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Juli 2019

Jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwmaterialen

in Brussel bestaat net 2 jaar! Voor deze gelegenheid nodigen wij u

graag uit op 19 september van 10 u tot 15.30 u op de Confederatie

Bouw (Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel) voor het jaarlijkse

evenement van het Platform Hergebruik.

Programma en inschrijving

TRAIT DECO ontwikkelt een
99% ecologisch
verantwoorde winkel

Stéphanie Cornet, de zaakvoerster

van de onderneming TRAIT DECO

gespecialiseerd in ecologische

interieurinrichting, is de uitdaging

aangegaan om voor de winkel van

Skyfarms (onderneming

gespecialiseerd in het ontwerpen

van moestuinen voor bedrijven)

enkel gebruik te maken van

gerecupereerd materiaal en

natuurlijke producten. Het Volledige

artikel lezen.

 

Ze maken van Brusselse
aarde een bouwmateriaal

Van aarde die op bouwplaatsen

wordt uitgegraven een duurzaam,

lokaal en herbruikbaar

bouwmateriaal maken, die

uitdaging gaat de Brusselse

coöperatie BC materials aan. BC

materials produceert stenen,

platen en pleisters van leem. Het

volledige artikel lezen.

 

Het BatiTerreproject
ontwikkelt zijn keten voor
hergebruik

Vloeren, tegels, isolatiemateriaal,

sanitaire benodigdheden, deuren,

wandkasten, belichting,

stopcontacten, schakelaars,

dakpannen, straatstenen, enz. Dit

zijn slechts enkele voorbeelden

van de herbruikbare materialen die

de ondernemers en particulieren

kunnen terugvinden in het aanbod

van BatiTerre, en dit aan werkelijk

voordelige prijzen. Het volledige

artikel lezen.

Hergebruik op Instagram!

Bent u op zoek naar nieuwe

verkopers van herbruikbare

bouwmaterialen in België,

Frankrijk, Nederland of het

Verenigd Koninkrijk? Het

Instagramaccount @1500reuse

heeft als doel om binnen dit en

twee jaar 1500 van zo’n verkopers

aan u te kunnen voorstellen. Het

volledige artikel lezen.

Retrival Cornermat : nieuw
hulpmiddel voor hergebruik
van materialen

Retrival Cornermat is onze nieuwe

tool waarmee we herbruikbare

materialen voorstellen. Tijdens de

werfbezoeken stellen we u de

bouwelementen, de uitrusting en

de bouwmaterialen voor die we

tijdens onze bezoeken ter plaatse

hebben geïdentificeerd (...). Lees

meer.

De applicatie van het
Platform Werflink, nu
beschikbaar

Ter opfrissing : Werflink is een

uitwisselingsplatform van

bouwmaterialen voor professionals

onderling.

Werflink heeft voortaan zijn eigen

applicatie ! Download hem zo snel

mogelijk in de Apple of Play store !

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

Agenda

19 september : Jaarlijks evenement van het Platform Hergebruik.

Programma en inschrijvingen.

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
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