
Together we create
smart and sustainable cities



WIE IS APK 
GROUP?

APK Group verbindt mensen, bedrijven en overheden met elkaar. We 
zorgen voor een totaalpakket. Dit doen we door toekomstgericht wegen 
aan te leggen, nutsvoorzieningen, netwerken en databekabeling te 
installeren.

EEN TOTAALPAKKET 
OP MAAT
Voor elk project heeft u ongeacht het aantal 
benodigde expertises telkens één enkel 
aanspreekpunt. Uw opdracht, hoe complex ook, 
is bij APK Group in professionele handen. 

WIE IS APK GROUP?

APK GROUP IN KAART

KERNWAARDEN

8 SECTOREN OM SMART 
EN SUSTAINABLE CITIES 
TE CREËREN 

WERKEN BIJ APK GROUP

INHOUD

We verbinden, ontzorgen en onderhouden onze 
klanten. Dit doen we al meer dan 60 jaar, met 
intussen meer dan 1.600 sympathieke collega’s. 
APK Group werkt voornamelijk voor bedrijven 
(B2B), instellingen en overheden (B2G) en in 
mindere mate rechtstreeks voor particulieren 
(B2C). Dit neemt echter niet weg dat onze 
activiteiten impact hebben op het dagelijkse leven 
en het welzijn van burgers. Hierbij streven we 
naar minimale hinder voor mens en milieu. 
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APK GROUP 
IN KAART
APK Group is marktleider in de snel 
evoluerende wereld van intelligente 
wegeninfrastructuur, energie-, water- en 
telecomnetwerken, afvalverwerking en 
duurzame bouwconstructie. 
Hierbij kan je ons terugvinden in meer 
dan 50 filialen over heel België, 
Nederland, Duitsland en 
Luxemburg. 

Over deze 50+ filialen wordt de expertise 
van APK Group gebundeld in 8 sectoren 
om de creatie van smart & sustainable 
cities te realiseren. Onze kernactiviteiten 
zijn servicewerken voor energiedistributie, 
watervoorzieningen, data, telecom, 
rioleringen, wegenbouw, grondverzet, 
recycling, milieutechnieken, prefabricatie 
en hoogbouw. Daarnaast zijn wij ook de 
geschikte partner voor de aankoop van 
bouwmachines, recyclagematerialen, en zijn 
we gespecialiseerd in gestuurde boringen en 
microtunneling, betonwerken met glijbekisting, 
transporten, bronbemalingen en signalisatie van 
bouwplaatsen.

De ambitie om 
u maximaal te 
ontzorgen kunnen 
wij waarmaken door 
onze decennialange 
ervaring, meer dan 60 
jaar, en vooral dankzij 
de expertise van onze 
teams – ondertussen 
meer dan 1600 
gedreven collega’s.

“ “
Naast onze uitgebreide portefeuille biedt APK 
Group meer dan de optelsom van een aantal 
gespecialiseerde activiteiten in ondergrondse 
en bovengrondse bouw. Zo bieden wij ook 
het ontwerp, de bouw, de financiering en 
het onderhoud aan volgens het intussen 
ingeburgerde Design Build Finance & Maintain 
concept (DBFM), waarbij we u als opdrachtgever 
maximaal ‘ontzorgen’. De bundeling van al de 
activiteiten uit het letterwoord bij APK Group 
garandeert een beduidend kortere doorlooptijd, 
vermijdt verrassingen en meerkosten en 
faciliteert zelfs de toepassing van nieuwe 
technologieën. 
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Samenwerking

Respect

Veiligheid

Klantentevredenheid

Resultaatgerichtheid

KERNWAARDEN

DUURZAAMHEID VOOROP
De klimaatverandering en de gevolgen ervan 
zijn een nijpend actueel thema, zowel lokaal als 
globaal. Een tendens waar APK Group zich van 
bewust is en actiegericht mee omgaat. Daden 
zeggen echter veel meer dan woorden. Daar 
staan we bij APK Group 100% achter, maar wat 
doen wij als onderneming daar nu echt aan? 

