HET NIEUWE THUIS VAN DE BOUWSECTOR IS OFFICIEEL GEOPEND.
Welkom op de Bouwcampus, thuis van de bouwsector maar ook van Confederatie Bouw Limburg,
de Construction Academy en Constructiv. Daarnaast is de Bouwcampus ook een plaats waar
innovatie, technologie en duurzaamheid de toekomst van de bouw zullen vormgeven. Hier staan
de deuren open voor iedereen. Niet alleen voor leden-bouwbedrijven maar voor alle stakeholders:
architecten, studiebureaus, kennisinstellingen, etc.

Limburg had al langer nood aan een plaats waar innovatie en expertise gebundeld worden. Het project
speelt dan ook in op deze nood aan een accommodatie waar de bouwsector zich permanent kan
bijscholen. De Bouwcampus moet fungeren als magneet om innovatie aan te trekken in de bouwsector.

Innovatieve technieken
Vanaf de eerste voorbereidingen beloofde de Bouwcampus een toonbeeld te worden van innovatie in de
bouwsector. Niet alleen door de realisatie volgens de BIM bouwmethode, maar ook door het gebruik van
3D printing, drones, virtual reality en augmented reality doorheen het bouwtraject.
Daarnaast heeft onze Priva Partner Imtech met succes het gebouw o.a. HVAC geautomatiseerd. Op deze
manier worden alle verbruiken optimaal aangestuurd en gemonitord, waardoor er een minimaal aan
energie verbruikt wordt. U kan onze oplossingen rechtstreeks bekijken bij de inkom van het gebouw, de
technische installatie bevindt zich namelijk achter een glazen wand.
Ook na oplevering verdwijnt het innovatieve element niet uit de Bouwcampus. Zo liet Mathieu Gijbels
voor de Confederatie Bouw Limburg een manier van permanente digitale rondleiding ontwikkelen. Aan
de hand van Beacons die doorheen het gebouw werden bevestigd en de koppeling met een applicatie,
kan elke bezoeker een digitale rondleiding volgen doorheen het gebouw.

Ontdek het unieke verhaal achter de Construction Academy
Via de Beacon technologie is het de toegangspoort naar een wereld waarbinnen je kan ervaren wat
Transformatie Bouw Limburg inhoudelijk te bieden heeft. Welke slimme ontwerpkeuzes werden er
gemaakt en welke speciale technieken pasten we toe? Ontdek het op deze innovatieve manier!
Wilt u precies zien waar onze oplossingen zijn geïnstalleerd? Via de applicatie “Beleef Bouwcampus”
voor smartphone of tablet, en de Beacons die in het gebouw hangen, komt u alles te weten over het
gebouw en welke nieuwe innovaties precies zijn toegepast.
Ontdek en ervaar het zelf!
Lees meer over dit project:
http://www.madeinlimburg.be/nieuws/bouwsector-opent-magneet-op-gemeentegrens/
https://www.gijbels.be/nl/nieuws/bouwcampus-opent-feestelijk-de-deuren
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