DOSSIER

Free Style Builders combineert structuren in beton,
metaal en hout met diverse afwerkingsmaterialen

Lieven Hardy
maakt doorstart
Sinds eind 2013 zet Free Style Builders de
activiteiten van de voormalige firma Hardy
verder, evenwel zonder aluminium schrijnwerk. Daarnaast bouwt Free Style Builders
ook private woningen volgens industrieel
concept. In beide gevallen worden de voordelen van zowel beton, metaal als hout
gecombineerd met uiteenlopende afwerkingsmaterialen. “Het is een nieuwe start”,
zegt Lieven Hardy (49). “We rekenen op
onze sectorkennis, jarenlange ervaring en
ruim netwerk.”
Sinds de Tweede Wereldoorlog bouwde de firma Hardy
- met roots in Elverdinge - een reputatie op als polyvalente industriebouwer. De jarenlang opgebouwde
expertise zet Lieven Hardy sinds eind vorig jaar in
de familiale traditie voort met Free Style Builders.
“De voorbije twee jaar heb ik niet stil gezeten”, blikt
Lieven Hardy op het recente verleden terug. “Ik heb mij
persoonlijk toegelegd op de coördinatie van werken
tussen bouwheer en aannemer en ik heb hierbij heel
wat nuttige ervaring opgedaan. Daarbij voerde ik zelf
geen werken uit, maar ik zocht voor de diverse fasen
van het bouwproces de gepaste aannemers zodat
bouwheren een scherpe prijs kregen en zich geen zorgen hoefden te maken over timing en uitvoering. Nu is
het stilaan tijd geworden om met Free Style Builders
weer met eigen industriële bouwactiviteiten op de
markt te komen. We realiseerden al enkele verbouwingen en renovaties, maar bieden ook weer nieuwbouw
aan in de industrie en voor de kmo.”

Free Style Builders wil zich toeleggen op industriebouw voor kmo en voor zelfstandige ondernemers die
zich vestigen op industriële en ambachtelijke zones
op Belgisch grondgebied in een straal van 100 km
rond Ieper. Het gaat om projecten voor alle mogelijke
branches die nood hebben aan kmo-gebouwen, toonzalen, werkplaatsen, magazijnen, distributiecentra en
kantoorgebouwen.

Een eigen stek in Ieper
Voorlopig beschikt Free Style Builders nog over een
kantoor in Kortrijk. Het ligt wel in de bedoeling om de
zetel naar het Ieperse te verhuizen. “Onze werkwijze
is intussen grondig veranderd”, zegt Lieven Hardy.
“Voorlopig beschikken we niet over een eigen vestiging, zwaar materieel of personeel. Dat is echter eenvoudig op te lossen door machines te huren en zelfstandigen of onderaannemers in te schakelen, zoals
voor grondwerken, montage, industriële bevloering,
schrijnwerk en dakdichting. Coördinatie is sowieso bij
elke werf belangrijk. Fundering voeren we altijd zelf
uit. Met deze werkwijze hoeven we ook niet zwaar
te investeren. We zijn nu van start gegaan, hopen
gezond te groeien en zullen wel zien hoe het verder
evolueert. Het blijft natuurlijk de ambitie om ooit
een eigen stek te vinden in de regio Ieper en met een
eigen equipe te werken. Maar als je veel medewerkers
in dienst hebt, moet je er ook voldoende werk voor
hebben. Door de economische toestand is het aantal
opdrachten verminderd en moet die kleinere koek
verdeeld worden over een groot aantal aannemers.

Gebouwen met gemengde structuur
Na twee jaar neemt Lieven Hardy dus opnieuw de
draad op als zaakvoerder van Free Style Builders.
Hij kan daarbij terugvallen op generaties familiale
ervaring en beschikt ook nog over een uitgebreid
netwerk van contacten. De voormalige specialiteit,
het leveren en plaatsen van aluminium binnen- en
buitenschrijnwerk, behoort evenwel niet meer tot de
activiteiten.
De kerncompetentie van Free Style Builders wordt
opnieuw industriebouw. Het aanbod bestaat uit al of
niet gemengde structuren in beton, hout en metaal
en die worden dan afgewerkt met betonnen wandpanelen, silexbetonpanelen, cellenbeton, geprofileerde
staalplaat, sandwichpanelen, enzovoort. De gebouwen worden geplaatst volgens een open systeem,
met elementen die van verschillende producenten
afkomstig zijn.

LIEVEN HARDY:

“HET BLIJFT NATUURLIJK
DE GROTE AMBITIE OM OOIT
EEN EIGEN STEK TE VINDEN
IN DE REGIO IEPER.”

De groei zal mee afhangen van de marktevolutie,
maar er worden gelukkig nog altijd nieuwe industrieterreinen en ambachtelijke zones ontwikkeld voor
kmo’s die een bedrijfspand nodig hebben. Ondertussen blijven we ook nog actief in de afbraak en renovatie, evenals in de private woningbouw met industriële
technieken.” (MD – Foto DD)

www.freestylebuilders.be
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