Bienvenu, Welkom, Wilkommen, Welcome CREE
CREE zet een nieuwe stap voorwaarts met een licentie in België.
Dornbirn/Brussel, 24 juni 2019 – CFE Contracting NV/SA is voortaan een
licentiehouder van CREE GmbH voor België, na de ondertekening van een
contract door Raymund Trost, CEO van CFE Contracting, Hubert Rhomberg, CEO
van CREE GmbH, en Volker Weissenberger, Director Global Licensing. CFE krijgt
exclusief toegang tot een totaal nieuwe digitale aanpak voor de ontwikkeling en
bouw van vastgoed voor haar klanten en partners. "Wij zijn erg trots dat we ons
nieuwe platform en ons gepatenteerd hybride houtbouwsysteem naar een nieuw
land kunnen uitbreiden", zegt Hubert Rhomberg. België is het achtste land dat in
het kader van een agressieve groeistrategie toegang krijgt tot het CREE-platform.
De eerste projecten zijn al gepland.
"Het CREE-systeem is een beproefde en geteste technologie waarmee
architecten, investeerders en aannemers hun projecten kunnen plannen en
ontwerpen, met grote voordelen in termen van snelheid, betrouwbaarheid en
kosten in de levenscyclus", vertelt Raymund Trost over de beslissing van zijn
bedrijf om een licentiehouder te worden. Het CREE-systeem is sterk afhankelijk
van een natuurlijk hernieuwbare grondstof: hout. Zijn belangrijkste kenmerk is de
gestandaardiseerde prefabricage van afzonderlijke componenten, zoals het dak,
de gevels, de kolommen en de kern. Ze moeten op de bouwplaats slechts worden
geassembleerd. Dat betekent minder lawaai, minder stof en minder tijd, plus een
besparing van middelen en geld. "Deze modulaire bouwmethode maakt bovendien
een globale toepassing van het systeem met lokale middelen mogelijk, zelfs voor
grootschalige gebouwen, en dat met een beduidend lagere CO2-uitstoot", legt
Hubert Rhomberg uit. "Dat is bijzonder voordelig voor klanten en bouwbedrijven
zoals CFE Contracting."
Op het platform van CREE kunnen alle partijen bovendien bouwelementen,
componenten, ontwerpen of volledige oplossingen in termen van ruimte en tijd
digitaal visualiseren en organiseren, zodat ze de volledige levenscyclus van het
CREE-gebouw in kaart kunnen brengen. Alle partijen kunnen het platform
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onbeperkt gebruiken als ondersteuning bij de planning, berekening en bouw.
Dankzij deze "cybernetische tafel" zijn voor de investeerders, architecten en
technische planners relevante factoren zoals snelheid, zekerheid over de kosten
en kwaliteit gegarandeerd, terwijl alle partijen doorlopend kennis en knowhow
uitwisselen.
Hoofdaannemers

en
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CFE

Contracting

kunnen

als

licentiehouders het systeem implementeren en een voorsprong nemen op hun
thuismarkt: "Via haar dochteronderneming Laminated Timber Solutions heeft CFE
al een lange en erkende ervaring in de houtbouw. Onze sector verandert onder de
invloed van digitale innovaties en de snelle omslag naar bouwprocessen die
hulpbronnen efficiënt benutten", zegt Raymund Trost, CEO van CFE Contracting.
"Dankzij een nauwere samenwerking en het delen van kennis in de volledige
waardeketen, gecombineerd met een toenemend gebruik van intelligente
technologieën zoals CREE, kunnen wij geïntegreerde oplossingen aanbieden voor
de uitdagingen die onze samenlevingen confronteren op het vlak van stedenbouw,
mobiliteit en duurzaamheid."
Over CFE Contracting NV/SA
Het in 1880 opgerichte CFE is een Belgische industriële groep met activiteiten in drie
verschillende vakgebieden: baggerwerken, bouw en vastgoed. CFE Contracting omvat alle
activiteiten van de groep in verband met bouw, multitechnieken en spoor in België,
Luxemburg en Polen. Het bedrijf telt 3.459 werknemers en heeft een jaaromzet van € 935
miljoen.
Over CREE GmbH
CREE ontleent zijn naam aan een van de Noord-Amerikaanse First Nations, die in nauwe
harmonie met de natuur leefden. De naam staat ook voor Creative Resource & Energy
Efficiency, het natuurlijke resultaat van de vier generaties bouwervaring van Rhomberg
Ventures, dat samen met het bekende Zech Group de eigenaar van CREE is. De in 2010
opgerichte onderneming streeft naar de toepassing van innovatieve ideeën als bron van
inspiratie en oplossingen om beter met de natuur samen te leven en te werken. Haar
nieuwe benaderingen focussen op de beperking van het gebruik van hulpbronnen en
energie in de volledige levenscyclus van de gebouwen, rekening houdend met de
noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan. CREE verleent internationale licenties
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voor zijn hybride houtbouwsystemen, zodat andere ondernemingen zijn baanbrekende
aanpak kunnen volgen.

Contact voor licenties:
CREE GmbH
Mariahilfstr. 29, A-6900 Bregenz
Volker Weissenberger
Director Global Licensing T +43 664 8314852
volker.weissenberger@creebyrhomberg.com
www.creebyrhomberg.com
Perscontact
CREE GmbH
Mariahilfstr. 29, A-6900 Bregenz
Mag. Matthias Moosbrugger
Head of Marketing & Communication
T +43 5574 403-2195
media@creebyrhomberg.com
www.creebyrhomberg.com

Contact CFE Contracting
Laminated Timber Solutions

Niko Bonnyns

Managing Director

Breulstraat 111

8890 Moorslede

T +32 51 78 00 33

www.laminatedtimbersolutions.be
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