APK Group spant zich in om de energietransitie 
– de vervanging van fossiele brandstoffen 
door duurzame energiebronnen – binnen zijn 
mogelijkheden te bewerkstelligen. Zo gebruiken 
we de nieuwste technologieën en werken we 
met duurzame bouwmaterialen. We maken 
gebruik van warmte-koudeopslag (WKO), van 
zonne-energie, windenergie en energieregulatie. 
Sinds 2016 wordt binnen de APK Group ook 
actief gewerkt om de CO2-uitstoot tot een 
minimum te beperken. Elk half jaar worden het 
energiebeleid, de ecologische voetafdruk en de 
reductiedoelstellingen zowel intern als extern 
gecommuniceerd.

“

“

Verbinden, onderhouden en maximaal ‘ontzorgen’ 
zijn de drie pijlers van onze bedrijfsfilosofie.
Maarten Broens
CEO

APK Group telt vijf 
kernwaarden die onze 

familie verbindt,
gekozen door en voor

werknemers.



U rekent op een degelijk en veilig 
netwerk van kabels en leidingen 
voor de distributie van gas, 
elektriciteit, openbare verlichting 
en verwarming? Dat is waar wij 
voor zorgen.

De hoofdactiviteiten bestaan uit de aanleg van 
leidingen en uitvoering van huisaansluitingen 
voor allerhande nutsdiensten, inclusief de 
hieraan verbonden grond- en bestratingswerken. 
Onze energieafdeling realiseert niet alleen 
opdrachten voor de stadsdistributie van 
deze basisvoorzieningen, maar legt ook 
huisaansluitingen aan in opdracht van grote 
nutsbedrijven en op bedrijfsterreinen. Minimale 
hinder, vlotte coördinatie, maximale kwaliteit en 
veiligheid staan voorop. We zijn gespecialiseerd 
in totaalprojecten. 

Energietransitie faciliteren
Onze activiteiten spelen een belangrijke rol in de 
energietransitie, het overschakelen van fossiele 
brandstoffen op duurzame energiebronnen. 
Thema’s die in dat verband nog een tijdje 
van groot belang blijven, zijn de uitbouw van 
netwerken voor lokale energieopwekking en de 
uitbouw van een netwerk van laadpalen voor 
elektrisch rijden. We zijn een belangrijke partner 
voor de invoering van de digitale meter, zodat 

we de energietransitie zelfs tot in elke woning 
maatschappelijk kunnen helpen realiseren.
De activiteiten binnen Energie draaien om de 
creatie van een geïntegreerde omgeving van 
slimme systemen.

“Voor een vlotte 
dienstverlening hebben 
we een helpdesk die 24/7 
bereikbaar is.
Yvan Vercruyssen
COO

“

Elektriciteit: laagspanning, hoogspanning, middenspanning 
Gas 
Stadsverwarming 
Openbare verlichting, masten en sensoren
Zonnepanelen
Thuisbatterijen
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ENERGIE
Distributie en installaties



Bij APK Group kunnen we de leidingen die we 
aanleggen uitvoeren in alle denkbare materialen, 
lengtes, diktes en diameters. Dat maakt ons als 
uitvoerder zeer flexibel. Kwaliteit en efficiëntie 
staan altijd voorop. Voor drinkwater stellen 
we bijzonder hoge eisen. Zo voeren we onder 
meer renovaties uit van bestaande leidingen, 
waarbij lood en asbest verwijderd worden. Naast 
conventionele technieken kunnen we ook via 
sleufloze technieken leidingen vernieuwen of re-
linen. 

Binnen de sector waterinfrastructuur voeren 
we ook rioleringswerken uit zowel in grote 
als in kleine stelsels. Dat kan in bestaande 
straten, dorpskernen, nieuwe verkavelingen of 

Door de 
geografische 

spreiding van onze 
vestigingen kunnen 

wij in een zeer ruime 
regio van dienst zijn.

in en rond industriële omgevingen. Industrie 
en nutsbedrijven zijn de belangrijkste 
opdrachtgevers. 

Veiligheid primeert
Voor het uitvoeren van de projecten beschikt APK 
Group over een team van ervaren medewerkers 
die uitgerust zijn met alle middelen om op 
een veilige manier een perfect functionerend 
afvoersysteem te realiseren. We zorgen er altijd 
voor dat onze projecten volledig en naadloos 
afgewerkt worden, met de nodige expertise en 
kennis. Door de geografische spreiding van onze 
vestigingen kunnen wij in een zeer ruime regio 
van dienst zijn.

