
Het doel van deze studienamiddag is om de aandacht te vestigen op de ontwikkelingen, de nieuwigheden, de 
goede voorbeelden en de perspectieven op het vlak van de preventie en het beheer van bouw- en sloopafval 
in Brussel. Na een inleiding worden er twee sessies van praktische uiteenzettingen voorzien. De eerste reeks is 
gewijd aan het innovatieve afvalbeheer op de werf zelf, terwijl de tweede reeks zich toespitst op meer algemene 
aspecten zoals het ontwerp, het hergebruik en het gebruik van gerecycleerde materialen.

Tijdens deze informatiesessie worden er eveneens twee initiatieven gelanceerd:
•	 de	‘pilootwerven’	beheer	van	bouwafval	in	Brussel
•	 de	‘mini-trajecten’	voor	het	gebruik	van	gerecycleerde	granulaten	in	beton.

Deze namiddag wordt georganiseerd in het kader van de Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling’. Met de steun van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de financiering van het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie (InnovIRIS).
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tecten, studiebureaus, overheden, 
universiteiten …

InschrIjvIng
Deelname is gratis. Het aantal deelnemers 
is beperkt. De inschrijving moet online 
gebeuren voor 16 maart 2016 via 
www.wtcb.be,	 rubriek	 ‘Agenda’.	 Uw	
inschrijving zal enkele dagen voor de 
start van de studienamiddag bevestigd 
worden.

Iedere annulering van deelname moet 
per mail gemeld worden aan: 

brigitte.deffense-hoffem@bbri.be

InformatIe

De uiteenzettingen zullen gegeven worden 
in het Frans of het Nederlands, in functie 
van de spreker. 

Er wordt geen simultaanvertaling voorzien.

De presentaties zullen per mail verstuurd 
worden.

Voor alle bijkomende informatie, kan u 
een mail sturen naar: 

brigitte.deffense-hoffem@bbri.be
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