
2Welke instrumenten 
worden gebruikt?

Informeren: De website wordt het uithang-

bord van het project, de projectpartners zul-

len hier relevante informatie plaatsen voor 

alle bedrijven in de sector.

Ontdekken: Er worden plaatsbezoeken en 

studiereizen georganiseerd naar bedrijven 

die zich succesvol hebben kunnen ontwikke-

len in de sector. 

Bewustwording: de ontwikkeling van het 

bio-ecologisch bouwen zal niet gebeuren 

zonder de vraag te stimuleren. Daarom is 

het belangrijk  om de plaatselijke actoren te 

benaderen. (particulieren, openbare autori-

teiten, voorschrijvers,...)

Vorming: een voortdurend evoluerende 

sector vereist een permanente vorming van 

professionals. Tijdens het project zullen oplei-

dingsseminars georganiseerd worden om de 

sector op de hoogte te houden van de laatste 

ontwikkelingen, technieken en regelgevingen. 

Uitwisselen: het doel is om ervaringen uit 

te wisselen tussen grensoverschrijdende 

belanghebbenden op het gebied van het bio-

ecologisch bouwen. Om dit te doen zullen 

netwerkevents georganiseerd worden om 

nieuwe netwerken te ontwikkelen, bestaande 

netwerken te versterken en ervaringen van op 

het terrein te delen. 

Bouwen met nagroeibare materialen 

uit eigen streek!

WWW.BATIC2.EU

Bezoek www.batic2.eu voor meer informatie over het project en de partners!
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* Financiers:



BatiC² is een samenwerking van Vlaamse, Waalse en Franse partners om bio-ecologisch 

bouwen met materialen uit de korte keten te promoten. 

Wie zijn de partners ?

De 8 partners van het project zijn al lange 

tijd actief binnen het domein van het duur-

zaam bouwen. Binnen het kader van Bâti C2

hebben zij besloten om hun vakkennis ge-

meenschappelijk te stellen ter ondersteu-

ning van de ontwikkeling van bedrijven.

Wat is Bâti C2 ?

Het gebruik van de korte keten vindt een 

steeds breder draagvlak bij de mensen. Dit 

kadert binnen een groeiend bewustzijn om 

anders te leven en anders te consumeren.

Het gebruik van bio-ecologische materia-

len is één van de antwoorden die de bouw-

sector kan brengen op de uitdagingen van 

de klimaatverandering en de duurzame 

ontwikkeling. 

Het is binnen deze context dat Bâti C² is 

opgestart, met als missie het bevorderen 

van de economische ontwikkeling van be-

drijven in de sector van het bio-ecologisch 

bouwen met daarbij gebruik te maken van 

de korte keten.

Voor wie is het project ?

Bâti C2 is bedoeld voor alle professionals die 

actief zijn in het bouwen met bio-ecologi-

sche materialen: fabrikanten van nagroei-

bare bouwmaterialen, bouwbedrijven, voor-

schrijvers, publieke en private bouwheren, 

enz…

 

Waarom dit project ?

Zowel in Frankrijk als in België bestaan er 

reeds lokale bedrijven voor ecologische 

bouwmaterialen waarvan de producten en 

systemen hun doeltreffendheid bewezen 

hebben. De systemen en materialen worden 

echter nog niet frequent toegepast.

De regionale en Europese autoriteiten tonen 

hun bereidheid actief bij te dragen aan de 

economische ontwikkeling van deze veelbe-

lovende sector door middel van het grens-

overschrijdende project Bâti C2. 

Het doel is theoretische en praktische instru-

menten ter beschikking stellen van professi-

onals. Deze instrumenten moeten hulp bie-

den bij de ontwikkeling van de bedrijven, de 

vraag stimuleren, de zichtbaarheid van de 

sector vergroten  en mogelijkheden bieden 

voor het ontwikkelen van lokale expertise. 


