
 

 

PERSBERICHT 

 

Eerste realisatie AGSA een feit.  
 

AGSA en Stad Aalst hebben op een periode van 7 maanden een huzarenstuk geleverd.  

 

Op 01.04.2015 startte het AGSA, na een Europese aanbestedingsprocedure van 4 maanden en 9 

kandidaten, samen met aannemer ARTES-DE PRET uit Zeebrugge, de inrichtingswerkzaamheden 
van het Nieuw Administratief Centrum. 

 
Deze werkzaamheden volgden op de mandatering door de Gemeenteraad van 22.10.2013 en de 

opmaak van het vlekkenplan dat het AGSA, in samenwerking met het consultancybureau 
FREESTONE en gebaseerd op het programma van eisen van de Stad Aalst, opmaakte. 

 

Dag- en nacht werd er in totaal door een 285-tal verschillende personen werk geleverd, teneinde 

het resultaat van een modern, nieuw performant ingericht kantoorgebouw waar te kunnen maken: 
- Voor de architectuurwerkzaamheden werd beroep gedaan op het Internationaal bureau 

AOS-COLLIERS uit Brussel; 

- Voor de electriciteitswerken & speciale technieken (Koeling, verwarming, airconditioning) 

werd beroep gedaan op het bedrijf IMTECH uit Temse; 
- Voor het los meubilair werd beroep gedaan op verscheidene leveranciers:  

o Meubelen Van Praet uit Aalst voor het meubilair van het College van Burgemeester 

en Schepen,  

o Buro Project uit Aalst voor de kasten, vergadertafels en stoelen,  
o Kree interieur uit Brasschaat voor het design-meubilair en  
o Eurodesign uit Erpe Mere voor de werkplekken van het personeel. 

 

Een state-of-the art crisiscentrum als onderdeel van een gecentraliseerd vergadercentrum werd op 
de eerste verdieping van het gebouw geïnstalleerd.  
 
Op vlak van energie en algemeen gebruikscomfort werden de nieuwste technieken voorzien 

teneinde een duurzaam energiepeil te behalen. 

 
In totaal werd er, ter illustratie, 20.000 liter water verwerkt in de koelplafonds, 53 kilometer 

datakabels getrokken in wanden, plafonds en verhoogde vloeren en het meest recente software 
gestuurde GebouwenBeheersSysteem geïmplementeerd.  

 
Het AGSA wenst alle personen die direct of indirect betrokken waren bij de realisatie van dit 

dossier uitdrukkelijk te bedanken voor de geleverde inspanning.  
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