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Nieuwsbrief september 2022  

Nationale Federatie 

Natuursteen organiseert 

eerste editie Rally 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nationale Federatie Natuursteen, onderdeel van Cluster 

Complementaire Bedrijven, is verheugd om de eerste editie van de 

Rally aan te kondigen, deze ging op 9 september 2022 door in 

Wallonië. 

 

De deelnemers bezochten tijdens de rally twee natuursteengroeves, 

Noir de Golzinne en Rouge de Hautmont. Doorheen de dag genoten de 

aanwezigen van een gastronomisch ontbijt, lunch en een barbecue. 

 

Deze eerste editie kende alvast een groot succes en was meteen volzet! 

 

Hebt u deze editie gemist? Volgend jaar op 8 september 2023 vindt de 

tweede editie plaats. Houd zeker onze kanalen in de gaten en blijf op 

de hoogte van onze volgende rally! 

 

 

 

Nieuwe website Fedecom 
 

In juni 2022 werd de nieuwe website van Fedecom voorgesteld. U kan 

hier onze federaties terugvinden, onze opleidingen, onze evenementen 

en onze nieuwsartikelen. 

 

Neem zeker een kijkje op www.fedecom.be! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedecom.be/
https://www.facebook.com/clustercomplementaire/
https://www.linkedin.com/company/clusterfedecom
mailto:cluster@embuild.be
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Green Expo 

Van 25 tot en met 27 september 2022 vindt Green Expo 

plaats te Flanders Expo Gent. 

  

Op de beurs kan u groenprofessionals terugvinden waarbij 

u zich kan informeren en nieuwe trends kan ontdekken. 

  

Voor de bouw en aanleg van zowel gevel als dakgroen zijn 

er op dit ogenblik niet voldoende richtlijnen, normen en 

informatie. Onze leden ondervinden in veel projecten dat er 

niet voldoende kennis over deze materie is en niet de 

nodige opvolging. 

  

Daarom wordt vanuit de federatie Gevel- en Dakgroen, 

onderdeel van Fedecom, er een charter opgesteld waarvan 

hun leden gebruik kunnen maken om aan te tonen dat zij op 

kwalitatieve en duurzame manier hun werken uitvoeren. U 

kan tijdens de beurs bij ons terecht voor verdere info over 

het charter en u kan uw input hierover met ons delen. 

  

Tijdens Green Expo vindt ook het slotevent van he  t Tetra-

project plaats. De eindresultaten van het twee jaar durende 

onderzoeksproject, dat gesteund werd door de Vlaamse 

Overheid, worden voorgesteld. 

  

Dit onderzoeksproject was een samenwerking tussen 

Hogeschool PXL Hasselt en Universiteit Antwerpen, 

EmBuild, BFG-FBEP en WTCB. Zij deden onderzoek naar de 

noden binnen de gevel- en dakgroen sector en zoeken 

hiervoor oplossingen. 

 Event Fedecom 16 

juni 2022 

 

 

 

 

 

Op 16 juni 2022 organiseerde Cluster 

Complementaire Bedrijven haar 

evenement op de locatie Kattebroek te 

Dilbeek. 

 

Tijdens dit event vond onder andere de 

voorzitterswissel plaats. Na meer dan 23 

jaar als gepassioneerd en gedreven 

voorzitter van Fedecom, gaf de heer Luc 

Smet de fakkel door aan de heer Michel 

Koning. 

 

De federatie natuursteen werd diezelfde 

avond geïntegreerd binnen Cluster 

Complementaire Bedrijven. Dit alles werd 

geofficialiseerd door middel van de 

ondertekening op de documenten. 

 

In de loop van de uiteenzetting werden 

de cel opleidingen en de nieuwe website 

van Fedecom voorgesteld. Ook de CEO 

van Confederatie Bouw, Niko Demeester 

en de gewestdirecteurs gaven hun visie 

over Fedecom binnen de Confederatie 

Bouw. 

 

Later op de avond konden de 

aanwezigen genieten van een walking 

dinner en een Fedecom gin tasting. 

 

Het Fedecom-team dankt alle 

aanwezigen voor de meer dan geslaagde 

avond! 
 


