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Bouwindustrialisatie
levert ook winst
op voor projectontwikkelaars in de
residentiële bouw
Projectontwikkelaars
van grote woning- en
appartementencomplexen
zullen een grote rol spelen
in de snelheid waarmee
bouwindustrialisatie in
België zal doorbreken.
Als zij vragende partij zijn
om geïndustrialiseerde
oplossingen toe te passen,
is de kans immers veel
groter dat veel partijen
in de keten sneller hun
processen en methodes
zullen aanpassen.
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Maar door Augmented Reality aan BIM
Vandaag wordt ongeveer de helft van de
Belgische residentiële nieuwbouw door
promotoren gerealiseerd. Eén van de vele
voorbeelden: het Janseniushof in Leuven.
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Projectontwikkelaars vinden het interessant om de doorlooptijd op de snelheid van verkoop te kunnen
afstemmen. (foto Passtraat in Sint-Niklaas)

Bouwindustrialisering heeft een betere beheersing
van het bouwproces voor ogen. Een bewijs dat het
kan, is de Crutzenwijk in Kuringen-Hasselt.

