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04/03/15 om 21:44 - Bijgewerkt om 21:44
De bouwsector heeft op bouwbeurs Batibouw de jaarlijkse Belgian Building Awards toegekend.

Batibouw © Belga Image
Een hoekwoning in de Haringrodestraat in Antwerpen, een verbouwing van Vermeiren De
Coster architecten, won de categorie residentieel gebouw van het jaar van vier andere
geselecteerde projecten. 'De woning is een ode aan de 19e-eeuwse stad, een compact plan op
een minuscuul hoekperceel (amper 50 vierkante meter grondoppervlakte) met grote, goed
bedachte raamopeningen die uitkijken over de stad en de boomkruinen van de stadsboulevard.
Een vleugje minimalisme, maar ook warm, huiselijk en knus', aldus het persbericht.
De sportzaal van het Koninklijk Atheneum van Ukkel, een project van de architecten Kiki
Verbeeck en Yves Malisse van het bureau URA, won de categorie niet-residentieel gebouw. In
plaats van een uitbreiding van de bestaande gebouwen te ontwerpen, kozen de architecten
ervoor de nieuwe turnzaal te integreren in de bosrijke en glooiende omgeving.
De International Award ging naar de Italiaanse architecte en urbaniste Paola Viganò. Zij
stond samen met de vorig jaar overleden Bernardo Secchi aan het hoofd van de Studio
Associato Bernardo Secchi Paola Viganò. Het bureau realiseerde in ons land onder meer Park
Spoor Noord, het Theaterplein in Antwerpen en de begraafplaats en de Grote Markt van
Kortrijk. De studio is ook betrokken bij de ontwikkeling van Nieuw Zuid in Antwerpen.
Bouwonderneming Cit Blaton won de Innovation Award voor de innovatieve technieken die
werden toegepast bij de bouw van het nieuwe congrescentrum in Bergen.
Batibouw-deelnemer Barrisol werd beloond met de Design Award voor de sculptuurlampen
van de Engelse topdesigner Ross Lovegrove.
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Altrad ProFix Services ontving de prijs Safe4Zero, voor de veiligheid in de bouw.
Er werden twee Bouwgazellen voor snelle groeiers uitgereikt: aan GeoSea, bij bedrijven die
minstens 5 jaar bestaan, en aan Les Entreprises Esmer bij de starters.
De Belgian Building Awards zijn een organisatie van Batibouw in samenwerking met de
Confederatie Bouw, de Orde van Architecten, Trends Top Bouw, het magazine Ik Ga Bouwen en
Renoveren en architectura.be. (Belga)

Batibouw 2015
Slotdag Batibouw lokt nog heel wat geïnteresseerden
'Houten vloeren zijn dé trend van Batibouw'
Dankzij deze tips wordt je renovatie geen nachtmerrie
Aannemers maken steeds meer gebruik van nieuwe technieken
Lees alle artikels over Batibouw 2015

Nieuwsbrief
Ontvang wekelijks het recentste nieuws over bouwen en renoveren in uw mailbox!
Gelieve een geldig e-mailadres mee te geven.
Gelieve de gewenste nieuwsbrieven te selecteren
Even geduld a.u.b.
U bent met succes ingeschreven
Er is een fout opgetreden

Ik ga Bouwen & Renoveren (wekelijks)
Alle nieuwsbrieven »

Recentste nieuwsoverzicht
Nieuws
N-VA over fiscaal voordeel tweede woning: 'Absurde logica van zesde
staatshervorming'
'Aanpak van politie doet radicalisering nog toenemen'
1 op 6 Vlamingen slikt regelmatig slaapmiddelen
Financiën nuanceert kritiek op tabaksaccijnzen
Negen buitenlanders ontvoerd in Libië
Meer nieuws »
Immo
'Ugly Belgian Houses': lessen trekken uit de lof der lelijkheid
'Uw appartement met zicht op zee is niet plotsklaps 6 procent minder waard'
Moeten klassieke vastgoedspelers bang zijn van digitale nieuwkomers?
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Plopsaland inspireert vastgoedgroepen
De belasting op gemengde huurinkomsten
Meer immo »
Bouwen & Renoveren
Tweede huis fiscaal gunstiger dan eerste
Helft minder bouwpercelen in overstromingsgebied
Slotdag Batibouw lokt nog heel wat geïnteresseerden
'Houten vloeren zijn dé trend van Batibouw'
Dankzij deze tips wordt je renovatie geen nachtmerrie
Meer bouwen & renoveren »
Energie
'Zonnepanelen zijn opnieuw populair'
Nieuwe website toont hoeveel u kunt besparen dankzij hernieuwbare energie
'Wij pleiten voor een structurele verandering van het energiebeleid'
Alles wat u wilde weten over wandverwarming
Smart airco van Somfy
Meer energie »
Huis
Appartement
Te koop
Te huur
Postcode
Panden zoeken
Plaats gratis
een zoekertje >
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