
Hoe navigeren in dit document?

In de linkse verticale balk staan, behalve de 'Gebruiksaanwijzing' en de 'Inleiding tot het 
project', de onderzochte materiaalstromen in de mapping alfabetisch opgelijst.

Per materiaalstroom wordt op de hoofdpagina een overzicht gegeven van de verdere 
subpagina's voor deze materiaalstroom (cfr Wikipedia) én een overzichtsfiguur die de 
meeste relevante data bevat voor de Regio Gent.

Onder de tab 'Materiaal ABC' wordt de verdere onderverdeling en structuur per 
materiaal meer in detail toegelicht.

Hoe bewerken in dit document?

Navigeren
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Hoe dit document bewerken?

Op alle pagina's staat - conform Wikipedia aanpak - minstens éénmaal het 
woord [ bewerken ] dat een link maakt naar een nieuwe pagina waar u 
voorstellen tot bewerkingen/aanpassingen/suggesties kan maken.

VITO zal op regelmatige basis alle aanvullingen nakijken en de pagina updaten 
waar nodig. Om deze aanvullingen op een objectieve manier te kunnen 
verifiëren is bronvermelding wenselijk. 

Uw aanvullingen in deze wiki gebeuren standaard anoniem. Echter, om de 
verificatie vlot te laten verlopen is het handig om uzelf kenbaar te maken in dit 
document of via een email naar ive.vanderreydt@vito.be. 

Finaal is het ook mogelijk om zeer specifieke opportuniteiten voor de Regio Gent 
aan te brengen voor elke materiaalstroom via de pagina "Opportuniteiten Regio 
Gent". 

Hoe navigeren in dit document?

Bewerken
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Welkom op deze portaalsite van de Stad Gent en haar partners.

Via deze site willen we aanwezige kiemen op het vlak van circulaire economie in de Regio 
Gent naar een hoger systeem- en implementatieniveau brengen om zo een reële transitie 
naar een duurzame, circulaire, en veerkrachtige economie te realiseren. Dit als antwoord op 
maatschappelijke uitdagingen rond grondstoffenschaarste, energie en klimaat, afvalbeheer, 
hergebruik en transitie naar een duurzame productie, consumptie en werkgelegenheid. 

De bedoeling van deze site is om beschikbare informatie en inzichten zowel te verzamelen als 
aan te bieden als startpunt om de toekomst van de circulaire economie in de Regio Gent mee 
richting te geven.  De site kadert in de systemische uitbouw van de circulaire economie door 
de Regio Gent en wil de stromen en waardeketens zichtbaar maken. Doel is om bedrijven en 
kennisinstellingen te informeren over opportuniteiten en om interactie te creëren tussen 
bedrijven.

In eerste instantie werd door VITO in opdracht van de Stad Gent een waardeketenanalyse
uitgevoerd voor bouwmaterialen en kunststoffen (oktober 2017 - april 2018). In deze analyse 
werd gefocust op de huidige situatie met betrekking tot gebruik en hergebruik/recyclage van 
deze materialen in de Regio Gent. Bijkomend werd ook aangegeven waar er mogelijk 
potentieel is om deze materiaalstromen op korte termijn meer circulair te maken op basis van 
beschikbare technologieën.

Het opzet van deze portaalsite laat toe om de aanwezige informatie aan te vullen, te updaten 
en uit te breiden voor bijvoorbeeld andere materiaalstromen of innovatieve technologieën of 
toepassingen.

De geografische afbakening van Regio Gent heeft, binnen het kader van deze portaalsite, 
betrekking op de Stad Gent (+ deelgemeenten), uitgebreid met Zelzate en Evergem (namelijk 
het deel dat binnen het havengebied Gent valt) en Destelbergen.

De opbouw en de inhoud van de materiaalpagina's in deze portaalsite worden toegelicht in de 
pagina 'Materiaal ABC'.

Inleiding portaalsite Circulaire Economie Regio Gent
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VITO voerde in opdracht van de Stad Gent een waardeketenanalyse uit met focus op bouwmaterialen en kunststoffen 
(oktober 2017 - april 2018).

De voornaamste output van dit project zit vervat in de voorliggende wiki-omgeving: beschikbare informatie over 
inzameling, verwerking en gebruik van het materiaal (mapping), onzekere of ontbrekende informatie (gap-analyse) én 
mogelijke opportuniteiten (opportuniteiten) samen te brengen op één platform, dat bovendien ook kan uitgebreid 
worden naar andere materiaalgroepen.

