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ZET DEZE ZOMER EEN CONTAINER IN JE TUIN

Al sinds 1993 heeft het moederbedrijf achter Containerconcepts.be
ervaring met het herstellen en verhuren van koelcontainers, ook
als partner van festivals zoals Tomorrowland en Werchter. In 2017
zag Containerconcepts.be het levenslicht, met containeroplossingen
voor privéklanten. “Steeds meer mensen zien dit als de oplossing
voor hun tuinhuis of lounge”, legt Vincent Meers uit.

Het was een kleine stap naar ombouwprojecten
met containers. “We hadden de nodige voorzieningen en interne kennis”, zegt Vincent. Werken met
containers heeft heel wat voordelen. Ze zijn snel
inzetbaar, verplaatsbaar, modulair en goedkoper
dan iets van nul op te bouwen. Bovendien zijn
ze robuust en hebben ze een dragende structuur.
De strakke industriële look van een container
vormt een boeiend contrast met de natuurlijke
omgeving, bijvoorbeeld als poolhouse of tuinhuis,
een toepassing waar veel vraag naar is. Ook hun
festivalpodia en volledig uitgeruste containerbars
kon men al spotten in Antwerpen en omgeving.
Containerconcepts.be gebruikt voor haar ombouwprojecten vaak containers die al een leven achter
de rug hebben bij rederijen. “Het milieubewustzijn
speelt een grote factor”, vervolgt Meers. “Daarom
recycleren wij gebruikte containers”

Een container is groter dan je denkt

Wie op zoek is naar een containerproject voor
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zichzelf, kan een kijkje nemen op het terrein van
Containerconcepts.be voor inspiratie. Daar ontdek
je verschillende formaten en mogelijke afwerkingen. “Het is toch altijd anders als je echt in de
container staat”, zegt Meers. “Zo hadden we een
klant die overtuigd was dat hij een container van
40ft in zijn tuin wou zetten, tot hij hem kwam
bekijken. Uiteindelijk koos hij toch voor een exemplaar van 20ft.”

“Het klinkt cliché, maar de mogelijkheden zijn in
principe eindeloos. We proberen het geraamte
altijd onaangeroerd te laten, omdat we graag de
vorm van de container respecteren, maar eigenlijk
is alles mogelijk. Het meest spectaculaire dat we
al bouwden, was ons eerste containerzwembad.
We zagen online dat ze het in Australië deden, dus
probeerden we te testen of het technisch haalbaar
was. Alleen kozen we voor een groter formaat en
plaatsten we een raam in de lange zijwand van
de container voor een knap effect. Maar door de
druk van het water moesten alle berekeningen
zeker kloppen”, legt Meers uit.
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Het containerhuis als toekomstmuziek

Ook in de toekomst ziet Containerconcepts.be het groots. “De volgende stap is een containerhuis
neerpoten”, besluit Meers. “We krijgen af en toe die vraag, maar het blijkt meestal niet goed doordacht
te zijn. Momenteel zijn we echter in gesprek met een architect om een concrete containerwoning te
bouwen. Mede door de betonstop en opkomst van toegankelijke hernieuwbare energiebronnen, kan
een container een perfect alternatief zijn om onze ecologische voetafdruk drastisch te verminderen.”

Wie zelf een
containeroplossing
zoekt voor zijn lounge,
tuinhuis, zwembad, is bij
Containerconcepts.be
altijd aan het juiste
adres.
Elke toepassing wordt nauwkeurig
uitgetekend, opgemeten en technisch
berekend door een ingenieur. Ontdek
de vele voorbeelden en mogelijkheden
op containerconcepts.be en laat je
inspireren.

ContainerConcepts.be

Nietweg 10
2030 Antwerpen
Volg ons ook op
containerconcepts.be
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