ecobeton water technologies
1910 - 2010

100 jaar innovatie

VERWELKOMING door Mevr. HILDE CUYKX,
gedelegeerd bestuurder ecobeton water technologies
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Mijnheer de Kamervoorzitter,
Mijnheer de Minister-President,
Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Minister,
Dames en Heren Volksvertegenwoordigers,
Mijnheer de Gouverneur,
Madame le Consul,
Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren Schepenen en Gemeenteraadsleden van de
stad Sint-Truiden
Dames en Heren Hoogwaardigheidsbekleders,
Dames en Heren,
Mesdames, Messieurs,
Meine Damen und Herren,
Ladies and Gentleman,
Les damos la bienvenida,
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In naam van de Raad van Bestuur, de Adviesraad, het personeel
en mezelf heet ik u van harte welkom op de viering van het 100jarig bestaan van ecobeton water technologies.

Au nom du Conseil d'Administration, du Conseil de Consultance,
du personnel et de moi-même je vous souhaite cordialement la
bienvenue à la célébration du centième anniversaire d'ecobeton
water technologies.

Ik ben uitermate verheugd, je suis ravie, I am delighted, dat u hier
vanmiddag zo talrijk aanwezig bent en tijd hebt vrijgemaakt om
dit samen met ons te vieren. Some of you have traveled a long
way to share this moment with us.

Mijn speciale dank gaat ook uit naar Minister-President Peeters die
steeds het belang voor Vlaanderen van kleine KMO's als de onze
heeft onderstreept en heeft toegezegd vandaag ook het woord
te nemen.

Ik dank ook mijn zus Betty en al mijn medewerkers, die zonder
uitzondering bijgedragen hebben aan de organisatie van deze
viering.

3/15

De roots van ecobeton water technologies gaan terug tot in 1910.
In dat jaar legde mijn grootvader, Emiel Cuykx, de grondslag van
de betonfabriek. Dat was hier, op deze terreinen, waar u nu zit of
staat en waar wij vandaag de dag nog steeds gevestigd zijn.

Treize ans plus tard, en 1923, mon grand-père a fondé la section
construction routière. Sous la direction de son fils - mon père - Max
Cuykx, la société a évolué, s'est agrandie et 'est devenue la S.A.
Beton Algemene Constructie, en abrégé la S.A. BETONAC.

Vanuit dit historisch perspectief en deze traditie getrouw,
bouwden we zelf verder op de kennis, de ervaring en vooral de
moed en het doorzettingsvermogen van mijn vader en mijn
grootvader, die naar de tijdsgeest voornamelijk redeneerden
vanuit de techniek.

Dit maakt dat we van een ambachtelijke vervaardiging van
betonproducten zijn geëvolueerd naar een moderne,
productiegerichte en geïndustrialiseerde betonfabriek die
kwaliteitsvolle geprefabriceerde betonproducten vervaardigt die
hun toepassing vinden in, onder andere, de zuivering van
huishoudelijk afvalwater en het opvangen van regenwater.

Ter hunner nagedachtenis, à leure mémoire, en uit dank dat zij dit
alles voor mij en mijn familie mogelijk maakten, vraag ik u om een
warm applaus, un applaudissement chaleureux.
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Het bedrijf draagt nu de naam ecobeton water technologies. Een
naam die uitdrukt waar we vandaag de dag voor staan: een
technologische onderneming die haar strepen verdient in de
betonindustrie én in de watersector.
Dit met innovatieve, geprefabriceerde, plug-and-play
productoplossingen die vaak via de professionele
distrubutiekanalen (zoals bouwmaterialenhandelaars) hun weg
vinden naar een tevreden eindklant. Oplossingen die eenvoudig
(simple), robuust (solid), betrouwbaar (sure) en duurzaam
(sustainable) zijn en, onder meer, hun toepassing vinden bij het
beheer en het gebruik van huishoudelijk, regen-, stedelijk en
industrieel water en afvalwater.

