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STUDIEREIS NAAR OOSTENRIJK
HOUTBOUW
12 - 13 MAART 2019
ADVANTAGE AUSTRIA heeft het genoegen om projectontwikkelaars, planners, architectenbureaus,
ingenieurs, constructiebedrijven voor houtbouw of houtbewerking, vastgoedmakelaars,
gespecialiseerde journalisten, onderzoekers, enz. uit België en Luxemburg uit te nodigen voor een
studiereis naar Oostenrijk! Tijdens deze reis maakt u kennis met de Oostenrijkse expertise binnen
de houtbouwsector. Het programma brengt u naar Vorarlberg, de Oostenrijkse regio die een
voorloper is voor alles wat bouwen met hout betreft. Voor onze bezoeken kozen we vooraanstaande
bedrijven en uitzonderlijke projecten. De details vindt u hieronder in het programma. Maak van
deze gelegenheid ook gebruik om nieuwe contacten te leggen met de verschillende aanwezige
deelnemers.
In het kader van deze studiereis biedt ADVANTAGE AUSTRIA u aan, om de kosten te dragen voor 2
hotelovernachtingen met ontbijt (11 en 12 maart 2019), het transport per bus naar de bezoeken
als ook de lunches.

We kijken uit naar uw deelname!
Martina Madeo
ADVANTAGE AUSTRIA
In samenwerking met

PROGRAMMA
Dit is een voorlopig programma dat onderhevig kan zijn aan veranderingen.
Alle bezoeken worden natuurlijk uitgevoerd onder begeleiding van experten uit de sector.
Voor de Nederlandstalige deelnemers zal een vertaling naar het Engels worden voorzien.

MAANDAG, 11.03.2019
AANKOMST
11 maart 2019 (‘s avonds) op de luchthaven van Zürich.
Groepstransport per bus van de luchthaven naar het hotel.
Vrije avond.

DINSDAG, 12.03.2019
VERTREK UIT HOTEL
LIFE CYCLE TOWER ONE (Dornbirn)
Bezoek van het eerste Oostenrijkse gebouw uit hout met acht
verdiepingen.
Meer details HIER
BÜROHAUS 2226 (Lustenau)
Bezoek van een lage-energiegekantoorgebouw zonder verwarming.
Meer details HIER

LUNCH EN DEBAT MET EEN EXPERT
HAUS NENNING (Hittisau)
Bezoek aan een woonhuis met drie verdiepingen dat geinspireerd werd
door de traditionele huizen uit Bregenzerwald.
Meer details HIER
KAUFMANN BAUSYSTEME (Reuthe)
Bezoek aan een innovatief bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van
hallen, gevels, houten bouwmodules, enz.
Meer details HIER
NETWERKEN TIJDENS EEN WALKING DINNER
Dé geknipte kans voor de deelnemers en de Oostenrijkse experten om
contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.

WOENSDAG, 13.03.2019
CHECK OUT EN VERTREK VAN HOTEL
CREE BY RHOMBERG (Dornbirn)
Bezoek aan een pionier binnen de hybride houtbouw. Dankzij de
modulaire constructietechniek «Cree» kunnen gebouwen met tot 30
verdiepingen en een hoogte tot 100m binnen 6 maanden worden
neergezet.
Meer details HIER
IZM – ILLWERKE ZENTRUM MONTAFON, VANDANS (Bregenz)
Bezoek aan de kantoren van de administratie van deze Vorarlbergse
electriciteitsproducent. Het is binnen Centraal-Europa een van de
belangrijkste houten kantoorgebouwen met een betonnen basis.
Meer details HIER

LUNCH
BERCHTOLD HOLZBAU (Wolfurt)
Bezoek aan een firma die het constructieproces met hout van de
planning en prefabricatie tot het eindresultaat binnen korte termijnen
uitvoert. Dit doen zij zowel voor nieuwe constructies als voor het
optoppen van bestaande constructies.
Meer details HIER
OA.SYS BAUT GMBH (Albertschwende)
Bezoek aan een bedrijf dat een- of meergezinswoningen, hotels of
industriegebouwen bouwt in massief hout.
Meer details HIER

TERUGKEER NAAR DE LUCHTHAVEN VAN ZÜRICH

INSCHRIJVING
Om logistieke en organisatorische redenen is er slechts een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar en wordt voor de inschrijvingen het principe van «wie eerst komt, eerst
maalt» toegepast.
Gelieve contact op te nemen met onze partners uit Luxemburg of België om u in te
schrijven voor deze studiereis.

INSCHRIJVINGEN LUXEMBURG

M. Philippe Genot
Cluster Manager Wood
E philippe.genot@luxinnovation.lu
T +352 436 263 903

INSCHRIJVINGEN BELGIË

M. Hugues Frère
Directeur
E hf@hout.be
T +32 2 219 27 43

Voor alle vragen over het programma kan u contact opnemen met:
Mevrouw Gundi Ducomble
ADVANTAGE AUSTRIA Brussel
E bruessel@advantageaustria.org
T +32 2 6451650

