
 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE : HERGEBRUIK 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN 

CIRCULAIRE ECONOMIE: HERGEBRUIK  

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, en meer bepaald: aannemers, architecten, ingenieurs, technische studiebureaus, installateurs, 
professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (gebouwbeheerders, syndici, …) en verantwoordelijken van 
besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen van het bouwen / renoveren van gebouwen. 

Plaats : Leefmilieu Brussels, Site Thurn &t Taxis – Havenlaan 86C/3000, 1000 Bruxelles 

PROGRAMMA 

Dag 1 : 15 maart 2022 

08h45 – Onthaal 

09.00 uur – Algemene inleiding 

Toelichting van de verwachtingen van de deelnemers en voorstelling van de doelstellingen van de opleiding 

Pascal ONS, E² = MC (FR) 

09.30 uur – Regionale ambities en prioriteiten voor de circulaire economie 

Anne PADUART, Leefmilieu Brussels (NL) 

10.15 uur – Hergebruik in het FCRBE-project: resultaten 

Emilie GOBBO, Leefmilieu Brussels (FR) 

11.00 uur – 11.30 uur : Pauze 

11.30 uur – Hergebruik in circulaire werven 

Anne-Laure MAERCKX, Cenergie (FR) 

13.00 uur – 13.40 uur : Lunch 

13.40 uur – Het BCCC-project (Brussels Construction Consolidation Centre), een antwoord op de milieu-
impact van de bouwsector 

Florent SUAIN,  CSTC-BBRI (FR) 

15.00 uur – 15.30 uur : Pauze 

15.30 uur – Organisatie van de terugwinning van herbruikbare elementen op een werf 

Lionel BILLIET, Rotor asbl (FR) 

16.30 uur – Samenvatting in groep 

Pascal ONS, E² = MC (FR) 

17.00 uur : Einde 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – CIRCULAIRE ECONOMIE : HERGEBRUIK 

 

Dag 2 : 22 maart 2022 

08.45 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding  

Voorstelling van de doelstellingen van de dag 

Pascal ONS, E² = MC (FR) 

09.05 uur – Ontwerpen met « levenscyclus » denken 

Liesbet TEMMERMAN, CERAA (NL) 

10.00 uur – Hergebruik "gezien door" de lens van keuzehulpmiddelen 

Liesbet TEMMERMAN, CERAA (NL) 

11.00 uur – 11.30 uur : Pauze 

11.30 uur – Hergebruikpraktijk bij overheidsopdrachten: ontwikkeling van een strategie voor hergebruik 
en circulaire economie op de bouwplaatsen van Citydev, integratie van TOTEM in deze aanpak 

Olivier MYLLE – Citydev (FR) 

12.30 uur – 13.30 uur : Lunch 

13.30 uur – Prestaties van materialen voor hergebruik, tests en validering 

Sye Nam HEIRBAUT, Technical Coordinator Circular Construction, SECO Belgium sa (NL) 

14.30 uur – 15.00 uur : Pauze 

15.00 uur – Toepassing van elementen van hergebruik in een bouwproject 

Michaël GHYOOT, Rotor asbl (FR) 

15.45 uur – Opalis en de hergebruikmaterialensector in België 

Michaël GHYOOT, Rotor asbl (FR) 

16.30 uur – Samenvatting in groep 

Pascal ONS, E² = MC (FR) 

17.00 uur : Einde 

 


