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ZONDAG 17 NOVEMBER 2013
9.30 – 18.00 uur
’t BAU-HUIS •Sint-Niklaas
(gelegen achter het station)

De beurs biedt een ruim aanbod van professionele
en informatieve standen met focus op
• lokale expertise
• het duurzame aspect van bouwen en verbouwen
en besteedt extra aandacht aan
• de nood aan nieuwe woonvormen
• opleiding.

OVERZICHT VAN DE STANDEN
Bouwtechnieken
Digerso nv / Divisie Eucomat, Brasschaat (snelbouwstenen Bramstone)
Eurosteel Framing bvba, Sint-Lenaarts (metaalprofielen voor passiefbouw)
Groendaken bvba, Stekene (groendaken, gevelbegroening)
Prakti-Bouw bvba, Temse (houtskeletbouw)
Thoen nv, Vrasene (luchtdicht bouwen)
Expertise
Cohousing Waasland vzw, Sint-Niklaas (cohousingproject Clementwijk²)
Confederatie Bouw Waasland vzw, Sint-Niklaas (info duurzaam bouwen, opleidingen)
Eandis cvba, Melle (rationeel energieverbruik, premies)
Ex-it Architectuur, Beveren-Waas (laagenergie- en passiefbouw, plus woningen, design en
ontwerp)

Interwaas, Sint-Niklaas (leningen voor energiebesparende ingrepen)
MilieuAdviesWinkel, Gent (duurzaam bouwadvies)
Nitra bvba, Sint-Gillis-Waas (rationeel energieverbruik)
Think Energy, Stekene (energieaudits en –advies, thermografie)
Waasse Landmaatschappij cvba, Sint-Niklaas (sociale koopwoningen, Vlaamse Woonlening)
Woonwinkel, stad Sint-Niklaas (advies premies en subsidies)

Energie en klimaatbeheer
A.A.E. Electranick bvba, Sint-Niklaas (toepassingen zonne-energie, warmtepompen)
Bouwpromo nv, Sint-Gillis-Waas (pelletkachels)
Dresselaers & Zoon bvba, Sint-Niklaas (hoogrendementsbeglazing)
Ecoterm bvba, Sint-Niklaas (warmtepompen, vloer- en muurverwarming, passieve koeling)
Elektro Kamiel Smet nv, Sint-Niklaas (elektrische installaties, domotica)
Geja Koeltechniek bvba, Sint-Niklaas (warmtepompen)
Hardenne bvba, Moerbeke-Waas (zonneboilers, warmtepompen, condensatieketels)
Klimaterra bvba, Sinaai (geothermische warmtepompen)
Linea Trovata Suntec nv, Lokeren (toepassingen zonne-energie, pelletkachels)
MNtechnics bvba, Sint-Niklaas (isolatie, luchtdichtheid, LED-verlichting, zonnepanelen)
One Smart Control nv, Sint-Niklaas (domotica met energiemeting en -monitoring)
Persempre – Fumio, Puurs (energiezuinig verwarmen, pellet- en houtkachels)
Rena Plus bvba, Vrasene (zonnepanelen)
Sollie bvba, Temse (toepassingen zonne-energie)
Tifre Schrijn- en Timmerwerken bvba, Beveren-Waas (isolatietechnieken)
ThermoTech bvba, Ranst (isolatie spouwmuren, kruipkelders en daken)
Verschueren Aluminium Konstructie bvba, Sint-Niklaas (energiezuinige aluminium ramen)
Viento bvba, Sint-Niklaas (balansventilatie met warmterecuperatie)
Waassolar bvba, Waasmunster (toepassingen zonne-energie, led verlichting)
Wim De Schryver, Stekene (pelletkachels en -ketels)
Materialen
Chape- en vloerbedrijf Stefaan Robyn bvba, Sint-Niklaas (vloerisolatie, chape)
Pleisterwerken André Daelman, Sint-Niklaas (ecologisch pleisterwerk, houtwolisolatie)
Renovala bvba, Sint-Niklaas (dunsteentechniek)
VCL Lokeren bvba, Lokeren (liquid rubber toepassingen)
Bouwtechnische Opleidingen
Competentiecentrum VDAB, Hamme
Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO) Waas en Durme, Lokeren
Koninklijk Atheneum Beveren, Beveren-Waas
Vrije Technische Scholen BSO/TSO, Sint-Niklaas

Wordt een individuele woning binnenkort voor velen van ons onbetaalbaar en is er een nood aan
nieuwe woonvormen? Biedt wonen in groep met de nodige gemeenschappelijke voorzieningen een
uitkomst? Of kunnen individuele woningen worden aangepast aan de noden van de tijd?
10 u: ontbijt (inschrijving verplicht)
10.30 u – 11.30 u: panelgesprek
met nadien mogelijkheid tot nabespreking met de panelleden
(samenstelling panel: Cohousing Vlaanderen, Community Land Trust Gent,
dienst huisvesting Sint-Niklaas en Confederatie Bouw)
Deelname gratis. Inschrijven voor ontbijt en panelgesprek via een mailtje naar
duurzaamheid@sint-niklaas.be. Let op: het aantal inschrijvingen is beperkt!

Waarom duurzaam bouwen?
Op een duurzame manier bouwen of verbouwen gebeurt door optimaal gebruik te maken van beschikbare ruimte, energie, water en materialen zodat de hypotheek op de toekomst zo klein mogelijk
wordt gehouden. Reden te meer om daar vanaf de conceptfase van bouw– of verbouwplannen rekening mee te houden.
In tegenstelling tot nieuwbouw, waar de overheid de steeds strenger wordende verplichtingen vastlegt
bij wet, is bij renovatie de verbouwer vooral aangewezen op zichzelf. Nochtans wordt wie renoveert
voor tal van grote uitdagingen gesteld:
• Hoe duurzaam en energiezuinig plan ik mijn verbouwing en wie verleent mij hierbij deskundig advies?
• Hoeveel kost de ingreep en wanneer is deze terugverdiend?
• Welke materialen en technieken passen best bij mijn woning en hoe leveren ze mij een maximum
aan comfortverhoging?...
Door de nodige expertise onder één zelfde dak samen te brengen probeert editie 2013 van de beurs
Duurzaam bouwen en renoveren op deze vragen een afdoend antwoord te bieden.
Deze editie van de beurs biedt ook enkele scholen en opleidingscentra een forum. Scholen met praktijkopleidingen bouw in het aanbod leiden misschien wel de aannemers van de toekomst op.
Heeft u een zoon of dochter met ambitie in de bouwsector? Dan is dit het ideale moment om kennis
te maken met hedendaagse technieken en werkwijzen.

Hopelijk vindt ook u op onze beurs uw gading!
De beurs Duurzaam bouwen en renoveren is een gezamenlijk initiatief van de stad Sint-Niklaas en de
Confederatie Bouw Waasland.
Contact:
Tel. 03 760 15 80 (Confederatie Bouw Waasland) | Tel. 03 778 31 90 (Milieudienst Sint-Niklaas)
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PANELGESPREK ‘Is er nood aan nieuwe woonvormen?’
>>>>>> met gratis ontbijt

