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Feedback op het jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik

Deze donderdag 19 september heeft het jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik plaatsgevonden. De

deelnemers hebben kunnen (her)ontdekken wat het platform het voorbije jaar verwezenlijkt heeft, ze konden

deelnemen aan verschillende werkgroepen en hebben kennisgemaakt met inspirerende projecten rond hergebruik

in Brussel. De dag werd afgesloten door een ontmoetingsmoment tussen alle aanwezige actoren.

Het volledige artikel lezen.

Ontdek de routekaart van de
actoren uit de bouwsector
naar een circulaire economie!

De Brusselse bouwsector beschikt

vandaag over een routekaart die

strategische doelstellingen en

prioritaire acties voor de

ontwikkeling van een circulaire

economie bepaalt.

In 2018 heeft de bouwsector in het

kader van het Gewestelijk

Programma voor Circulaire

Economie (GPCE) een duidelijke

visie gedefinieerd (...). Het

volledige artikel lezen.

Zinneke, C2C en circulaire
renovatie gaan hand in hand

In Brussel is het Crade-to-Cradle

renovatie project van de gebouwen

van het Zinneke, laureaatproject

van Be Exemplary in 2017, volop

bezig. MATRIciel werkt samen met

het bureau OUEST Architecture,

het coördinatieteam van Zinneke

en de VZW Rotor om de Algemene

Zegelwerkplaats in de Masui Wijk

te renoveren. Het doel is (...). Het

Volledige artikel lezen.

Transformatie van een oude
gevel uit zichtbeton naar een
gevel uit hergebruikhout

In 2014 stelden de ULiège en het

C.H.U. van Luik, met de

strategische en administratieve

steun van het GRE-Liège, een

ambitieus energie- en

erfgoedrenovatieprogramma van

elf iconische gebouwen op de Sint

Tilman campus voor aan het

Europees Energie Efficiëntie Fonds

(EEEF). Het volledige artikel lezen.

Goede praktijken op de werf!

In het kader van de Pilootwerven

van innovatief bouwafvalbeheer in

Brussel zijn verschillende goede

praktijken, waaronder het

hergebruik, ontwikkeld en getest

geweest. Ontdek een selectie

hiervan in deze video geregisseerd

door de CBB-H, in partnerschap

met het WTCB. Zie de video.

Economische hulp !

Bemachtig een Circulaire

Economie erkenning om zo te

genieten van 10% korting op de

premies van de economische

expansie in Brussel. Meer

informatie : lps@ncb.be

Het Platform Hergebruik is op
zoek naar maandredacteuren

Zou u graag willen dat uw project

rond het hergebruik van

bouwmaterialen in de bloemetjes

wordt gezet in onze volgende

Newsletters? Word dan onze

maanredacteur! Voor meer info:

hergebruik@ncb.be

Heeft u enig niews, artikelen of acties om ons voor te stellen? U kan ze ons overmaken via hergebruik@ncb.be

Agenda

Maandag 30 september en maandag 7 oktober : Opleiding

Hergebruik. Brussel Leefmilieu. Programma en inschrijvingen.

Bezoek de website van Hergebruik Platform : http://www.hergebruik-bouw.brussels/

Gecoördineerd door

In het kader van het Programma voor Circulaire Economie, met de steun van Leefmilieu Brussel

        

Medegefinancierd door
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