Voor drinkwater stellen wij 
bijzonder hoge eisen. Zo voeren 
we renovaties uit van bestaande 
leidingen waarbij lood en asbest 
worden verwijderd.
Franco Lubandy
COO

“ “
Drinkwater
Waterleidingen, noodwaternetten, brandleidingen 
Riolering 
Pompinstallaties 
Waterbehandeling
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Distributie & installaties



APK zorgt voor een optimale mobiliteit van mensen en producten: 
aanleggen van wegen en spoorinfrastructuur, signalisatie materiaal en 
installaties, verkeersmonitoring, parkings en bedrijventerreinen.

Binnen de sector Mobiliteit voeren we de meest 
uiteenlopende werkzaamheden uit, zowel 
voor het aanleggen van wegen en sporen op 
gestabiliseerde ondergrond als voor signalisatie-
installaties en monitoring van verkeer. Maar 
evengoed voor het aanleggen van parkings en 
bedrijventerreinen. 

We werken met de meest moderne 
bouwplanningsmethodes zoals:
- Lean: opdelen van grote werven in 

deelopdrachten of ‘batches’ die korter 
opgevolgd worden.

- BIM: Building Information Modelling, waarbij we 
eerst digitaal in 3D bouwen om conflicten in de 
plannen eruit te halen. 

Verder zijn we gespecialiseerd in rijwegenen 
parkings waarbij in één beweging een breedte tot 
8 meter gerealiseerd kan worden.

State-of-the-art 
laadinfrastrutuur
Bij de smart city van de toekomst hoort natuurlijk 
ook de laadinfrastructuur van morgen. 
APK Group is de partner voor de realisatie 
van een slimmere en duurzamere 
transportinfrastructuur. Publieke, bedrijfs- en 
residentiële installaties behoren tot het aanbod 
van APK Group.

De signalisatiedienst van APK Group maakt dat 
de ontzorging van de klant tot een hoger niveau 
getild kan worden. Al het signalisatiemateriaal 
wordt op een zorgvuldige manier geproduceerd 
zodat een goede kwaliteit verzekerd kan worden. 
Hierbij zijn een snelle service en levertermijn 
prioritair. Via deze weg bouwt Verfaillie-Leroy 
mee aan smart cities. Andere projecten waar 
Verfaillie-Leroy de geschikte partner is, 
zijn bijvoorbeeld festivals.

Onze tijdelijke en vaste verkeerssignalisatie, verkeerslichten 
en markeringen maken elke dag de wegen veiliger.“

“

Aanleg van wegen 
Spoorconstructies 
Signalisatie-installaties 
Monitoring van verkeer
Laadpalen
Rail
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MOBILITEIT
Transportinfrastructuur

Op gebied van spoorweginfrastructuur is APK Group uw 
partner voor alles wat met elektriciteit en telecommunicatie 
te maken heeft. Ook hier zetten we steeds in op minder 
hinder en een totale ontzorging. 



Landschap is een jonge sector waarbinnen APK activiteiten uitvoert. Ze is ontstaan uit de 
overname van enkele groenbedrijven. Wij zijn een groenvoorziener klasse 4G3 actief in de 
aanleg van tuinen en omgevingswerken rondom bestaande en nieuwe gebouwen. Ook het 
aanleggen en renoveren van sportvelden en het plaatsen van drainages behoren tot 
onze sterktes. Tot slot kan APK Group zorgen voor straatmeubilair én 
het onderhoud ervan, zodat elk project niet alleen 
aantrekkelijk is, maar ook blijft.

Een uitgekiende en 
verzorgde groene 
aankleding vormt 
de kers op de taart 
van elk vastgoed- of 
infrastructuurproject.
Gerry Peeters
COO

“ “
Omgevingswerken, grondwerken 
Groen- en parkaanleg 
Straat- en parkmeubilair 
Sport- en recreatieterreinen 
Renovatie van parktuinen 
Daktuinen/groendaken boven (ondergrondse) parkings
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LANDSCHAP
Groenaanleg en tuinarchitectuur



Performante communicatienetwerken 
zijn vitale aders in onze almaar sneller 
draaiende wereld. We installeren en 
onderhouden ze voor u. 

Design, build & maintain. Dat is wat APK Group doet voor 
telecommunicatienetwerken. Daarnaast doen we aansluitingen 
van klanten. Zowel koper, coax en glasvezel behoren tot 
de mogelijkheden van APK Group. Denk hierbij aan fiber to 
the home (FTTH) en fiber to the business (FTTB). Andere 
toepassingen binnen de sector Telecom en informatiesystemen 
zijn: bewakingstoepassingen, IoT-toepassingen (Internet of 
Things), smart cities door middel van geavanceerde sensoren en 
tot slot 5G.

