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Het platform Hergebruik op televisie!

Het programma « on n’est pas des pigeons » van de RTBF (een programma wat consumentenadvies geeft) heeft

een reportage gemaakt over de pagina ‘Materiaalzoekertjes’ van het platform hergebruik om de uitwisseling van

bouwmaterialen aan te prijzen!

Ook al is dit niet de hoofdmissie van het Platform, is het altijd welkom om wat bekendheid te verwerven bij het grote

publiek.

Wij willen Bernard Draps (van Les Entreprises Louis Draps) en Eric Frère (La ferme Nos Pilifs) hartelijk bedanken

om voor ons te spreken.

Wij nodigen u allen uit om deze video zo veel mogelijk te delen ! (video in het Frans)

Video : https://www.rtbf.be/auvio/detail_materiaux-de-construction-moins-chers-la-solution?id=2491412

Radio : https://www.rtbf.be/auvio/detail_on-n-est-pas-de-pigeons?id=2479607&t=678

Het jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik zal plaatsvinden op 19 september 2019. Noteer dit alvast in

uw agenda!

Uw nieuws wordt Europeser

Dit jaar ging een Europees project

van start dat de volgende jaren

spraakmakend zal zijn: het

FCRBE-project (Facilitating the

circulation of reclaimed

building elements in

Northwestern Europe),

medegefinancierd door het

programma Interreg NWE. Het

volledige artikel lezen.

 

Circulair proefproject
bouwplaats vergaderzaal

We hebben voor u een volledig

verslag voorbereid van het

rondetafelgesprek rond het thema

"het gebruik van herbruikbare

materialen in de bouw" dat op 7

februari 2019 werd georganiseerd

in het kader van het Interreg "RE

C²" project. Mis het niet!

Lees het artikel.

Circulair bouwen

Circulaire bouwmaterialen vormen

maar een klein aspect van circulair

bouwen (...). Dat zeggen alle

gesprekspartners die mee aan

tafel schoven op het panelgesprek

dat architectura.be organiseerde

rond circulair bouwen. Het

volledige artikel lezen.

Laatste fase van BRIC2

De bouw van het BRIC2 gebouw

wordt voortgezet en de laatste

fase begint. Het geheel aan

bouwmaterialen dat gebruikt werd

voor de opbouw is afkomstig van

de afbraak van BRIC1. In totaal

werden er bijna 100% aan

herbruikbare materialen gebruikt

voor de BRIC2. Het volledige

artikel lezen.

Focus op Materiaux
Authentiques in Tourcoing

In een voormalige textielfabriek die

werd omgebouwd tot magazijn

begeef je jezelf in een labyrint

volgestouwd met antiek en andere

soorten materialen. Matériaux

Authentiques is het levenswerk

van de gepassioneerde monsieur

Dewailly (het volledige artikel

lezen).

 

ReburgWorld - de meest
circulaire stad

Kent u de meest circulaire stad

van de wereld?

Nee? Bezoek hem nu meteen!

Agenda

Van 26 april tot 2 juni 2019 : The act of building — BC architects &

studies & materials, Rue de l’Ermitage Kluis 55, 1050 Ixelles.

Informatie.

27 juni 2019 : inauguratie van BRIC 2. Informatie en inschrijving.

19 september : Annual Event van Hergebruik Platform

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.

 

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