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Met de eerste editie van “Bouwunie Zomert 

Na” vond op donderdag 27 september bij 

Deschacht in Aartselaar een gloednieuw 

outdoor foodtruck-event plaats om het werk-

jaar zomers in te zetten. Yves Mollekens, 

kersvers voorzitter van Bouwunie Antwerpen 

Brabant (Bouwunie AB), kondigde die avond 

de fusie tussen beide regio’s aan. Hiermee 

gaf Koen Kempeneers die acht jaar voorzit-

ter van Bouwunie Antwerpen was, officieel 

de fakkel door aan Yves.

“Met deze fusie willen we nog sterker staan 

om in beide provincies lokale besturen wak-

ker te maken voor de problematiek in de 

sector. Niet alleen is er in de grootsteden 

een mobiliteitsprobleem; we willen ook met 

de lokale overheden samenzitten om hen 

bv. warm te maken om meer met lokale 

aannemers te werken of samen op zoek te 

gaan naar bekwame vaklui onder de werk-

zoekenden in hun gemeente”, meldde Yves 

Mollekens, zaakvoerder van Molyvco in Duf-

fel. In zijn maidenspeech had hij het ook 

nog over de deloyale concurrentie door het 

onbelast bijklussen en de nood aan meer 

flexibiliteit bij het aanvragen van heel wat 

vergunningen vooraleer een bouwwerf kan 

starten. Samen met ondervoorzitter Koen 

Hooft, zaakvoerder van Hooft Construct uit 

Londerzeel, hebben Yves en de andere be-

stuursleden van Bouwunie AB dus heel wat 

werk aan de winkel. 

Nadien deden Les Copines de temperatuur 

opnieuw stijgen op deze gezellige nazomer-

avond (foto). Met hun gebalde covers zetten 

de drie dames de meer dan 230 Bouwunie-

gasten aan tot dansen tot in de late uurtjes.

de bedrijven is de vraag gekomen om Werf-

link op te richten, een online deelplatform 

waarop bouwbedrijven en bouwwerven on-

derling materieel, uitrusting, infrastructu-

ren, vrachtruimte en materiaaloverschotten 

kunnen delen”, signaleerde de VCB.

Marleen Evenepoel, administrateur-gene-

raal van het Agentschap voor Natuur en Bos 

(ANB), merkte op dat groen goed is voor je 

fysieke en psychische gezondheid. “Zuive-

re lucht en water zijn niet evident. Groen is 

ook een heel belangrijke factor om water-

overlast tegen te gaan (infiltratie, opvang, 

wadi’s)”, signaleerde de gastspreekster, die 

eveneens wees op de heilzame werking van 

het opentrekken van waterlopen, natuur-

vriendelijke oevers en het Sigmaplan in het 

buitengebied.

“Je moet mensen naar de natuur brengen 

en daarvoor heb je instrumenten nodig zo-

als ‘Pimp je speelplaats’ voor scholen en 

de projectoproep voor ‘Natuur in je buurt’ 

voor gemeenten. Dat komt niet genoeg van 

de grond. We willen die projectoproep ver-

ruimen, waaraan ook de bouw kan mee-

doen. Je kan gesubsidieerd worden om pro-

jecten te realiseren”, deelde ze mee.

Ze is geen voorstander van dwingende voor-

schriften en pleit voor kwaliteitsvol groen 

dat makkelijk kan beheerd worden. “We 

hebben daarvoor heel veel kennis in huis 

en we zouden willen dat bedrijven en ge-

meentebesturen daarin meegaan. De VCB 

kan een sleutelfiguur zijn om van groen een 

structureel element te maken in de stad en 

in stadsvernieuwingsprojecten. Ik zie vele 

goeie projecten zoals groene verkavelingen 

en ons eigen Herman Teirlinckgebouw, een 

passiefgebouw met een mooie eigen tuin”, 

stipte ze aan.


