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Day: Demo zone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens Belgian Stone and Landscaping Day, op 18 Oktober 2022, zal 

EMBUILD FEDECOM Academy samen met zijn exclusieve partner BITA 

enkel demonstraties voorzien in HAL 3 op Brussels Kart Expo. 

 
Hierbij worden verschillende toepassingen, van onze partners, 

gedemonstreerd gedurende het hele event . Er gaan verschillende 

innovatieve, duurzame, toepassing getoond worden voor de 

tegelzetter, natuursteen bewerker en groen aanlegger. 

 

Ook zal u een pallet van winteropleidingen worden aangeboden voor 
de natuursteen bewerker, tegelzetter en groen aanlegger. 

 

U altijd terecht bij onze partners om verdere toelichtingen te bekomen 

van de toepassingen. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/clustercomplementaire/
https://www.linkedin.com/company/clusterfedecom
mailto:cluster@embuild.be
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WTCB zoekt Brusselse partner-

bouwbedrijven voor 

onderzoeksproject over follow-

up van vocht in metselwerk 

In het kader van de technologische dienstverlening C-tech 
wil het WTCB een onderzoeksproject opzetten over de 

follow-up van vocht in metselwerk, gesubsidieerd door 

Innoviris. 

 

Het is de bedoeling om een netwerk van vochtsensoren te 
ontwikkelen dat continu het vocht meet, de data naar een 

platform stuurt dat toegankelijk en leesbaar is voor de 

aannemer die op die manier meteen weet hoe het staat met 

vocht in metselwerk (muren en vloeren). Dit zou het 

mogelijk maken om zo in de gaten te houden hoe vocht zich 

mettertijd ontwikkelt na de dienstverlening van het 
bouwbedrijf. 

 

Dit project wordt opgenomen in een door Innoviris 

gesubsidieerd project dat op de bouw focust, het Joint R&D 

Project (Duurzame en veerkrachtige gebouwen en vervoer). 
  

Rol van het bouwbedrijf 

Het bouwbedrijf krijgt als opdracht het testen van de 

ontwikkelde oplossingen door bouwplaatsen voor de 

follow-up ter beschikking te stellen. 
 

Het bedrijf moet een exploitatiezetel in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest hebben. Neem voorsprong en krijg 

de mogelijkheid om op termijn deze dienstverlening op te 

nemen in jouw werkzaamheden als vochtbehandelaar. 

 
Wil je er meer over weten? Neem contact op met het WTCB: 

Julie Desarnaud, julie.desarnaud@bbri.be, 0471 61 31 69. 

 Infosessies VSOR 

 

 

VSOR, de vereniging van sloop-, 
ontmantelings- en recyclingbedrijven en 

partner van Embuild Fedecom 

organiseerden op 15, 22 en 29 

september infosessies. 

 
Tijdens de infosessies werden onder de 

vorm van een debat met diverse 

stakeholders een aantal actuele en 

toekomstige problematieken in de 

sector van sloop-, ontmantelings- en 

recyclage in Vlaanderen aangekaart. 
 

In het panelgesprek kwamen 

onderwerpen aan bod zoals ‘Verplichte 

sloopopvolging vanaf 1 juli 2022’, hoe 

kan het gebruik van menggranulaten 
bevorderd worden’ enzovoort. 

 

Deelname aan deze infosessies waren 

gratis en kenden een grote opkomst en 

succes. Een editie voor volgend jaar staat 
zeker op de planning! 

 

https://www.wtcb.be/onderzoek-innovatie/onderzoeksprojecten/wtcb-onderzoeksproject-c-tech-uw-partner-voor-innovatie-alle-info/?__hstc=176195706.3145f2638453e5d6970ee61c955612f0.1651675080283.1664349737974.1664889248768.8&__hssc=176195706.1.1664889248768&__hsfp=3462351693&_ga=2.1989687.723601981.1664889247-1416439696.1652951062
https://innoviris.brussels/nl
https://innoviris.brussels/nl/program/joint-rd-project-duurzame-en-veerkrachtige-gebouwen-en-vervoer
https://innoviris.brussels/nl/program/joint-rd-project-duurzame-en-veerkrachtige-gebouwen-en-vervoer
mailto:julie.desarnaud@bbri.be

