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Confederatie Bouw Limburg kiest consortium Mathieu Gijbels / Helsen
Van Com en partners voor bouw Construction Academy.
Nieuwe ‘Bouwcampus’ wordt spil van de Limburgse bouwsector.
De Confederatie Bouw Limburg heeft de opdracht voor de bouw van de nieuwe Bouwcampus toegewezen aan
het consortium Mathieu Gijbels / Helsen Van Com architecten en partners Vandekreeke, Geert De Bruyn en AEW.
Hun voorstel beantwoordde het best aan de vooropgestelde eisen. Het gebouw op het Wetenschapspark in
Diepenbeek wordt de spil van de Limburgse Bouwsector, de thuis van de Confederatie Bouw Limburg en van de
Construction Academy. Deze locatie, vlakbij de opleiding bachelor en master bouw, is cruciaal voor de realisatie
van de triple helix waarbij de Confederatie Bouw Limburg, samen met de overheid en de academische wereld
werkt rond de transformatie van de bouwsector.

Officiële ondertekening
26 november 2015, een belangrijk moment voor Confederatie Bouw Limburg. Chris Slaets, directeur Confederatie
Bouw Limburg, en Erik Keijers, voorzitter Confederatie Bouw Limburg, ondertekenen het contract voor de bouw
van Construction Academy met Mathi Gijbels, gedelegeerd bestuurder Mathieu Gijbels, architect Rik Van Com
en Bas Vandekreeke.

Een duurzame landmark voor innovatie in de bouw
“De jury was van oordeel dat het ontwerp van consortium Mathieu Gijbels / Helsen van Com en partners het
best aansluit bij onze eisen”, zegt Chris Slaets van de Confederatie Bouw Limburg, “al dienden alle drie de
kandidaten, die werden weerhouden voor de laatste fase, een zeer sterk voorstel in”. Het gebouw moet een
echte en duurzame landmark worden waarin de nieuwste, beproefde innovaties in de bouwsector tastbaar
worden. Het 1.500 m² grote gebouw zal bovendien bijna energieneutraal zijn. De bouw zelf wordt een educatief
project waarbij de studenten bouw en architectuur permanent betrokken worden.
Het strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) gaf duidelijk aan dat de Limburgse bouwsector zich
moet versterken. Een cruciaal onderdeel van het SALK is alle bedrijven die actief zijn in de bouw, energie en
milieu helpen om te innoveren en uit te groeien tot een sterke cluster. Om al deze nieuwe uitdagingen aan te
kunnen, hebben we nood aan een plek waar de bouwsector terecht kan met vragen en zich kan bijscholen.
Hiervoor wordt in het Wetenschapspark Diepenbeek de Construction Academy gebouwd. Er wordt 1 miljoen
euro uitgetrokken vanuit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO), er wordt vanuit de provincie Limburg
750.000 euro op tafel gelegd als investeringssubsidie en de rest wordt gefinancierd vanuit Confederatie Bouw
Limburg.
Praktisch
datum : donderdag 26 november 2015
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: 10u00
Programma:
- ondertekening contract
- voorstelling project “Construction Academy” door de partners
- investeringssubsidie “Construction Academy” door Marc Vandeput, gedeputeerde Provincie Limburg Economie
Locatie: Confederatie Bouw Limburg, Prins-Bisschopssingel 34a 3500 Hasselt (2de verdiep)
Mogen we jullie om praktische redenen vragen om je aan te melden bij evelien.bare@confederatiebouw.be
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