Nous accordons beaucoup d'importance à la cohésion de notre
équipe entière, qui montre un maximum de flexibilité et un
éventail de compétences. Leurs talents, leurs passions et leurs
expériences diverses, nous permettent d'engager en permanence
les compétences et les ressources là où elles sont nécessaires.
C'est un aspect d'importance primordiale qui renforce notre
organisation et contribue fortement à son succès.

Vandaag de dag zijn wij zijn een solide en onafhankelijke
onderneming met een 40-tal werknemers, waarvan twee derden
arbeiders. Wij realiseren een zakencijfer van 7 miljoen euro,
waarvan er 60% wordt behaald in Vlaanderen en 40% in Wallonië.
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Bovendien zijn we er vast van overtuigd dit cijfer de eerstvolgende
jaren te doen stijgen.

Policy and regulations in EU member states have become more
and more harmonised and, as a consequence, economic barriers
between the member states are vanishing. This is one of the
reasons why we have started recently to focus on exporting our
knowledge and experience. The inhouse technology and know
how of ecobeton water technologies meets worldwide market
demands and we strongly believe that ecobeton water
technologies can create an important added value in the world
of water.

I am pleased that I can proudly announce that we are close to
make a deal in Poland so that in the near future the Polish market
can benefit from the know how of ecobeton water technologies in
terms of small wastewater treatment systems.
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Wat onderscheidt ons in de markt van vandaag ?

Onder mijn impuls is ecobeton water technologies vandaag
hoofdzakelijk operationeel in de watersector en dan voornamelijk
in de kleinschalige waterzuivering. Deze niche vormt een
belangrijke economische activiteit, die voornamelijk gekenmerkt
wordt door zijn dynamiek en innoverend karakter.

Het staat vast dat door de evolutie van de economie, de steeds
verdergaande verstedelijking en de gevolgen van de
klimaatverandering de sector er binnen twintig jaar heel anders zal
uitzien. De uitdaging voor ons team is te leren leven met
onzekerheden en een onvoorspelbare toekomst en deze om te
zetten naar opportuniteiten voor het bedrijf.

In deze complexe wereld van overaanbod plaatsen wij niet langer
onze productoplossing, maar wel de eindgebruiker en de
opdrachtgever - en dus de marktvraag - centraal. Door deze
eenduidige visie stellen we ons als een van de weinigen kwetsbaar
op en dat vergt boven alles deskundigheid, discipline en maturiteit
van ons team. Ik kan u verzekeren dat denken vanuit de markt
ook voor onze ingenieurs een krachtige cultuursverandering
gevergd heeft.

Le contact personnel avec nos clients et les maîtres d'ouvrages est
important. Nous analysons scrupuleusement leurs demandes.
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Comment pouvons-nous satisfaire leurs demandes? Comment
pouvons-nous leur donner confiance? Comment peuvent-ils
trouver leur profit? Comment peuvent-ils en tirer avantage? Bref,
pour nous, la création d'une plus-value pour nos clients et les
maîtres d'ouvrages est d'une importance capitale.

Zelf hebben we er ook alle baat bij meer te geven dan er van ons
verwacht wordt, want deze klant en die opdrachtgever wordt
hierdoor immers een van onze beste verkopers en onze meest
actieve referentie. Getuige hiervan is onze sterke verankering in de
professionele distributiekanalen.

Daarenboven stel ik ook vast dat hoe dichter mijn medewerkers bij
de klant en de opdrachtgevers staan, hoe meer gedreven en
enthousiaster ze worden. En deze eigenschappen zijn één van de
sleutels tot succes.

