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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.
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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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