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Zo zag je de bouw nog nooit
Ook zot van de bouw? Dan kijk je ongetwijfeld elk
jaar uit naar die dag dat je iets ongewoons, iets
unieks kan ontdekken. Open Wervendag op zondag 6
mei is er voor het hele gezin. Beleef vanuit de meest
fascinerende hoeken hoe de toekomst er uitziet.
Dat er ook in West-Vlaanderen
meer dan ooit gebouwd en mooi
gewerkt wordt aan onze toekomst
kan je op Open Wervendag zelf
meemaken. Voor de 12de opeenvolgende keer organiseert de Confederatie Bouw het jaarlijks imago-evenement voor de bouw in
heel België. 150 topprojecten zijn
op zondag 6 mei van 10 tot 17 uur
eenmalig voor het brede publiek
open. Vooraf inschrijven hoeft
niet, tenzij anders vermeld. Open
Wervendag is spannend en leer-

rijk voor het hele gezin. Je ontdekt
hoe aan onze kust energie uit
wind wordt gehaald, hoe je morgen samenleeft, werkt en ontspant in nieuwe bruisende woongebieden, of hoe historische gebouwen met de nieuwste digitale
technieken en technologieën ‘futureproof’ worden. Snuister al
eens rond op de website van Open
Wervendag. Ontdek wat er die
dag allemaal te beleven valt qua
activiteiten en/of animaties en
rondleidingen. Ook de bereik-

initiatief van

baarheid en parkeermogelijkheden staan telkens aangegeven op
de website. Open Wervendag is
uniek omdat je echte bouwplaat-

sen bezoekt. Leef wel de veiligheidsinstructies na.
openwervendag.be

Heraanleg ‘t Zand en Vrijdagmarkt in Brugge

Uniek woonproject Ter Vichte Resort

Door de heraanleg van ’t Zand en Vrijdagmarkt wordt het versleten Brugse plein een
attractief en multifunctioneel evenementenplein in het hart van de stad. Tijdens Open
Wervendag zal elke bezoeker aan zijn trekken komen. Naast de unieke ervaring om de
werf op 50 meter hoogte te overschouwen, krijg je ook een idee van het technisch en
architecturaal vernuft van deze werf. Startpunt is de tent aan het Concertgebouw.

In Vichte verrijst een nieuw project dat wooncomfort voor alle leeftijden biedt en bestaat
uit tuin- en terrasappartementen in een uniek groen kader. De site is volop in ontwikkeling. Tijdens Open Wervendag word je persoonlijk rondgeleid op het project waarbij je
alle info krijgt van het concept, uitvoering, afwerking, renovatie... Het Ter Vichte Resort
vind je aan de Peter Benoitstraat 4 in Vichte.

Energiezuinige gemeentelijke basisschool De Linde

Nemo Link Conversiestation van Elia

De bouw van gemeenteschool De Linde in Zarren is een van de lopende projecten in
Kortemark. De nieuwe school wordt een zeer energiezuinig en betaalbaar gebouw. Op
Open Wervendag kan je via een uitgestippeld parcours de klassen, polyvalente zaal en
refter in volle afwerking bezoeken. Gemeenteschool De Linde wordt gebouwd in de
Stadenstraat 14 en de ingang ligt in de Koordhoekstraat in Zarren. Parkeren kan je het
best ter hoogte van de kerk van Zarren, op circa 100m wandelafstand van de werf.

Elia stelt eenmalig de werf open van het conversiestation Nemo Link in Brugge. Het
maakt deel uit van de eerste elektrische interconnector met Groot-Brittannië. De interconnector is in meerdere opzichten een primeur voor België: het wordt de eerste elektrische
verbinding met Groot-Brittannië, de eerste onderzeese kabel voor Elia in België én het
eerste elektriciteitsproject op hoogspanningsgelijkstroom. Het werfadres is Pathoekeweg
300. Gratis parkeren kan aan de Korte Gotevlietstraat 9. Er is een shuttleservice.
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