Persartikel

Magazine Limburg Bouwt reikt B&B Awards uit

Het beste uit de bouw

Vrijdagavond 14 december werden in de Hasseltse BouwArena de eerste Build& Beauty Awards uitgereikt. De award
beloont architecten die naast mooie projecten ook streven naar een vlotte samenwerking met de opdrachtgever
enerzijds en de aannemers anderzijds. Ruim 200 aanwezigen uit de bouwsector waren getuige van het uitreiken van zes
B&B Awards.
De B&B Awards zijn een primeur. Voor het eerst reikt Limburg zijn eigen architectuur award uit. Ludo Cleeren – uitgever
van het vakblad Limburg bouwt – nam het initiatief omdat de architect volgens hem meer erkenning verdient. “Een
architect doet ook meer dan alleen maar mooie gebouwen ontwerpen. Hij is een spilfiguur in het bouwproces. Hij
bewaakt de goede relatie tussen de betrokken partijen. Dat komt vandaag veel te weinig aan bod. Om dat meer onder
de aandacht te brengen, hebben we hier in de B&B Awards heel sterk de nadruk op gelegd. Het waren niet de lezers
van Limburg bouwt of de collega-architecten die beslisten wie de B&B Awards ontvingen, maar net de opdrachtgever
en de aannemers in de betreffende projecten.”
De basis voor de geselecteerde architecten waren de projecten die de afgelopen jaren in Limburg bouwt aan bod
kwamen. De meer dan 120 projecten werden opgedeeld in 6 categorieën: Wonen, Zorg, Industrie, Kantoor,
Commercieel en Openbare gebouwen. De redactie van Limburg bouwt maakte een voorselectie uit deze projecten en
vervolgens mochten de opdrachtgevers en architecten de architect in hun project quoteren. De totaalscore leverde de
zes winnaars van de B&B Awards op.
Los van de betrokken partijen mochten ook de aanwezigen de projecten beoordelen. Zij kenden de publieksprijzen toe.
Het initiatief werd door alle betrokkenen sterk gesmaakt. Voor initiatiefnemer Ludo Cleeren is dat alvast een sterke
stimulans om een traditie te maken van de B&B Awards.
B&B Awards
Wonen: Kapelaanshof – Zutendaal (Aro Group)
Zorg: De Toermalien – Genk (PSK Groep)
Industrie: Tectum – Genk (PCP architecten)
Commercieel: Audi Coox – Dilsen-Stokkem (MaMu)
Kantoor: Limoco – Opglabbeek (Buro B)
Openbare gebouwen: Gallo-Romeins Museum – Tongeren (De Gregorio& Partners)
Cat.Openbare gebouwen
Architect:Alfredo De Gregorio
Sponsor award: Zulmtobel

Categorie Wonen
Architect : Aro Group
Sponsor award : Nelissen Bricks

Categorie Zorg
Architecten: PSK Groep
Sponsor award : Rockfon

Categorie Commercieel
Architect : MAMU
Sponsor award : ARTE

Categorie kantoor
Categorie Industrie
Architect : BURO B
Architect : PCP Genk
Sponsor award: Ceyssens-Weygers Sponsor award : Kingspan

