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«Materialen komen binnenkort uit 3D-printer»
VEURNE

Het Veurnse bouwbedrijf Furnibo viert morgen zijn 25ste verjaar-
dag met een feest voor 800 gasten. CEO Steven Maeyaert (41)
kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. «Bouwmaterialen komen
binnen tien jaar uit de 3D-printer. Plannen naar de werf worden
dan vertaald via een virtual reality bril», denkt hij. Om zich te wa-
penen tegen die evolutie is de onderneming gestart met het digi-
taal bouwen van werven.

GUDRUN STEEN

CEO Steven Maeyaert werkt al 21
jaar bij bouwbedrijf Furnibo. «De
laatste vier jaar heb ik als be-
drijfsleider vooral gefocust op
samenwerking en digitalise-
ring», zegt hij. 
«Nog voor we een offerte binnen
krijgen, vormen we een bouw-
team met aannemer, bouwheer,
architect en studiebureau. Zo be-
sparen we tijd en geld, dat heeft
voor alle partijen alleen maar
voordelen. Een andere efficiënte
evolutie is de digitalisering. Die
biedt voor de bouwsector enor-
me mogelijkheden. Zo bouwen
we nu al in een digitaal model.
Dat gaat veel verder dan een 3D-
plan. We nemen alle elementen
daarin mee, denk maar aan het
gewicht van muren, de isolatie-
waarde of de akoestiek. Bouw-
materialen uit de 3D-printer la-
ten vloeien of werken met een
virtual reality bril op de werf zijn
heus geen verre toekomstplan-
nen mee. Daarom bereiden we

ons daar nu al op voor.»

Lopende projecten
«We werken alleen met de pro-
fessionele markt samen, niet
rechtstreeks met particulieren»,
vervolgt Maeyaert. «Het grootste
project uit onze geschiedenis is
de bouw van honderd assisten-
tiewoningen tussen de Vaart-
straat en de Zuidburgweg in
Veurne. Daar zijn we nu mee be-
zig. Het gaat om een investering
van 15 miljoen euro. Eind vol-

Steven Maeyaert, de CEO van Furnibo. Foto Proot

BOUWBEDRIJF FURNIBO FOCUST BIJ 25STE VERJAARDAG OP DIGITALISERING

we met de uitbreiding van het
woonzorgcentrum Sint-Bernar-
dus in De Panne. Ook nieuwe as-
sistentiewoningen naast het
Koksijdse sociaal huis staan op de
planning, net zoals appartemen-
ten op de Zeedijk in Nieuwpoort.
Daarnaast ben ik trots op twee
Oost-Vlaamse projecten. Op de
site van het Wintercircus bou-
wen we in het pand een kelder
zes meter onder de grond voor

een fuifruimte en via de provin-
cie haalden we dan weer de
bouw van een sporthal in Gent
binnen.»

Verhuis
Het was Bernard Joye, die 25 jaar
geleden de kiem legde van Furni-
bo. Eerst werd er gestart in de
Klaverstraat, later verhuisde het
bedrijf naar de Duinkerkestraat.
Sinds vijftien jaar heeft de onder-

neming zijn thuishaven in een
nieuw gebouw aan de Bedrijven-
laan in Veurne. Steven Maeyaert
begon als werfleider en klom vier
jaar geleden op tot mede-eige-
naar en CEO van Furnibo. Het was
in die periode dat Bernard Joye de
zaak verliet om een nieuwe on-
derneming te starten. «Met een
jong en dynamisch team schrij-
ven we een duurzaam verhaal
van groei», besluit Maeyaert.

4 100 werknemers in dienst,
van wie 40 bedienden en 
60 arbeiders. Er zijn nog twee
vacatures voor werfleider

4 Gemiddelde leeftijd van de
bedienden is 32 jaar

4 Jaaromzet is 33 miljoen euro.
Er is een orderboek van 
40 miljoen euro

4 Op het jubileumfeest 
morgen zijn er 800 gasten 
aanwezig 

Furnibo in cijfers

gend jaar moet dat project klaar
zijn. Ook op de site van het AZ
West, eveneens in Veurne, zijn
we bezig met de laatste fase van
de vernieuwingen. In Oostende
bouwen we nu kinderopvang
Wiegelied. Nog dit jaar beginnen

Werken met een virtual
reality bril op de werf 
is heus geen ver
toekomstplan meer

STEVEN MAEYAERT,
CEO FURNIBO


