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De Materiauteek

Als logisch vervolg op de initiatieven van het BRC Bouw rond de

opleiding circulair bouwen wil de "Materiauteek" een antwoord bieden

in de vorm van een educatieve website over hergebruik van

bouwmaterialen van een typisch Brussels huis. Het volledige artikel

lezen.

Antares: hergebruik in een
project voor reconversie van
een kantoorgebouw

Sinds enkele weken ondergaat een

kantoorgebouw in Sint-

Lambrechts-Woluwe intensieve

ontmantelingswerken. Dit project

om een kantoorgebouw om te

vormen (...) het volledige artikel

lezen.

Focus van Nederlandse
materialen op Opalis

“Hergebruik is een bijzaak”, zegt

Jan Van Baal, eigenaar van Van

Baal Sloopwerken &

Materiaalhandel (...). Van Baal is

ook wijd gekend voor zijn sloop- en

precieze demontagewerken. Het

grootste deel van hun

recuperatiemateriaal vergaren ze

op eigen sloopwerven. Het

volledige artikel lezen.

Bekijk of herbekijk de
activiteiten van Rotor op
video

In Europa is 40% van het afval dat

wij produceren afkomstig uit de

bouwsector.

Bij Rotor in Anderlecht worden

objecten en materialen verzameld,

die vervolgens worden

gereconditioneerd en te koop

worden aangeboden of direct

worden ingezet voor andere

projecten. Bekijk de video!

Leefmilieu Brussel zoekt een
beheerder van het FCRBE-
project

Leefmilieu Brussel werft een

beheerder/beheerster aan voor het

Europese project rond hergebruik

van bouwmaterialen voor het

Interreg FCRBE-project.

De sollicitatietermijn is kort:

afsluiting op 04/12/2019.

Verspreid deze boodschap gerust

in uw netwerken! Meer informatie

Kent u de diensten rond
leefmilieu aangeboden door
de CBB-H ?

Heeft u vragen over hergebruik,

circulaire economie of zelfs over

de wetgeving betreffende afval op

Brusselse werven ? Aarzel dan

niet langer en doe beroep op één

van onze milieuraadgevers van de

Confederatie Bouw Brussel-

Hoofdstad. Voor meer informatie

kan u altijd mailen naar:

leefmilieu@ncb.be

Nieuwe materialen
beschikbaar

Verlaagde vloeren met

tapijtafwerking, steenachtige

wandbekleding en bakstenen zijn

beschikbaar op de

materiaaladvertentiepagina van het

Platform Hergebruik. Meer lezen.

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

Agenda

06 november tot 21 december : exhibition life under a cherry tree by

Rotor. Meer informatie.

17 augustus tot 21 augustus : summer school FRCBE. Meer

informatie.

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
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