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Nieuw bij het Platform Hergebruik: een nieuwsbrief rond materialen

Dankzij deze nieuwsbrief verneemt u nieuwe aanvragen en welke nieuwe materialen er beschikbaar zijn op de

webpagina van het Platform Hergebruik alsook op Werflink en in de materialenbibliotheek van Steygers & Co!

 

Neem een abonnement en help ons deze zoekertjes te verspreiden om het netwerk uit te breiden en uzelf meer

kansen te geven om kopers en materialen te vinden: deel deze nieuwsbrief in uw contactenlijst!

Bouwplaats Vandergoten:
hergebruik in situ van
bakstenen

Op de bouwplaats Vandergoten in

Laken werd er samengewerkt met

maatwerkbedrijf TRAVIE voor

hergebruik ter plaatse van

gevelstenen. Deze fijne

samenwerking was verrijkend voor

beide partijen. Bekijk dit project.

Opalis-platform
geactualiseerd!

De Opalis-Paltform werd onlangs

geactualiseerd. Tot op vandaag

zijn 10 nieuwe verkopers en 17

projecten gedocumenteerd en

toegevoegd. Ontdek ze!

Het Collectif Baya zoekt
gebruikt hout

Het Collectif Baya is een jonge vzw

die werkt in het vakgebied

architectuur via het uitvoeren van

projecten met een mix van

zelfbouw, participatieprojecten en

hergebruik van materialen (het

volledige artikel lezen).

Buildings as Material Banks –
Naar een circulaire toekomst

Na drieënhalf jaar intensief werk en

vooruitgang nodigt het BAMB-

consortium u uit om met hen deel

te nemen aan een laatste drieledig

evenement in Brussel. Gespreid

over drie dagen omvat het event

een industry day, een bezoek ter

plaatse en twee research days

(het volledige artikel lezen).

BRIC 1 afgebroken: de eerste
balansen en hoe het gebouw
verder zal evolueren

Eind november 2018 werd de

afbraakfase voor BRIC 1 voltooid.

BRIC 1 was het eerste circulaire

gebouw opgetrokken door de

studenten van de bouwafdeling

van efp.  Bekijk de kerncijfers van

het eerste circulaire gebouw van

efp gebouwd door de studenten en

het bouwprogramma voor 2019

(het volledige artikel lezen).

 

Ondersteuningsaanbod
Brusselse
kringloopeconomie

Wenst u te gaan werken volgens

de principes van de

kringloopeconomie en wenst u

meer te weten over de kansen die

deze economie biedt? Bekijk dan

zeker het begeleidingsaanbod van

het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest op

circulareconomy.brussels en lees

ook over de voorgestelde

financieringsregelingen.

Agenda

24 januari 2019 in het Nederlands en 29 januari 2019 in het Frans

Van 9 u tot 13 : TOTEM-opleiding u bij Leefmilieu Brussel. Informatie

en inschrijvingen.

Van 5 tot 7 februari 2019 : Slotevent BAMB Terrein van Tour &

Taxis/VUB. Informatie en inschrijvingen.

5 en 12 februari 2019 : Opleiding Bouwwerven in circulaire economie.

Terrein van Tour en Taxis. Informatie en inschrijvingen.

7 februari 2019 van 9 u tot 13 u : Colloquium over hergebruik en de

principes van de circulaire economie (in het Frans) in Bergen.

Informatie en inschrijvingen.

26 april 2019 van 9 u tot 16.30 u : Seminarie: Circulaire economie in

de bouw bij Leefmilieu Brussel. Informatie.

Deel uw evenementen aan ons mee! Organiseert u een evenement

rond hergebruik van bouwelementen in Brussel of kent u zo'n

evenement? Deel het aan ons mee! Contact.
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Om deze nieuwsbrief rechtstreeks te ontvangen, neemt u hier een abonnement.

Si vous recevez cette News dans la mauvaise langue, signalez-le ici !

U ontvangt deze e-mail omdat u zich ingeschreven heeft op onze nieuwsbrief . Indien u deze berichten niet langer

wenst te ontvangen, kan u uw toestemming op elk mo-ment intrekken door te klikken op “Uitschrijven”. Deze e-mail

wordt verstuurd vanuit vzw Con-federatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel, KBO 0406.479.092. Wij

verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Gegevensbeschermingsbeleid dat u kan

terugvinden op onze website. Voor meer informatie kan u contact opnemen met privacy@confederatiebouw.be.
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