
        
 
Persbericht 
 
“Nieuw dak boven hoofd K3 en Frans Bauer” 
 
Wolvertem, 8 april 2010 – Het sportpaleis van Ahoy te Rotterdam is bij de 
meeste Belgen beter bekend als de evenementenhal waar o.a. K3 en Frans 
Bauer optreden. 
Een grondige verbouwing zal zorgen voor een facelift en capaciteitsuitbreiding. 
 
Het hoogtepunt van deze verbouwingswerken is het gloednieuwe dak dat ter plaatse 
gemonteerd, getransporteerd en gehesen zal worden. 
 
Om deze complexe opdracht uit te voeren werden twee toonaangevende Belgische 
bedrijven gecontacteerd. 
Iemants uit Arendonk zorgt voor de fabricage en montage van de stalen dakspanten 
die een lengte hebben van 75m en per stuk 82ton wegen. 
Sarens uit Wolvertem staat in voor het transporteren en hijsen van deze spanten met 
uitzonderlijke gewicht en afmetingen.  
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een van Sarens’ reuzekranen met een 
maximum capaciteit van 1.250ton waarvan er wereldwijd maar enkelen beschikbaar 
zijn. De Demag PC6800 zal voor dit project uitgerust worden met een hoofdmast van 
120m. 
 
Om dit project te vieren wordt op donderdag 22 april ceremonieel het hoogste spant 
op site getransporteerd en gehesen, waarbij pers en hoogwaardigheidsbekleders 
uitgenodigd worden om dit spektakel bij te wonen. 
 
Indien geïnteresseerd om dit event bij te wonen dient u zich te registreren bij  
volgende website: 
http://nieuwsbrief.ahoy.nl/templates/ahoy/sportpaleis/uitnodiging/aanmelden.cfm?is_
pers=1 
 
Over Iemants en Sarens 
 
De Sarens Group met hoofdzetel in Wolvertem is een Belgische organisatie in gespecialiseerd 
projectwerk, kraanverhuur, zelf aangedreven hydraulische trailers en machinebehandeling.  
Het familiebedrijf wist zich in enkele decennia een plaats te veroveren op de wereldmarkt. De Sarens 
Group telt wereldwijd meer dan 2.400 medewerkers en realiseert een geconsolideerde omzet van 
meer dan 400 miljoen EUR.  
Het brede gamma aan materiaal wordt wereldwijd ingezet in kleine, grote en unieke projecten.  
 
Sarens nv 
Autoweg 10 
B - 1861 Wolvertem 
Tel:  +32 (0)52/319.319 
Fax:  +32 (0)52/319.329 
Website: www.sarens.com 
E-mail: info@sarens.com 
Contactpersoon: Hendrik Sarens  



        
 
 
 
Iemants NV is één van de meest toonaangevende bedrijven op het vlak van engineering, productie en 
montage van staalconstructies. Iemants NV maakt op haar beurt deel uit van de Smulders Group, die 
de krachten bundelt van 23 bedrijven.  
De jaarlijkse productiecapaciteit van de groep bedraagt ongeveer 200.000 ton. De productie-eenheid 
van Iemants NV in Arendonk biedt een werkruimte van bijna 50.000m² en een jaarlijkse capaciteit van 
20.000 ton. Iemants NV realiseert samen met Willems Staalconstructies in Balen en Iemants Qatar 
een jaarlijkse productie-capaciteit van 45.000 ton.  
Iemants NV 
Hoge Mauw 200 
B - 2370 Arendonk 
Tel.:  +32 14 67 22 81 
Fax.:  +32 14 67 20 92 
website: www.iemants.com 
e-mail: iemco@iemco.be 
Contactpersoon: Rob Godden 


