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Midterm event  
verticaal groen

In een praktijkgerichte infoses-
sie binnen het VIS-traject Groen 
Bouwen, gesubsidieerd door 
VLAIO en georganiseerd door 
WTCB, Bouwunie, NAV, VCB, 
PCS, Centexbel, AVBS en UA 
werden begin mei de belang-
rijkste aandachtspunten bij de  
plaatsing van groene wanden 
toegelicht. Ook de eerste resul-
taten van de meetcampagnes 
werden kenbaar gemaakt. Op 
de site van PCS in Destelbergen 
kon de proefopstelling van een 
tiental verschillende types van 
groene gevels worden bezocht. 
Meer info: www.gevelgroen.be 
of bij WTCB via 
filip.dobbels@bbri.be

Terugblik 

Slotmoment 
Schilder op School 

Op zaterdag 2 juni kwamen 
500 enthousiastelingen naar 
Plopsaland voor het slotmo-
ment van de vierde editie 
van Schilder op School. 
Tijdens een leuke show in 
het Plopsatheater blikten we 
terug op de geslaagde edi-
tie. Zo kwamen de partners, 
vakmannen, leerkrachten en 
deelnemers van de  
actie aan bod en wonnen  
vier kinderen cinematickets.  
Na de slotshow konden  
de 500 aanwezigen 
op de foto met enkele 
Plopsafiguren en volop 
genieten van een gezellige 
dag in Plopsaland.

Infosessie 
houtskeletbouw

Hoe met houtskeletbouw 
snel en efficiënt woonruimte 
uitbreiden? Dat vernamen 
meer dan 300 bouwonderne-
mers eind mei en begin juni 
tijdens een reeks Bouwunie-
infosessies. Mieke Bonnarens 
(energieconsulente Bouwunie) 
toonde welke opportuniteiten 
houtskeletbouw biedt en 
welke innovaties er op de 
markt zijn. Welke systemen 
bestaan er? Waar moet u op 
letten bij de uitvoering? Dat 
schetste Bruno Deraedt van 
Bast Architects & Engineers. 
Een organisatie van Bouwunie 
i.s.m. Belgaclima, Cras, Eurabo, 
Gyproc, Isover en Unilin. 

Beste Bouwteam 
Limburg

Bouwunie Limburg schrijft 
jaarlijks samen met een aantal 
toonaangevende partners uit de 
bouwsector een wedstrijd voor 
Het Beste Bouwteam uit. De jury 
ging op zoek naar een bouw-
team dat bestaat uit minimum 
vijf personen die samengewerkt 
hebben aan een Limburgs pro-
ject dat maximum vijf jaar oud is. 
Het bouwteam van het project 
‘De Zigeuner’ te Diepenbeek, met 
als bouwheer JARIPA bvba en 
verschillende nevenaannemers, 
sleepte midden juni de prijs in 
de wacht. Het project omvat de 
volledige verbouwing van  
het kantoor gebouw van  
reisorganisatie De Zigeuner.
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Ontbijt met  
Kris Peeters

Begin juni hadden enkele 
bouwondernemers, leden van 
Bouwunie, een interactief 
gesprek met vice-premier en 
minister van Werk, Economie 
en Consumenten Kris Peeters. 
Op de ontbijttafel, naast 
omelet en koffie, belangrijke 
dossiers zoals de lastenverla-
ging in de bouw, de verplichte 
verzekering voor de 10-jarige 
aansprakelijkheid, de strijd 
tegen sociale dumping en de 
nood aan soepelere arbeids-
regels. Het gesprek verliep 
erg open en op een construc-
tieve manier.

Hilde Crevits  
bij Bouwunie

Op 24 augustus nam viceminis-
ter-president van de Vlaamse 
Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs Hilde Crevits 
deel aan een rondetafel bij 
Bouwunie. De minister is zich 
ten volle bewust van de nood 
aan meer jongeren in het 
bouwonderwijs en is ervan 
overtuigd dat het duaal leren 
dit kan bevorderen. Bouwunie 
hoopt op een kentering 
en vooral op een positieve 
benadering uitgaande van 
de  scholen en de ouders. 
Tijdens de rondetafel werd 
ook uitgebreid ingegaan op de 
financieringsmogelijkheden in 
het kader van de scholenbouw. 

Opleiding 
vloerverwarming

In deze opleiding, die 
midden juni plaatsvond, werd 
stilgestaan bij het ABC van 
een goed gedimensioneer-
de vloerverwarming met 
aandacht voor het verschil 
in temperatuurregimes bij 
verwarming met een cv-ketel 
en bij verwarming met een 
warmtepomp. Er werd dieper 
ingegaan op de berekening 
van buisdiameter, druk, buis-
lengte en vermogen. Ook de 
moeilijkheden bij renovaties, 
enkele belangrijke aan-
dachtspunten en oefeningen 
werden besproken. 

Netwerkevenement 
Interior Cycling Tour

Bouwunie en de interieurarchi-
tecten van AiNB organiseerden 
begin juni de eerste Interior 
Cycling Tour. De bruisende 
Antwerpse binnenstad en 
vier vernieuwende, creatieve 
interieurprojecten werden per 
fiets bezocht. Een leuke manier 
om nieuwe producten te leren 
kennen en te netwerken met 
andere interieurarchitecten, 
interieurbouwers, schrijnwer-
kers en decorateurs. Start- en 
aankomstplaats was desig-
nmeubelzaak Divani aan de 
Vlaamse Kaai te Antwerpen.  
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