
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van nieuwe duurzame diensten en 

producten en betere milieuprestaties? In het ECY-TWIN-project krijgt u een overzicht 

van de knowhow die aan ondernemingen beschikbaar wordt gesteld op domeinen 

zoals duurzaamheid, microverontreiniging, plaatselijke sourcing of LCA en 

digitalisering waarmee u de impact van uw sector kunt verkleinen. Put inspiratie uit 

de getuigenissen van de industriëlen en de onderzoekers op die domeinen en kom 

op 14 december naar ons evenement! 

 

AFSLUITEND EVENEMENT - 14 DECEMBER 2022 OM 15.30 U - ROUBAIX (LA PISCINE)   

ECO-INNOVATIE IN DE TEXTIEL-, DE HOUT- EN DE MEUBELSECTOR 

Milieu weegt steeds meer door in de keuzen van consumenten. Er worden dan ook constant nieuwe 

businessmodellen en producten met een grotere duurzaamheid geïntroduceerd. De innovatie op die 

domeinen en de ontwikkeling van nieuwe technologieën winnen steeds meer vaart.  

In het kader van het Europese Interreg-project ECYTWIN dat draait rond  eco-innovatie in de textiel-, 

de hout- en de meubelsector hebben de projectpartners CELABOR, WOOD.BE, CENTEXBEL, 

FEDUSTRIA, UITH, ENSAIT, ULB EN CETI DE EER EN HET GENOEGEN OM U OP 14 december 2022 uit 

te nodigen voor het afsluitende evenement waar deelnemers niet alleen een inspirerende feedback, 

maar ook een voorstelling van de demonstratiemodellen die de afgelopen 4 jaar werden ontwikkeld, 

zullen voorgeschoteld krijgen. 

Behandelde thema's: 

• Hoe kan ecodesign offshoring ondersteunen?  

• Hoe kan duurzaamheid in het ontwerp van textielartikelen worden geïntegreerd?  

• Circulariteitsindex en voorstelling van het collectieve merk ‘Circular Hotel Interior’ 

• Microverontreiniging?  

• Wol: een plaatselijke en grensoverschrijdende filière 

• Voorstelling van de plaatselijke knowhow van de textiel-kleding-meubelfilière 

Bezoek aan de William Morris tentoonstelling in het Musée de la Piscine in Roubaix en 

hapjesbuffet aan het einde van de middag. 

Gratis deelname  

Verplichte inschrijving tot 10/12 

Simultane vertaling Frans < > Nederlands 

Programma en praktische inlichtingen: zie hierna 
 

Inschrijvingen: link 

 

          

             
 

https://forms.gle/GmagLsndMtQATbBf8
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ECO-INNOVATIE IN DE TEXTIEL-, DE HOUT- EN DE MEUBELSECTOR 
14 DECEMBER 2022 MUSEE DE LA PISCINE (ROUBAIX) 

PROGRAMMA  
   

15.30 u - 16.00 u  Onthaal van de deelnemers 

   

16.00 u - 18.30 u  Conferenties in het amfitheater van het museum 

   

16.00 u - 16.10 u  Voorstelling van het ECY-TWIN-project 

   

16.10 u - 16.30 u  
Hoe kan duurzaamheid in het ontwerp van textielartikelen worden 

geïntegreerd?  

   

16.30 u - 17.00 u  
Voorstelling van het collectieve merk ‘Circular Hotel Interio’ - De 

circulariteitsindex 

   

17.00 u - 17.30 u  
Digitalisering en LCA als tools om de milieueffecten van een nieuwe 
collectie te beperken  
 

    

17.30 u - 17.50 u  Microverontreiniging en de textielindustrie 

   

17.50 u - 18.20 u  
Voorstelling van de plaatselijke knowhow van de textiel-kleding-

meubelfilière - Frans-Belgisch wolgaren 

     

18.20 u - 18.30 u    Conclusies - Interactie met het publiek 

 
QR-code Musée de la Piscine  
 

 

18.30 u - 19.30 u: Geleid bezoek William Morris tentoonstelling  

19.30 u - 21.00 u: Hapjesbuffet 

  

          

              

 
 


