Limburg
Topprojecten
1 3500 Hasselt
Stadsontwikkeling-Hasselt
Quartier Bleu (nieuw stadskwartier aan kanaalkom (Strabag- Houben)

2 3800 Sint-Truiden
Metamorfose Gazometersite: multifunctioneel complex met focus op
jongeren en kinderen, DEMOCO
Herwaardering van de 26.000 m² oude gazometersite en stationswijk.
Na sanering van de historisch vervuilde site komen er drie kernzones jeugdhuis,
jongerencampus, een welzijnscampus en een woon-en diensten zone.
(project gerealiseerd door Democo-Willemen General Contractors)

3 3600 Genk,
Stadsontwikkeling- Genk
LA BIOMISTA van de stad Genk en Limburgs kunstenaar Koen Vanmechelen (op
oude mijn- en zoo-site van Zwartberg gerealiseerd door Kumpen en Renotec)

44 3920 Lommel
SStadsvernieuwing – Lommel
N Neuwe Kunstacademie( Gebroeders Janssen) met nieuwe sportinfrastructuur
(Pellikaan)en de nieuwe TSO-Bouw-schoolinfrastructuur voor PROVIL

Topprojecten getuigen van de dynamiek van de Limburgse steden en gemeenten die volop inzetten op
stadsvernieuwing en herontwikkeling van (ver)ouder(de) sites. Nieuwe duurzame en vaak intergenerationele en
multifunctionele wijken ontstaan door de herwaardering en metamorfose van oude wijken. De nieuwe projecten
verenigen wonen, werken, recreatie, mobiliteit en duurzaamheid tot één op elkaar afgestemd geheel en verenigen
verschillende generaties zo op een harmonieuze manier. Scholen, crèches, zorgvoorzieningen samen met nieuwe
en vernieuwde sport- en cultuurcomplexen, nieuwe administratieve kantoren, multifunctioneel en vooral
duurzaam en energiezuinige gemeenschapsgebouwen. De oude (industriële) sites krijgen een grondige facelift en
worden omgetoverd tot een unieke projecten die de draaischijf worden voor diversiteit, welzijn, sociale
dienstverlening maar met de meest innoverende technieken en vakmanschap gerealiseerd.

Andere projecten voor provincie Limburg met focus op wonen maar ook nieuwe herbestemming
van industriële sites die nieuwe Limburg mee op de kaart zetten als high-tech en construtechnologisch centrum:
3500 Hasselt, Studentenhuisvesting CampUSpark, KOLMONT
www.openwervendag.be/nl/werven/363-studenenwoningen-campus-park
3500 Hasselt, Exclusieve ontdekking multifunctioneel Stadskantoor, KUMPEN
www.openwervendag.be/nl/werven/272-stadskantoor-hasselt
3500 Hasselt, Quartier Bleu: gloednieuw stadskwartier aan kanaalkom, STRABAG BELGIUM
www.openwervendag.be/nl/werven/221-quartier-bleu-hasselt
3500 Hasselt, Energiezuinige eengezinswoning - rolstoeltoegankelijk, SYNAEVE BOUWPROJECTEN
www.openwervendag.be/nl/werven/255-energiezuinige-halfopen-bebouwing
3583 Paal - Beringen, Energiezuinige eengezinswoning, AVL WONINGBOUW
www.openwervendag.be/nl/werven/236-paal-beringen
3600 Genk, Villardell Genk, CORDEEL ZETEL HOESELT
www.openwervendag.be/nl/werven/263-villardell-genk
3600 Genk, La Biomista Zwartberg: indrukwekkend artistiek publiekspark rond culturele biodiversiteit, KUMPEN
www.openwervendag.be/nl/werven/270-la-biomista-genk
3600 Genk, Welzijnssite Portavida: draaischijf voor sociale dienst- en hulpverlening, KUMPEN
www.openwervendag.be/nl/werven/273-portavita-genk
3600 Genk, Renovatie van de passerelle en het ventilatiegebouw op Mijnsite Waterschei, RENOTEC
www.openwervendag.be/nl/werven/265-restauratie-passerelle-mijnsite-waterschei
3800 Sint-Truiden, Metamorfose Gazometersite: multifunctioneel complex met focus op jongeren en kinderen,
DEMOCO
www.openwervendag.be/nl/werven/285-herontwikkeling-gazometersite-sint-truiden

3800 Sint-Truiden, Droneport campus verrijst op voormalige vliegbasis Brustem, KUMPEN
www.openwervendag.be/nl/werven/227-droneport
3800 Sint-Truiden, "Guldenbodem": woonproject, SPLENDID WONINGBOUW
www.openwervendag.be/nl/werven/357-guldenbodem
3800 Sint-Truiden, Gazometer, WILLEMEN GENERAL CONTRACTOR
www.openwervendag.be/nl/werven/271-gazometer
3920 Lommel, Kunstacademie, BOUWWERKEN GEBROEDERS JANSSEN
www.openwervendag.be/nl/werven/348-kunstacademie
3920 Lommel, Nieuw sportcomplex: zwembad en tennishal, PELLIKAAN BOUWBEDRIJF
www.openwervendag.be/nl/werven/242-zwembad-en-tennishal-lommel
3920 Lommel, School TSO-Bouw, PROVIL
www.openwervendag.be/nl/werven/361-school-tso
3920 Lommel, Eengezinswoning, SUPERHUIS
www.openwervendag.be/nl/werven/347-eengezinswoning-in-opbouw

