
 Copyright © 2018 Belga. Alle rechten voorbehouden

Confederatie Bouw Limburg stelt Bouwcampus als "thuis van de bouwsector" voor
Belga RT - 23 Mar. 2018

(BELGA) = De Confederatie Bouw Limburg heeft vrijdag haar nieuwe Bouwcampus voorgesteld. De campus moet de "thuis van de
bouwsector" worden, maar ook van Confederatie Bouw Limburg, de Construction Academy en Constructiv. De Bouwcampus moet een
belangrijke rol spelen in Limburg om innovatie in de bouwsector aan te trekken.

De realisatie van het gebouw door hoofdaannemer Mathieu Gijbels en HVC architecten gebeurde volledig volgens de BIM-
bouwmethode - Building Information Modelling - waarbij een 3D-computermodel wordt gebruikt en het bouwproces zo efficiënter
verloopt. De eerstesteenlegging vond plaats in januari 2017, terwijl het gebouw in december 2017 werd opgeleverd.

De Bouwcampus wil een toonbeeld van innovatie in de bouwsector vormen. Zo werd er tijdens het bouwproject gebruikgemaakt van
3D-printing, drones, virtual reality en augmented reality. Er is ook een permanente digitale rondleiding die bezoekers kunnen volgen via
een gratis app.

Door het project heeft de bouwsector een accommodatie waar verschillende partners zich permanent kunnen bijscholen. Naast
de leden-bouwbedrijven mikt de campus immers ook op andere spelers uit de bouwsector, zoals architecten, studiebureaus en
kennisinstellingen. Bovendien maken onderwijsinstellingen vandaag al gebruik van de mogelijkheden van de Bouwcampus. "De
bouwsector heeft de wind in de zeilen. We hebben ook zware tijden doorlopen, maar de neerwaartse spiraal is omgebogen naar een
positief verhaal", aldus Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. De kosten van de bouw kwamen uiteindelijk om 4,1
miljoen euro. De provincie Limburg legt 600.000 euro bij, Europa (via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO) 1
miljoen euro.

"Dit is een belangrijke mijlpaal voor de bouwsector en voor heel Limburg. Het is belangrijk om nieuwe bouwconcepten, materialen,
technieken en samenwerkingsmodellen te ontwikkelen en te implementeren. De sterke wisselwerking tussen de academische en
professionele wereld legt daarvoor een belangrijke basis", zegt gedeputeerde van Economie Erik Gerits (CD&V).
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