Ons standaardgamma aan productoplossingen, evenals onze
tailor made projecten en services worden gestaag verbeterd,
verruimd, geoptimaliseerd en vernieuwd. Wij zijn altijd op zoek
naar slimme, innoverende ideeën en zijn daarenboven in staat om
snel in te spelen op onverwachtse behoeften. Zoals elk bedrijf
trachten wij onze kosten te drukken. Maar door vooral juist nu te
investeren in sterke, betrouwbare, evenwichtige en conjunctuurbestendige productoplossingen kunnen wij sneller met onze
innovaties naar buiten komen.
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Our in-house R&D department does not solely rely on its own
competences. They closely work together with nationally as well as
internationally renowned univerisities and knowledge centres. By
doing so, an intensive interaction and collaboration is initiated that
result in early detection, exploration and valorisation of common
opportunities.

We hebben ook niet de ambitie om alles alleen te willen doen.
Intens samenwerken maakt een open communicatie,
transparantie en directe vormen van wederzijds overleg
noodzakelijk. Deze confrontatie leidt voor mijn team ingenieurs en
techniekers in vele gevallen tot het bedenken van iets waar tot
hiertoe nog niemand aan gedacht heeft. Dat gepassioneerd
opereren buiten de begane paden en tegen de stroom durven in
te zwemmen, kost een hoop energie, maar ik kan u verzekeren
dat we er ook veel voor terug krijgen.

Het centraal stellen van de marktvraag en onze projectgerichte
structuur maken dat wij intercommunales, riool- en
waterbeheerder net die productoplossingen kunnen aanbieden
waar ze naar op zoek zijn of samen met hen specifieke
productoplossingen kunnen uitwerken.

Bij onze nieuwe ontwikkelingen houden we ook rekening met de
inzet van energie-besparende oplossingen en het gebruik van
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hernieuwbare vormen van energie. Ook voor onze eigen
energiebehoeften maken we enkel gebruik van groene stroom.

A l'heure actuelle, notre équipe d'ingénieurs recherche les
possibilités de l'application de l'énergie éolienne, hydroélectrique
et solaire (ou une combinaison de ces ressources énergétiques).
Les premiers résultats indiquent que, pour nos stations d'épuration
individuelles à partir d'une capacité de cent équivalent habitant
l'installation d'une petite éolienne peut être une solution, non
seulement au plan écologique, mais également au plan
économique. Une maquette d'une telle éolienne, de notre
partenaire Eolice de Villers-le-Bouillet, se trouve sous ce chapiteau.

Innovatie heeft niet alleen betrekking op producten, maar in de
meest brede zin van het woord ook op alle bedrijfsprocessen,
onze projectgerichte structuur en zelfs op het vlak van distributie
en diensten en op het zoeken naar manieren om op een
innoverende wijze efficiënt samen te werken met andere partners
en de overheid.
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Ik bedoel hiermee dat er ook nieuwe coalities moeten gesmeed
worden met de overheden, kennisinstellingen, bedrijven en
NGO’s. Via de juiste allianties kan kennis worden gekoppeld,
investeringen worden gedeeld en risico’s gespreid. Dynamische
clusters en samenwerkingsverbanden moeten het mogelijk maken
dat veelbelovende innovatieprojecten hun toegang vinden tot de
nationale en de internationale markt.

Het aangaan van duurzame en vaste partnerships is een absolute
noodzaak wil je als kleine KMO uit Limburg overleven in een steeds
globaliserende markt. Een KMO als de onze kan het echt niet
alleen en dat proberen we dan ook niet. Tijdens de receptie kan
u, via de muurkrant die zal getoond worden op televisieschermen,
kennis kunnen maken met onze vaste partners.

Kortom, onze organisatie is gericht op vier elementen:
duurzaamheid, innovatie, rentabiliteit en, uiteraard, versteviging
en rendabele groei van ons marktaandeel.

Dit vergt op alle niveaus van ons management een sterk en
geïnspireerd leiderschap dat risico’s durft te nemen en een open
en innovatief ondernemerschap. We weten waar onze organisatie
naar toe wil en waar onze prioriteiten liggen. We werken
doelgericht vanuit een “no nonsens“-mentaliteit. Dit is de enige
manier waarop we ons als KMO op de markt kunnen
onderscheiden en het hoofd boven water houden.
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Nu gaat het soms ook al eens minder goed. Zeker als er kansen
gemist worden. Er vallen elke dag wel dingetjes tegen, kleine
details. Maar het zit in onze aard om er dan juist tegenaan te
willen gaan. Als de zaken lastig zijn, worden we juist creatiever. De
concurrentie is soms grimmig, waardoor we onze eigen
productoplossingen, met onze kennisvoordelen, duidelijker in de
picture moeten zetten.

