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Sinds de oprichting van het Platform Hergebruik tweeënhalf jaar geleden konden wij als geen ander observeren

welke vooruitgang er geboekt werd met hergebruik in de bouwsector. Het is inderdaad zo dat deze praktijk in

alsmaar meer projecten van de Brusselse bouwsector voorkomt (...). Het volledige artikel lezen.

CC Autrement, hergebruik
van de materialen van de
WTC toren voor de renovatie
van een huis

Sinds enkele weken geleden

volgen we van dichtbij een project

in Vorst van het bedrijf CC

Autrement. Zij zijn gespecialiseerd

in renovatie en ecotechnieken en

zijn actief in de bouwsector, in de

ecologie en in het hergebruik. (...)

Meer lezen.

Flash Instagram «1500reuse»

Lampen, ijzerwaren,

verwarmingen, aardewerken en

smeedwerken in alle soorten en

maten zijn de producten die u kunt

terugvinden in de laatste publicatie

op de ©Instagrampagina

@1500reuse dat wederverkopers

van herbruikbare materialen in de

bouwsector in de schijnwerpers

plaatst. (...) Het volledige artikel

lezen.

Rotor, ontmanteling van de
blauwe hardsteen uit de
voormalige Philipstoren

140 ton blauwe hardsteen uit de

De Brouckère-toren, of 280 m²

materiaal wordt gerecupereerd en

zal hergebruikt worden! (...) Het

vollefige artikel lezen.

 

Wordt u de volgende Be
Circular laureaat ?

Van de 74 innovatieve en

ambitieuze projecten die in 2019

werden ingediend naar aanleiding

van de projectoproep Be Circular

zijn 26 projecten geselecteerd.

Deze projecten zijn actoren van de

transitie naar een meer circulair

economisch model in

uiteenlopende sectoren. (...) Meer

informatie.

Verslagen en documenten
over Hergebruik

2020 neemt een vliegende start als

het aankomt op het hergebruik in

de bouwsector ! Er zijn namelijk in

2019 verscheidene verslagen

gepubliceerd met het hergebruik

als onderwerp. Dit opent de

poorten naar het hergebruik in

2020. (...) Meer lezen.

 

Flash info Europees nieuws :
Europese « Green Deal »

Woensdag 11 december 2019,

heeft de Europese Commissie zijn

standpunt onthuld in verband met

het groene pact van Europa: de

Europese ‘Green Deal’. (...) Meer

lezen.

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

Agenda

20 februari 2020, van 18u00 tot 21u30 : Seminarie

Ecomaterialen. Meer informatie.

20 februari 2020, van 17u30 tot 21u : Kom deelnemen aan de

lancering van de editie 2020 van Be Circular en ontdek de laureaten

van 2019. Meer informatie.

2 dagen, 26 maart en 2 april 2020 : Opleiding Hergebruik van

materialen en bouwelementen. Meer informatie.

 

Informeer ons over uw evenementen ! Organiseert u of heeft u weet

van een evenement in verband met het hergebruik van

bouwelementen in Brussel ? Laat het ons dan weten ! Contact. 

 

reemploi-construction.brussels
hergebruik-bouw.brussels
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