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Zonovergoten Open Wervendag trekt recordaantal bezoekers
Ruim 83.000 bezoekers hebben vandaag genoten op één van de 150 toonaangevende bouwwerven in héél
België. De Confederatie Bouw organiseerde voor de 12de keer Open Wervendag als imago evenement voor
de bouw en bouwberoepen. De bouw profileert zich hiermee andermaal als een aantrekkelijke en
toekomstgerichte werkgever die dringend op zoek is naar duizenden talenten met pit.
Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: “Open Wervendag is echt uitgegroeid
tot hét visitekaartje van de bouw. De bezoekers waren gefascineerd door het vakmanschap en technische evoluties
die de bouwbedrijven vandaag toonden. Pas als je het zelf ziet, besef je dat onze bouwbedrijven ons dagelijkse
leven enorm beïnvloeden en vooral aangenamer en duurzamer maken. Wij zijn bijzonder trots op onze bedrijven en
de trendsettende projecten die zij voor ons realiseren.”
Enkele blikvangers
In de provincie Limburg: het multifunctionele Stadskantoor in Hasselt en de nieuwe Hasseltse stadswijk Quartier
Bleu, de Gazometersite in St-Truiden en goednieuwe sportcomplex in Lommel.
In Antwerpen trok de restauratie van de historische Handelsbeurs veel publiek, evenals het indrukwekkend
Scheldekaaienproject en de gedempte zuiderdokken in Antwerpen. Andere publiekstrekkers in provincie Antwerpen
waren de nieuwe stadwijk Turnova in Turnhout, de renovatie van Cinema Plaza in Duffel en het nieuwe
zwembadencomplex ‘Vita den Uyt’ in Mol .
In W-Vlaanderen waren de blikvangers het Rentel offshore windpark in Oostende, de Nemo Link in Brugge, het
iconisch kantoorgebouw op de Sky-site en het Guldensporencollege en neobarok kapel en het Lago Kortrijk Weide
zwembadcomplex in Kortrijk . Ook het nieuwe Woonzorgcentrum Marie Ter Ruste in Zwevezele werd zeer druk
bezocht.
In Oost-Vlaanderen waren er de iconische sites en gebouwen de blikvangers, met het NTGent, het Wintercircus,
het Gebouw T van HoGent, en het nieuwe Crematorium in Aalst. Ook hier was er veel aandacht voor de nieuwe
sportinfrastructuur met ‘Vita Scheldebad’ in Temse.
Vlaams Brabant toonde zich als sportieve ontmoetingsplaats voor duizenden bezoekers voor de Sportoase De
Lijster in Londerzeel en de topsporthal van de KU Leuven.
Maar ook in Brussel kon de renovatie van de Reyerstunnels en het voetbalstadion van Union St Gillis op zeer veel
belangstelling rekenen.

In Wallonië waren de grote publiekstrekkers de indrukwekkende restauratieprojecten in de provincie Namen met de
‘Donjon de Crupet’ in Assesse en de ‘Collégiale Saint-Feuillen’ in Fosses-la-Ville. Het ziekenhuiscomplex Montlégia
bleef ook dit jaar de publiekstrekker in Luik. Maar ook het China Belgium Technological Centre in Louvain-la-Neuve
en het polyvalent cultuurcentrum van Waver konden op veel belangstelling rekenen.
Job met toekomst
Om al die technologische evoluties mee te ondersteunen, is de sector dan ook steeds op zoek naar aanstormend
talent en nieuwe profielen. Robert de Mûelenaere : “De bouw evolueert en dus ook de profielen. Jaarlijks schrijven
onze bedrijven 20.000 vacatures uit. Daarbij zoeken we niet alleen spierkracht, maar ook kennis, passie en durf. Een
job in de bouw staat meer dan ooit garant voor een mooie toekomst.”
Er is vooral nood aan hoger en technisch opgeleide profielen die inspelen op de digitalisering en robotisering. Naast
ervaren vakspecialisten, zoekt de sector ook bedienden en kaderleden voor de nieuwe beroepen van de toekomst.
Denk daarbij aan BIM- specialisten, BIG Data analisten en ICT-deskundigen, game & business developers,
3D-specialisten.
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De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 14.500 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en
grote ondernemingen uit alle takken van de bouw. De Confederatie is aanwezig op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees
niveau. Ze is initiatiefnemer van grote evenementen zoals het BouwForum en Open Wervendag.

