
�����������������
�������	�
����

 

 
 - 1 - 

HERSTELWERKEN FORD GENK VOLLEDIG AFGEROND 

 

GENK, 24 augustus 2007 – Vandaag rondde Ford Genk de herstelwerken af aan het dak 

dat begin juni tijdens een hevig onweer instortte. Tijdens de voorbije jaarlijkse 

vakantieperiode werd immers de laatste hand gelegd aan de afwerking. 

Op vrijdag 8 juni 2007 omstreeks 18.00 uur stortte tijdens een hevig onweer een deel van 

het dak boven de B-hal in. Gelukkig werd enkel materiële schade geleden, zodat anderhalf 

uur na de feiten de vaste partners onder leiding van Strabag Belgium, Convoi, GTI en 

Indec al bezig waren met de eerste schadebeperkende maatregelen. De algemene 

coördinatie was in handen van Ford Genk Plant Manager, Guy Martens.  

«We stonden voor een uitzonderlijk ingewikkelde logistieke uitdaging om de productie 

van onze fabriek niet te laten stilvallen», verduidelijkt Guy Martens. «Onze 

planningsafdeling voerde hier een meesterwerk uit en we konden rekenen op onze 

arbeiders die een ongelofelijke inzet toonden en weer en wind trotseerden. Ook konden we 

bogen op een stel ervaren en bekwame lokale partners om te garanderen dat het dak aan 

een zo gunstig mogelijke prijs werd hersteld en dat de geplande productie niet in het 

gedrang kwam.» 

Ondanks de slechte weersomstandigheden kon het erg strakke tijdschema voor de 

herstellingswerken worden aangehouden zodat het hele project binnen timing, binnen 

budget en volgens de gestelde kwaliteitseisen kon worden afgewerkt. Het eindresultaat is 

dan ook dat Ford Genk de productie op geen enkel ogenblik diende stil te leggen en de 

productie ook na de jaarlijkse vakantieperiode op 13 augustus als vanouds hervat kon 

worden. 
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Voor meer informatie: Voor technische informatie:

Jo Declercq Kristof Restiau
Ford of Belgium NV NV Strabag Benelux SA
Tel: +32 2 482 21 03 Tel: +32 3 201 69 09
jdecler2@ford.com kristof.restiau@strabag.com
 


