Namen
Topprojecten
1 Restauratieproject monumentaal en historisch erfgoed
5330 Assesse
De restauratie van de prachtige Donjon van Crupet
Aannemersbedrijven: Ronveaux en Golinvaux

5070 Fosses-la-Ville
De restauratie van de collegiale kerk Saint-Feuillen
Bajart
Restauratie in 700 werkdagen

2 5000 Namur
Eurogare: multimodaal station van Namen
Een busstation op de dekplaat van het treinstation. Dankzij de trein/busverbindingen die veel vlotter zullen verlopen, ontstaat een efficiënt multimodaal
station. De bussen zullen er toegang toe hebben via een helling en een tuibrug die
zo ontworpen zijn dat zij optimaal in hun omgeving passen. De mast van de tuibrug
wordt een beeldhouwwerk en een landmark van het nieuwe station.
Werken uitgevoerd door Franki en Duchêne

3 Projecten die passen in de trend van stadsvernieuwing
5100 Jambes
Wonen in de verbouwde oude Mosterdfabriek L'impériale - Bister
Cobelba

5300 Andenne
Oude Normaalschool wordt centrum voor cultuur en toerisme
Le Phare: indrukwekkend project voor de verbouwing van de oude Normaalschool
met art-decozwembad tot multifunctioneel gebouw. Dit passiefgebouw zal
onderdak verlenen aan een bibliotheek, het kantoor van de toeristische dienst,
maar ook aan het Museum voor Keramiek en het museum over de Prehistorische
Grot Scaldina. Op het platte dak komt een polyvalente zaal met een panoramisch
terras.
Project gefinancierd door EFRO – uitgevoerd door Gillion

Alle projecten in de provincie Namen
5000 Namur, Eurogare - multimodaal station van Namen, THV FRANKI DUCHENE
https://openwervendag.be/nl/werven/360-eurogare-gare-de-namur
5001 Belgrade, hedendaagse houtskeletwoning, DEWAELE WONINGBOUW / CONSTRUCTIONS
https://openwervendag.be/nl/werven/301-hedendaagse-houtskeletwoning-in-belgrade
5004 Bouge, multifunctioneel energiezuinig vastgoedproject, MAISON DESSY - VALANGE
https://openwervendag.be/nl/werven/229-immeuble-mixte-rez-commercial-et-etages-appartements-dans-lenamurois
5020 Malonne, energiezuinige eengezinswoning, CHIMSCO - MAISONS BOIS MEUNIER
https://openwervendag.be/nl/werven/358-construction-habitation-unifamiliale
5070 Fosses-la-Ville, restauratie van de collegiale kerk Saint-Feuillen, BAJART
[NL-link niet gevonden.]
5100 Jambes, Wonen in de verbouwde oude Mosterdfabriek L'impériale - Bister, COBELBA
https://openwervendag.be/nl/werven/331-limperiale-ancienne-moutarderie-bister
5300 Andenne, Oude Normaalschool wordt centrum voor cultuur en toerisme, GILLION CONSTRUCT
https://openwervendag.be/nl/werven/343-renovatie-gebouw-in-passief-museum
5330 Assesse, restauratie van de Donjon van Crupet, GOLINVAUX - RONVEAUX RÉNOVATION (THV)
[Geen NL-link gevonden.]