“De Smart City en het 
Internet of Things (IoT) zijn 
geen sciencefiction meer.
Steve Claes & Peter Peyffers
COO

“
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Infra en informatiesystemen



Een performant communicatienetwerk is 
noodzakelijk om te blijven functioneren in de snel 
evoluerende wereld. We realiseren dit met de 
nieuwste technieken en een minimum aan hinder.  
Ons gespecialiseerd team begeleidt u continu 
op de juiste weg. Dat is precies waar we voor 
zorgen, zowel voor bedrijven als indirect voor 
klanten van klanten (particulieren).

We onderhouden en leggen nieuwe 
communicatienetwerken aan voor verschillende 
partijen. Wij verzorgen tevens de beveiliging die 
daarbij komt kijken, zodat u zich geen zorgen 
hoeft te maken. Een minimale hinder voor mens 
en omgeving is een van onze topprioriteiten.
Vandaag is iedereen met iedereen verbonden. 
APK faciliteert deze digitale revolutie en surft zelf 
mee op deze technologische golf.

SMART CITY
Het Internet of Things is voor velen al dagelijkse 
realiteit. Steeds meer slimme apparaten 
staan met elkaar in verbinding. De vraag naar 
dergelijke servicesystemen groeit met de dag 
en ook daarvoor is een performant netwerk 
een absolute vereiste. De smart city is geen 
sciencefiction meer maar voltrekt zich dag 
na dag. Ook hier staat we in onze sector aan 
de spits. Via geavanceerde sensornetwerken 
verzamelen we data om de kwaliteit van 
infrastructuren, verkeer, energieverbruik, 
vervuiling en veiligheid te optimaliseren. We 
monitoren ook het hele proces om alles up-and-
running te houden. Door onze expertise kunnen 
we ook zeer snel inspelen op nieuwe noden van 
onze klanten zoals bv. systemen voor people 
counting en systemen 
voor koortsdetectie. 

GEKWALIFICEERD EN 
GECERTIFICEERD
We zijn trots op ons team. In elke afdeling heeft 
APK Group de mensen met de beste skills en 
ervaring in huis. Ze worden ook voortdurend 
bijgeschoold. Na een opleiding binnen de 
onderneming behalen zij verder de nodige 
certificaten bij de provider waar ze voor werken. 
Daarnaast zijn we gecertificeerd voor VCA, ISO 
9001, ISO 14001, BA4 en BA5. Onze helpdesk 
is 24//7 bereikbaar en zorgt voor een vlotte 
dienstverlening. Vanuit de centrale dispatch-
dienst worden alle verplaatsingen en activiteiten 
van de datatechniekers gecoördineerd. Onze 
telecom activiteiten zijn operationeel in de hele 
Benelux en Duitsland.



Vrijgekomen materialen 
worden al tijdens de 
sloopwerken gesorteerd. 
Vervolgens verwerken 
we ze op onze recycling-
terreinen tot volwaardige 
bouwgrondstoffen.
Maarten Broens
CEO

“ “

Onze ecologische voetafdruk heeft een grote 
maatschappelijke impact. Duurzaamheid staat 
daardoor zeer centraal bij APK Group en er 
wordt gewerkt met een gerichte en duidelijke 
toekomstvisie. Met vernieuwende technologieën 
zoeken we samen naar duurzame oplossingen 
en alternatieven, zodat we rekening kunnen 
houden met het milieu en de klimaatverandering. 
Wij streven ernaar om elk project zo duurzaam 
en ecologisch mogelijk te maken. Daarom is 
recycling bij APK Group een belangrijk aspect. 

Grond-, infrastructuur- en afbraakwerken worden 
uitgevoerd met zorg voor het milieu en conform 
de wetgeving. Onze gespecialiseerde domeinen 
zorgt ervoor dat vrijgekomen materialen al tijdens 
de sloopwerken worden gesorteerd, afgevoerd 
en op onze recycling-terreinen verwerkt worden 
tot volwaardige bouwgrondstoffen.

Cradle-to-cradle
in de praktijk
Deze term doelt op een productieproces waarbij 
nevenstromen herbruikt worden met het principe 
van ‘wieg tot graf’. Alle materialen die gebruikt 
werden bij de realisatie van een product worden 
herbruikt voor een nieuw of gelijkaardig einddoel. 
APK Group zet sterk in op de reductie van de 
ecologische voetafdruk en zodoende ook op 
duurzaamheidsbeleid.

