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Circulaire economie in de bouw 

De prioriteiten om van traditionele naar circulaire projecten te evolueren 

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 26 april 2019 

Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel 

Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel 

Het model van de circulaire economie in de bouwsector is vandaag al goed verankerd in 

de Brusselse beleidsmaatregelen. Tal van initiatieven tonen reeds de relevantie van een 

dergelijke aanpak aan. 

• Welke voordelen biedt het circulair ontwerpen van gebouwen en hoe ver kan men 

gaan in de demonteerbaarheid of flexibiliteit? 

• Hoe kan men de afvalproductie en het verbruik van grondstoffen tot een minimum 

beperken bij de reconversie of renovatie van gebouwen? 

• Hoe kunnen materialen en bouwelementen na de afbraak van een gebouw worden 

gevaloriseerd? 

Dit seminarie illustreert de sleutelconcepten van de circulaire economie en toont de 

voordelen aan de hand van concrete voorbeelden uit de bouwsector. 

In de namiddag is er mogelijkheid om deel te nemen aan een terreinbezoek. Opgelet: 

slechts beperkt aantal plaatsen. Bij de inschrijving kiezen de deelnemers tussen 2 thema’s: 

➢ Bezoek 1: Materialen en demonteerbaarheid 

➢ Bezoek 2: Omkeerbaar ontwerp / Flexibiliteit van de ruimten 

 

Deelname:  

Aan het seminarie (9.00-12.30 uur): € 25  

Aan het seminarie en het bezoek (9.00-16.30 uur): € 50 

 

Dit seminarie komt overeen met 3 (of 6) uur opleiding voor vastgoedmakelaars en 

syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de permanente vorming voor 

de architecten ingeschreven bij de Orde van Architecten. 

 

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen: 

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo  

Inschrijvingen: 
klik hier 

Contact: 
opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator: Liesbet TEMMERMAN, CERAA 

09.30 uur - Bouw & circulaire economie - Overzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

Isabelle SOBOTKA, Leefmilieu Brussel 

09.50 uur – Naar een circulaire economie in de bouw 

Principes en inspiratiebronnen voor circulair bouwen 

Ambroise ROMNEE, WTCB 

10.20 uur – Ontwerp van een circulair project 

Hoe de stap zetten van theorie naar praktijk? 

Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

10.45 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

11.00 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

11.30 uur – Rondetafelgesprek met actoren uit de sector van de circulaire economie 

Moderator: Liesbet TEMMERMAN, CERAA  

Olivier BREDA, Dzerostudio Architectes 

Anne-Laure MAERCKX, Cenergie 

Ambroise ROMNEE, WTCB 

Marc RUEBENS, DRTB 

Isabelle SOBOTKA, Leefmilieu Brussel  

12.40 uur– Lunch 

13.30 uur – Bezoek 

Bezoek 1: Project BRIC 2 

Matthieu DELATTE, Karbon’ architecture et urbanisme 

Jean-Pierre DEBACKER, EFP 

OF  

Bezoek 2: Circular Retrofit Lab 

Stijn ELSEN, VUB 

16.30 uur – Einde 
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