
Het door EFRO gefinancierde BBSM-project brengt vier partners samen rond dezelfde missie: aantonen dat materialen aan 
het einde van hun leven nieuwe grondstoffen kunnen worden en dat het gebruik van deze materialen in nieuwe kringlopen 
een positieve invloed heeft op de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit afsluitende 
seminarie worden de resultaten van het project voorgesteld en wordt er perspectief op de toekomst geboden.

Woensdag 16 juni 2021
9u00 – 12u00

ONLINE VIA ZOOM

Het Brusselse gebouwenpark: bron van nieuwe 
materialen
Instrumenten, bevindingen en perspectieven voor 
hergebruik en recyclage van bouwmaterialen in Brussel



Doelgroep
Studiebureaus, architecten en ingenieurs, 
professionele opdrachtgevers, onderzoekers, 
aannemers, materiaalproducenten, 
professionals uit de recyclingsector, ...

Programma

Inschrijving
Kostprijs: De deelname aan de online ZOOM-sessie is gratis. De inschrij-
ving dient te gebeuren via de website www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’). Alle 
ingeschrevenen zullen per e-mail een uitnodiging ontvangen. Voor verdere 
informatie kan u contact opnemen met erika.malu@bbri.be. Annuleringen 
moeten ten minste 24 uur vóór het begin van de sessie per e-mail meege-
deeld worden aan cursus@bbri.be. 

De deelnemers worden verzocht om over de laatste versie van ZOOM te 
beschikken.

Inleiding
9u00 Verwelkoming
 WTCB & UCLouvain
9u15 Het BBSM-project: aanpak en doelstellingen
  Sophie Trachte (FR) 

Metabolisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
lessen en perspectieven
9u25 Lessen uit vijf sloop-/verbouwingsprojecten
  Eléonore de Roissart, WTCB (FR)
9u40 Valorisatiekanalen voor bouw- en sloopafval: stand van zaken en 

opportuniteiten
  Morgane Bos, UCL (FR)
10u00 Een instrument om materiaalbalansen te vergelijken voor verschil-

lende scenario's op gebouwniveau
  Emilie Gobbo (FR)

Focus op specifieke stromen en knooppunten
10u30 Evolutie van hergebruik: wettelijke en praktische aspecten
  Michael Ghyoot, Rotor (FR)
10u50 Technische prestaties van hergebruikmaterialen
  Florence Poncelet, WTCB (FR)
11u10 Architectuur: de transitie naar een circulaire economie
  Niels De Temmermans, Waldo Galle, VUB (NL)

Slot
11u25 Aanbevelingen ter versterking van materiaalkringlopen in het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest
  Sophie Trachte, UCL (FR)
11u35 V&A
  Moderator: Jeroen Vrijders, WTCB (FR/NL)

Het evenement is tweetalig Nederlands-Frans. 
Er wordt in een simultaanvertaling voorzien.
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