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Tussen Antwerpen en Brussel ligt Mechelen, een stad met 80.000 inwoners, die onder meer bekend is als zetel 
van de Belgische aartsbisschop Jozef De Kesel. Daarnaast staat Mechelen bekend om zijn kwalitatief hoog-
waardige medische voorzieningen. Ook de gebouwen moeten hier een afspiegeling van zijn. Het Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Maarten heeft momenteel echter drie locaties die op leeftijd beginnen te raken, en die niet 
meer voldoen aan de standaarden die het ziekenhuis zichzelf oplegt.

In 2013 besloot de stad Mechelen daarom om de drie locaties samen te voegen tot één nieuw medisch centrum. 
Voor dit gebouw, in het noorden van de stad, heeft men het staalbouwbedrijf “Metaalwerken De Cock” in de arm 
genomen, uit het nabijgelegen Sint-Katelijne-Waver. Daar is men gespecialiseerd in dit soort projecten – van het 
ontwerp tot de planning en de uitvoering. Ook bij de corrosiebescherming heeft men gekozen voor een professio-
neel bedrijf, dat weet hoe je de levensduur van een staalconstructie op een duurzame manier verlengt.

The Coatinc Company (TCC) is een One-Stop-Shop-partner, die advies, uitvoering en logistiek combineert onder 
één dak. De vestiging van TCC in Ninove heeft een jaar lang in totaal 220 ton staal thermisch verzinkt, die vervol-
gens stuk voor stuk zijn aangeleverd in Mechelen, 65 kilometer verderop. Daar wordt volgend jaar het nieuwe, 
uiterst moderne ziekenhuis geopend. Hier gaat men er dan niet alleen voor zorgen dat de mensen uit de stad 
gezond blijven; het is zelf ook een “gezond” gebouw, dat alle deskundigheid van zijn voorlopers bundelt op één 
locatie.

In 2013 heeft de gemeente Mechelen het besluit genomen om het project in gang te zetten, en in juli 2016 heeft 
TCC de eerste stalen onderdelen veredeld. In juli 2017 wordt het laatste deel gecoat, en is het project voor TCC 
afgerond. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ann Eeckhout, accountmanager van Coatinc Ninove. Zij is 
telefonisch te bereiken op nummer +32 54 325656, of per e-mail via a.eeckhout@coatinc.com.

Meer informatie over The Coatinc Company is te krijgen op www.coatinc.com of per e-mail aan info-nl@coatinc.com  
met vermelding van de bedrijfsnaam, contactgegevens en wensen.
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EEN KERNGEZOND GEBOUW
THE COATINC COMPANY ZORGT VOOR VEREDELING VAN ZIEKENHUIS IN BELGIË


