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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.
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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
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.
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een
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bouwelementen in Brussel ? Laat het ons dan weten ! Contact.
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hergebruik-bouw.brussels
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