LEEFMILIEU - ENERGIE

Circulair bouwen boekt
terreinwinst dankzij
Build Circular.Brussels
In ons oktobernummer kondigden we Build Circular.Brussels aan. Intussen is dit project van
start gegaan. Met succes, want ongeveer 400 bouwbedrijven hebben er al een beroep op
gedaan. Enkele aannemers vertellen over hun ervaringen.

D

e Brusselse gebouwen behoren bij de grootste energieverbruikers in de EU. Meer
dan de helft van de broeikassen van het
hoofdstedelijk gewest komt uit hun
schoorstenen. De Brusselse regering
heeft daarom een ambitieus renovatieprogramma opgezet dat onze aannemers veel werk zal bezorgen (zie ook
blz. 36).
Het besef groeit dat de circulaire economie hiervan een waardevolle component kan zijn. Onder meer daarom
heeft Brussel ook Build Circular.Brussels opgezet, een project dat opleiding
en advies over kringloopbouwen aanbiedt. Het wordt stilaan duidelijk hoe
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belangrijk het is om de lokale materiële
hulpbronnen maar ook het lokale menselijke potentieel optimaal in te zetten.
Build Circular.Brussels speelt daarop
in. Het project ondersteunt innovatieve
ketens en de creatie van nieuwe banen.

Getuigenis

Alles bij elkaar gaat het niet slecht
met de bouw, maar de uitdagingen
mogen ook niet ontkend worden.
Onze bedrijven zullen hun plaats over
de Brusselse bouwmarkt moeten blijven verdienen. Circulair bouwen en
verantwoord ondernemen kunnen een
instrument zijn in die strijd. De aannemers die al een beroep gedaan hebben

Arbeiders van BAM Galère krijgen dankzij
Build Circular.Brussels een opleiding in
het scheiden van bouwafval.

op Build Circular.Brussels, hebben dat
begrepen.
Yannick Warnau is een van hen. Hij
vestigde zich recent als zelfstandige
ondernemer onder de naam Bru Co
Création. Om zijn professionele toekomst beter te kunnen bepalen, stapte
hij naar Build Circular.Brussels. Een
circulaire visie is voor hem nu een evidentie.
Yannick Warnau: "Ik heb uit
nieuwsgierigheid een beroep gedaan
op Build Circular. Maar tijdens de
individuele adviesverlening heb ik

SAVE THE DATE:
OPLEIDINGSDAGEN
IN HET NAJAAR
Wilt u ook kennismaken met
een brede waaier van circulaire
technieken? Blokkeer dan 14 en
15 oktober in uw agenda. Build
Circular organiseert dan twee
opleidingsdagen voor Nederlandstaligen. Ze vinden plaats in
het BRC Bouw.
De deelname is kosteloos voor
bouwbedrijven die in het Brussels
gewest gevestigd zijn. De Confederatie houdt u op de hoogte zodra
meer details over het programma
bekend zijn.

begrepen dat er iets mankeerde, en de
adviseurs konden mijn noden vertalen.
Build Circular, dat zijn contacten, netwerken, opleiding en continue verbetering. Het doel is ervoor zorgen dat
de samenleving vooruitgaat. Wat mij
betreft is een verantwoord ondernemer in Brussel op de juiste plaats. Zijn
bedrijf kan er groeien in een stad en
op een bouwmarkt die zeer veel belang
hechten aan duurzaamheid. Als aannemer moeten we onze klanten sensibiliseren en met verantwoord advies
helpen bij hun keuzes. Elke onderneming die beseft hoe belangrijk milieuvriendelijkheid is, zal zich kunnen
vinden in de waarden van Build Circular en toegevoegde waarde halen uit
de begeleiding. Ik benadruk: opleiding

Build Circular.Brussels wil een verschuiving van het denken over kringloopbouwen in gang zetten,
weg van de vraag "waarom?" naar de vraag "hoe?".

in circulair bouwen is een investering
voor later, geen tijdverlies!"

een opleiding voor arbeiders over het
scheiden van afval op de bouwplaats.

Contactpersoon

Concreet

Build Circulair kent iedere onderneming een contactpersoon toe. Deze
staat hun bij als ze vragen hebben,
wijst de weg naar de juiste opleidingen

en brengt hen in contact met experts.
Hoe dat werkt, wordt geïllustreerd door
de ervaringen van BAM Galère, een
onderneming waarvoor circulariteit een
prioriteit is.
BAM Galère: "We maken een analyse van onze bouwplaatsen om het afval
zoveel mogelijk te beperken, onder
meer door ketens van hergebruik in te
schakelen, zowel voor overschotten als
voor specifieke afvalstromen. We proberen ook zelf sloop- en afbraakmaterialen te hergebruiken. We slopen selectief
en testen een model van sloopinventaris. Om dat allemaal waar te kunnen
maken, hebben we een opleidingscampagne voor onze mensen opgezet."
Build Circular speelde in op de
noden van BAM Galère en organiseerde

Engepar heeft zich gespecialiseerd in
de inrichting van kantoren, showrooms
en winkels. Ook deze algemene aannemer is een pionier van de circulariteit.
Engepar: "We hadden het genoegen
om bij Build Circular een gemotiveerd
en dynamisch team te ontmoeten. We
hadden vooraf enkele algemene ideeën
verwacht. Maar het team kwam met concrete ideeën om onze circulaire ontwikkeling een stap vooruit te laten zetten. De
toegevoegde waarde van de ondersteuning was tastbaar. We waren aangenaam
verrast door de individuele begeleiding,
compleet met bezoeken aan bouwplaatsen. Dat is een must, verreweg de beste
manier om de zaken aan te pakken."

Lijst

Bedrijven die een beroep doen op
Build Circular en die een circulair initiatief uitproberen, kunnen zich op
een lijst laten zetten. Deze staat op de
website www.buildcircular.brussels. Ze
geeft een overzicht van de bouwondernemingen die actief zijn in Brussel en
die zoals Bru Co Création, BAM Galère
en Engepar concreet bezig zijn met de
transitie naar een circulaire economie.

•

Nog tot eind dit jaar kunnen bouwbedrijven
kosteloos een beroep doen op de opleidingen
en het advies op maat van Build Circular.
De experts en docenten van dit project
staan klaar om hen te helpen.
info@buildcircular.brussels –
www.buildcircular.brussels –
02 545 58 27.
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