Tot onze spijt hebben we ook moeten vaststellen dat we doorheen
onze 100-jarige geschiedenis zeer vaak gekopieerd werden en, nu
nog steeds, worden. We zien onze productontwerpen met hun
voordelen en opportuniteiten soms letterlijk elders terug. Langs de
ene kant illustreert dit wel onze voortrekkersrol, maar langs de
andere kant doet het ons als Truienaars pijn wanneer iemand
anders de vruchten van onze boom komt plukken. Daarom gaan
we in de toekomst nog meer inzetten op de bescherming van
onze intellectuele eigendom en nog meer opkomen voor onze
intellectuele rechten.

Eco beton water technologies, c'est notre passion. Nous avons
beaucoup de plaisir dans notre travail et nous envisageons
beaucoup d'opportunités. La manière dont des spécialistes
nationaux et internationaux apprécient ce que nous avons réalisé,
nous flatte. Nous en sommes fiers et cela nous inspire.
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Ook water is voor ons een bron van inspiratie. Een tekort aan
water, en dan vooral aan drinkbaar water - dit door droogte,
verdroging en een daling van de beschikbare watervoorraden - is
vandaag de dag een realiteit voor maar liefst een derde van de
wereldbevolking. Bovendien zorgt een gebrek aan kwaliteitsvolle
sanitaire voorzieningen dat er jaarlijks ongeveer twee miljoen
mensen sterven aan diarree-verwante ziekten. Dit gebrek aan
water en sanitatie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid
van de mensen, maar heeft ook een impact op het dagelijkse
leven en verhindert de verdere ontwikkeling van de getroffen
gemeenschappen. En dan hebben we het nog niet gehad over
de nefaste impact van overstromingen ...

Deze problemen stellen zich niet alleen in ontwikkelingslanden.
Ook dichter bij huis worden we hiermee geconfronteerd. Zo zien
we in Vlaanderen het grondwaterpeil, en dus ook de beschikbare
watervoorraden, steeds verder dalen.

La directive européenne sur l'eau prévoit, vers 2015, un bon état
qualitatif et quantitatif des eaux de surfaces et des eaux
souterraines. Ceci implique, qu'en Belgique, pas mal d'efforts en
termes d'épuration doivent encore être réalisés.

And what about climat change? Are we prepared to deal with its
consequences? Or will we be facing numberous floods in the
future?
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Het spreekt met andere woorden voor zich dat er veel aandacht
moet gaan naar hoe we omgaan met drinkwater, afvalwater,
regenwater, kortom “water“ in het algemeen. Dat water de
aandacht moet krijgen die het verdient. En dat is net waarom
ecobeton water technologies doet wat ze doet en het Protosproject in Ecuador ten volle ondersteunt. En ik wil meteen ook van
de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw
genereuze bijdrage in dit project.
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Tot slot hou ik eraan onze klanten en opdrachtgevers speciaal te
bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, want jullie zijn de
sleutel van ons succes. Jullie maakten en maken het voor mij en
mijn medewerkers mogelijk dat wij ecobeton water technologies
verder kunnen uitbouwen.

Ook de stad Sint-Truiden zou ik willen bedanken voor de
ondersteuning die zij heeft geboden en nog steeds biedt, in woord
en in daad, bij de werking en de verdere ontwikkeling van het
bedrijf.

Wij danken u! Nous vous remercions! Nous n'avons pas encore fini
en ikzelf ga er nog steeds met volle kracht tegenaan!

Ik wens u allen een prettige namiddag en tot straks! Bonne aprèsmidi! Enjoy your afternoon!
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