Studienamiddag:
Ontwikkelingen op het vlak van
bouw- en sloopafval in Brussel

23 maart 2016 Brussels Meeting Centre, WTCB, Brussel
13u15 – 18u00

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).

Ontwikkelingen op het vlak van
bouw- en sloopafval in Brussel
Programma
13u15
13u30

13u35

Deel 1
13u55

Onthaal
Inleiding
Een sector in beweging: inleiding door de voorzitter van
de CBB-H.
Marc Ruebens, voorzitter CBB-H
Het afvalstoffenplan en het Regionaal plan circulaire
economie, startpunt voor de toekomst!
Brussel Leefmilieu

Innovatieve praktijken op de werf
Selectief slopen en de afvalstoffeninventaris: een concreet
voorbeeld.
Johan D'Hooghe, CASO
14u20 Innovatief afwaterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Emilie Herwats, Ecorce
14u45 Afvalbeheer op een ‘duurzame’ werf (BREEAM ®).
spreker te bevestigen
15u10 Tools voor innovatieve praktijken op pilootwerven.
Ambroise Romnée, WTCB
15u35 Pauze – Vragen – Discussie
		
Deel 2 Voor en na de werf: van ontwerp tot valorisatie
15u55 Bouw- en sloopafval: toekomstige bouwmaterialen.
Emilie Gobbo, Architecture et Climat
16u20 Nieuwe praktijken en instrumenten voor het hergebruik
van bouwelementen.
Lionel Billiet - Michaël Ghyoot, ROTOR
16u45 Een overzicht van recyclagekanalen voor een optimaal
afvalbeheer.
Céline De Schryver, CBB-H
17u10 Traject voor een meer hoogwaardig gebruik van materialen
en gerecycleerde granulaten.
Jeroen Vrijders, WTCB
17u35 Conclusies – Vragen – Discussie
Johan Van Dessel, WTCB

Plaats
Brussels Meeting Centre (WTCB)
Poincarélaan 79
1060 BRUSSEL

Doelgroep
Bouwprofessionals: aannemers, archi
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

