
Architecturale 
i nspi ratietacht 
Op 29 en 30 september vindt de 13de editie 

plaats van het openhuizenweekend 'Mijn 
Huis Mijn Architect'. Verspreid over 
Vlaanderen en Brussel stellen 170 

bouwheren hun woning open voor mensen 
op zoek naar woon- en bouwinspiratie. 

Renovatie of nieuwbouw, in de stad of op 
het platteland, van passieve rijwoning tot 
beschermde vierkantshoeve, .. . Mijn Huis 

Mijn Architect nodigt u uit voor een 
inspiratietocht op maat. 
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Mijn Huis Mijn Architect, een jaarlijks 

terugkerend initiatief van de Orde 

van Architecten -Vlaamse Raad, wil een 

staalkaart bieden van de architecturale in

novatie die vandaag de toon zet, kandl

daat-(ver)bouwers de kans bieden om in

spiratie op te dcen en hen in contact 

brengen met andere bouwheren en ar

chitecten. Het vinden van een geschikte 

architect met wie het meteen klikt, is im

mers van cruciaal belang voor het welsla

gen van uw persoonlijk bouwproject. 

Over het belang van een goede architect 
hadden wij trouwens een kort gesprek 

met Bart Verstraete, directeur van de 
Vlaamse Architectenorganisatie NAV, een 

van de medeorganisatoren van Mijn Huis 

Mijn Architect (zie volgende bladzijde). 

Dit jaar gaat tijdens het openhuizen

weekend spec ifieke aandacht uit naar 

budgetvriendelijke en/ of compacte wo

ningen en de creatieve oplossingen die 

ermee gepaard gaan. Ook nieuw ditjaar is 

dat de organisatie een aantal inspiratierou

tes rond een bepaald thema heeft uitge
stippeld. Zo kunt u op ontdekkingstocht 

rond energiezuinig bouwen. renovatie, 

compact wonen enzovoort. Om uw inspi

ratieroute op maat te plannen en te 

ondersteunen, is er dit jaar nog een pri

meur: demobie e website. Het betreft 
een digitale en afgeslankte versie van het 

inspiratieboek 'Mijn Huis Mijn Architect 

2012', met een kcrte beschrijving en een 

aantal foto's van ce deelnemende projec

ten, ... om u te begeleiden en informeren 

tijdens uw bezoe~:. • 
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