
Het zit erop! Wonen heeft de deuren van de Nekkerhal achter zich dichtgetrokken.
Twee weekends lang vormde de Mechelse eventruimte het epicentrum voor iedereen
die op zoek is naar advies rond bouwen, verbouwen, interieur en exterieur.
Organisator Easyfairs blikt tevreden terug op deze 38ste editie: “Mensen met concrete
(ver)bouwplannen hebben duidelijk hun weg hiernaartoe gevonden.”

De 38ste editie van Wonen werd verspreid over twee weekends. Het openingsweekend ging
door van 29 tot en met 31 januari. Het slotweekend vond plaats van 4 tot en met 6 februari. En
net zoals bij bouw&reno in Antwerp Expo valt ook hier dezelfde conclusie te trekken: lokaal
verankerde beurzen blijven in trek.

“We zien een duidelijke trend dat beursbezoekers zich niet ver willen verplaatsen. Mensen
kiezen voor regionale (ver)bouwbeurzen waar ze naast fabrikanten ook de vaklui ontmoeten”,
vertelt Farida Martens, organisator van Wonen. “Wij zetten heel bewust in op dat lokale. Je vindt
dan wel veel online, maar bezoekers waarderen het persoonlijk advies en willen de materialen
kunnen zien en voelen.”

Inspireren, adviseren en informeren
Wonen richt zich op alles wat met bouwen, verbouwen, interieur en exterieur te maken heeft.
Bezoekers kwamen inspiratie opdoen, contacten leggen met aannemers en verkopers en
bovenal hun concrete plannen verder vormgeven.

“We hebben verschillende mensen met lijstjes zien rondwandelen op zoek naar maatkasten, een
keuken, salon of naar energie-oplossingen. Bezoekers wisten waarvoor ze kwamen en konden
dan ook terecht bij zo’n 140 exposanten”, aldus Farida Martens.

Naast het opdoen van inspiratie en het aftoetsen van concrete plannen, wilden bezoekers
duidelijk ook geïnformeerd worden. Zo waren de verschillende adviessessies tijdens de
beursdagen erg populair, zoals die rond ‘advies over zonnepanelen, thuisbatterij en slimme
meters’. Ook de sessie rond ‘Hoe herken je een goede aannemer?’ van Bouwunie trok heel wat
geïnteresseerden in de nasleep van de Pano-reportage op één rond frauduleuze praktijken.

Tot volgend jaar!
En dan is het nu uitkijken naar de 39ste editie. Volgend jaar is Wonen er terug van 28 tot en met
30 januari en van 3 tot en met 5 februari.

Voor beeldmateriaal kan je terecht op https://www.wonen.eu/pers/
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