Wat doe je met die bergen afval, zonder dat je het milieu nog meer 
belast? APK Group werkt met innovatieve technologieën aan duurzame 
oplossingen en alternatieven om een zo klein mogelijke ecologische 
voetafdruk te realiseren. Samen gaan we voor een duurzame stad!
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RECYCLING

Containerservice voor inerte materialen 
Afvalverzameling en –bewerking 
Recycling stortbeton 
Zorg voor het milieu 
Vernieuwende technologieën 
Duurzaamheid



Naast grondwerken biedt de APK Group ook sleufloze technieken 
aan. De populariteit hiervan neemt jaarlijks toe, APK Drilling mag zich 
inmiddels bij de grootste firma’s voor gestuurd boren in België rekenen. 
K-Boringen begon als eerste firma in België met de revolutionaire 
microtunnel-techniek en staat vandaag aan de top in Europa. 

Onze projecten variëren van vastgoedprojecten tot 
nieuwbouw, van verbouwingen tot utiliteitsbouw - zoals de 
bouw van een fabriek of de constructie van pilaren voor 
verlichting en telecom. Toekomstgericht, zoals steeds. 

APK Drilling beschikt over verschillende types 
boormachines, waardoor wij u van dienst kunnen 
zijn voor boringen tussen de 15m en 600m als 
onderaannemer op uw project. Hiernaast doet 
APK Drilling zelf ook totaalprojecten voor diverse 
opdrachtgevers.

Met microtunnelling voor leidingen en tunnels 
heeft K-Boringen een grensverleggende reputatie 

opgebouwd. Zowel technisch als organisatorisch 
behoren deze geavanceerde experts tot de 
absolute top in binnen- en buitenland. 

Beschikkende over VCA**, ISO9001, ISO14001, 
CKB en Güteschutz Kanalbau certificaten 
voldoet APK Group op gebied van boringen 
aan belangrijke kwaliteits-, duurzaamheids- en 
veiligheidsnormen.
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CONSTRUCT
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BORINGEN
Gestuurde boringen en micro-tunnelling

Internationale faam 
onder de grond.“

“APK Group bouwt zowel in de private als in de openbare 
sector. Dat kan gaan van appartementen, scholen 
tot woonzorgcentra. Een korte uitvoeringstermijn, 
zonder kwaliteitsverlies voor de klant, is een prioriteit. 
De afdeling is ook gespecialiseerd in gyprocwerk, 
binnen- en buitenschrijnwerk, bijgebouwen en 
binneninrichting. Zelfs op maat gemaakte meubels 
voor uw vastgoedproject zijn zodoende geen probleem. 
In de civiele bouw behoren betontechnieken ook tot 
onze activiteit. Sinds kort werken we bovendien met 
ter plaatse gegoten architectonische beton, bekend als 
‘zichtbeton’.

EXPERTISE
Er is slechts een handvol aannemers in Vlaanderen 
dat deze uitdaging durft aan te gaan, waaronder 
APK Group. Daarnaast wordt steeds meer ingezet 
op intelligente bouw met het oog op de Smart City. 
Ingebouwde technologieën zorgen voor steeds meer 
comfort. We werken alleen met professioneel opgeleide 
en gecertificeerde werknemers. We streven naar een 
continue bijscholing van onze medewerkers, zodat 
wij, mede dankzij onze jarenlange ervaring, de beste 
expertise kunnen bieden. 



WERKEN BIJ APK GROUP
APK Group stelt dagelijks meer dan 1600 werknemers te werk 
in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. 

Voor al deze mensen hanteren we steeds een 
cultuur waarin elke werknemer zichzelf kan zijn. 
We zijn en blijven een familiebedrijf met een 
passie voor vooruitgang. Deze passie delen we 
dan ook graag met onze werknemers. Inzetten 
op persoonlijke ontwikkeling en groei staat 
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www.apkgroup.eu

hierbij centraal. De APK Masterclass en andere 
opleidingen die je kan volgen om je kennis te 
verrijken zijn hier voorbeelden van. We gaan 
echter nog verder. MIA, My Individual Actionplan, 
is gericht op de bevordering van verdieping en 
verbreding van je competenties.


