden we liever zelf de 
zware investeringen in energiebesparende maatregelen niet dragen. 
Een ESCO-project was voor ons de ideale uitkomst om de 
continuïteit van onze installaties te waarborgen.” Daarvoor ging 
Senior Living Group in zee met het Gentse Wattson.

Hedwig Goedgezelschap (Gezel), Sigrid Knops (Senior Living Group), Frank Decock (ATS), Floor Apers (Wattson)

Hedwig Goedgezelschap (Gezel) naast WKK bij WZC Damiaan

Totaalaanpak om energie te besparen

ESCO-overeenkomsten zijn bij ons nog niet 
ingeburgerd, maar in de Verenigde Staten zijn ze 
de standaard. Projectingenieur bij Wattson Floor 
Apers legt uit hoe het werkt: “Als ESCO (Energy 
Service Company) ontwikkelt en beheert Wattson 
energiebesparende projecten bij bedrijven of 
organisaties. We zorgen ervoor dat zo’n project 
van A tot Z uitgewerkt en uitgevoerd wordt. Ook de 
financiering ervan nemen we op ons. Na oplevering 
blijven we actief het project opvolgen zodat de beloofde 
besparingen gehaald worden. Met die besparing in 
energieverbruik, betaalt de klant dan de nieuwe 
installaties af. Wanneer het contract afloopt, wordt 
het volledig eigenaar van de installaties.” Wattson wil 
het verschil maken ten opzichte van andere ESCO-
bedrijven door een integrale aanpak die de gebouwschil 
meeneemt. “We respecteren de trias energetica en 
gaan in eerste instantie warmteverliezen reduceren om 
dan te kijken hoe we energie op een efficiëntere en 
groenere manier kunnen opwekken.”

45% besparing op de 
elektriciteitsfactuur

Het was net deze aanpak die Senior Living Group 
overtuigde. Intussen realiseerden Senior Living Group 
en Wattson al meer dan twintig projecten samen. 
Eentje dat er tussenuit springt is het WZC Damiaan in 
Tremelo. Door zijn omvang als grootste WZC van België 
was het potentieel voor besparingen er enorm. “De 
site kent een historisch gas- en elektriciteitsverbruik 
van respectievelijk 4.301 MWh en 1.355 MWh. Met 
het project willen we een jaarlijkse besparing van 
10% op de gasfactuur realiseren en 45% op de 
elektriciteitsfactuur. Dat is goed voor een besparing 
van 300 ton CO2-emissies. Het uitdenken van het 
concept gebeurt door ons, maar voor de uitvoering 
gaan wij met onderaannemers in zee. We dagen ze 
uit om mee te denken hoe we tot het best mogelijke 
resultaat kunnen komen.”
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REALISATIE DOOR: ATS NV EN GEZEL NV
Gerealiseerde technieken: 

- netinkoppeling en netontkoppelborden voor de zonnepanelen

- energetische optimalisatie van middenspanning

- renovatie stookplaats en optimalisatie van de elektriciteitsconsumptie van alle pompen

- optimalisatie van productie van thermische energie en sanitair warm water

- optimalisatie van de automatisering van de gebouwen en gebouwbeheer

- implementatie van WKK’s

- data-acquisitie om de verbruiksgegevens automatisch te meten en te registreren 

   naar energieboekhouding en om de energie-efficiënte te bewaren

Centimeterwerk met WKK

Het project bestond onder meer uit de renovatie van de stookplaats en de integratie van een WKK-installatie. 
Daarnaast kwamen er zonnepanelen op het dak, uiteraard voorzien van de nodige isolatie. Verder werden alle pompen 
geoptimaliseerd, net als de middenspanning. Omdat meten weten is, stond ook data-acquisitie centraal om de 
verbruiksgegevens te kunnen opvolgen. Hedwig Goedgezelschap, CEO Gezel: “Uit de haalbaarheidsstudie van 
Wattson bleek een WKK hier jaarlijks voldoende uren te kunnen draaien (meer dan 6.000) om interessant te zijn. 
De uitdaging zat hem in de inpassing in de stookplaats. Dat bleek echt centimeterwerk te zijn. Tijdens de renovatie 
van de stookplaats en het optimaliseren van alle pompen, konden we overigens een beroep doen op een mobiele 
stookplaats, een eigen ontwerp dat hier voor de eerste maal toepassing vond. Zo was het comfort voor de bewoners 
gegarandeerd.”

Finetunen

Een jaar geleden zaten de werken er op. Daarmee is het project allerminst afgerond. Hedwig Goedgezelschap legt uit: 
“Een WKK-installatie heeft toch minstens een jaar nodig om volledig optimaal te gaan draaien. Voor de opvolging van 
de energiestromen gaat het erom te blijven finetunen waar nodig.” Ook de samenwerking tussen Wattson en ATS gaat 
door. Floor Apers: “Intussen zijn we samen in een vijftal projecten aan de slag. De sterke communicatie, het open 
meedenken, de no-nonsense aanpak en het respect voor deadlines van ATS smaken naar meer.”

Meedenken in energiebesparingen

Een aanpak die op het lijf geschreven is van ATS. Manager HVAC & Energy Solutions Frank Decock: “Als 
groep kunnen wij installatietechnieken, maar ook automatisering en gebouwbeheer vanuit eigen schoot 
aanleveren. Dat is een absolute meerwaarde.” ATS had tevens een warme aanbeveling gekregen van 
moederbedrijf Luminus, de vaste energieleverancier van Senior Living Group. Redenen genoeg voor 
Wattson om ATS en dochterbedrijf Gezel in dit project te betrekken. “De samenwerking beviel meteen. 
“Er werd echt met ons meegedacht om tot de hoogst mogelijke besparing te kunnen komen”, vertelt 
Floor tevreden. “Omdat de continuïteit van de installaties te allen tijde gegarandeerd moest blijven voor het 
comfort van de bewoners was communicatie cruciaal. Ook dat liep vlekkeloos.”

Hedwig Goedgezelschap (Gezel), Floor Apers (Wattson), Frank Decock (ATS), Sigrid Knops (Senior Living Group)

Frank Decock (ATS), Floor Apers (Wattson), Sigrid Knops (Senior Living Group)
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