De opbouw en de inhoud van de materiaalpagina's wordt toegelicht in de pagina 'Materiaal ABC'.

Figuur: Overzicht van Circulaire Economie strategiëen

Stromen- en waardeketenanalyse Regio Gent
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Mapping: een gestructureerde verzameling van beschikbare informatie,1.
Gap-analyse: een overzicht van de hiaten in de beschikbare informatie, 2.
Cases: mogelijke acties en initiatieven die de transitie naar een circulaire economie 
bevorderen

3.

De indeling van materiaalpagina's volgt telkens dezelfde structuur, nl.

Voor elk van deze onderdelen is een korte leeswijzer opgenomen in de respectieve subpagina's van 
deze hoofdpagina.

Materiaal ABC
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De beschikbare gegevens in de mapping zijn voor elk materiaal op een gelijkaardige manier 
opgebouwd.

Eerst wordt voor elk materiaal een overzicht gegeven dat, voor de Regio Gent, de omvang van de 
materiaalstroom (op jaarbasis) weergeeft over de verschillende stappen van de waardeketen, nl. de 
hoeveelheid materiaal die jaarlijks verbruikt wordt in de vorm van producten (de input), de 
hoeveelheid materiaal die in de vorm van gebruiksvoorwerpen en producten in gebruik is bij 
gezinnen en bedrijven (de stock), de hoeveelheid materiaal die als afval aangeboden wordt (de 
output) en op welke manier dit afval tenslotte verwerkt wordt (de verwerking), volgens het 
flowschema in onderstaande figuur.

De kwantificatie gebeurde aan de hand van Vlaamse, Belgische, Europese en internationale 
databanken, rapporten en studies, en via contacten met bedrijven, sectororganisaties en 
overheidsinstanties.  De verzamelde data en bijkomende informatie werden verder geanalyseerd 
met het oog op het opstellen van een schematisch overzicht van de oorsprong, bestemming en 
omvang van de geselecteerde afval- of materiaalstromen, en van de daaruit resulterende afval- en 
materiaalstromen, die worden ingevoerd, uitgevoerd, gegenereerd of een bewerking ondergaan in 
Vlaanderen.

Voor de materiaalstromen waar er meerdere stakeholders actief zijn in de waardeketen, wordt 
bovendien een grafische overzicht gegeven van de locaties van deze stakeholders in de Regio Gent.

Inleiding, met algemene informatie over de betreffende materiaalstroom;1.
Inzameling, met meer informatie over de huidige inzameling van het materiaal;2.
Verwerking, met meer informatie over Gentse stakeholders betrokken bij de verwerking van 
het materiaal;

3.

Gebruik, met meer informatie in welke toepassingen het materiaal in een tweede leven veelal 
gebruikt en specifiek welke stakeholders in de Regio Gent hier bij betrokken zijn.

4.

Vervolgens wordt onder 4 sub-pagina's meer gedetailleerde informatie over de materiaalstroom 
gebundeld:

Mapping
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De inleiding bevat algemene informatie over de eigenschappen van en toepassingen voor de 
betreffende materiaalstroom, en de producenten in de Regio Gent die producten uit het materiaal 
op de markt brengen.

Inleiding
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De stap ‘inzameling' omvat alle bewerkingen die nodig zijn om het afval uit diverse bronnen en 
vanuit verschillende locaties in te zamelen of samen te brengen voor voorbehandeling. Dergelijke 
voorbehandeling kan enkel bestaan uit tijdelijke opslag, maar kan ook andere processen omvatten 
zoals demonteren, sorteren, verbrijzelen, verdichten, pelletiseren, drogen, versnipperen, 
conditioneren, herverpakken, scheiden of mengen. 

Inzameling
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Na de voorbehandeling volgt in de meeste gevallen weer een logistieke operatie, waarbij het afval 
tot bij het bedrijf wordt gebracht dat de eindverwerking voor rekening neemt
De eindverwerking omvat de processen die nodig zijn om het voorbehandeld afval te verwerken tot 
vermarktbare, functionele materialen, of, in sommige gevallen, afgewerkte producten. 

Verwerking
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De sub-pagina 'Gebruik' bevat meer informatie over de verwerking van het materiaal en de meest 
gebruikelijke toepassingen van het materiaal na zijn eerste leven, en specifiek welke stakeholders in 
de Regio Gent hier bij betrokken zijn.

Gebruik
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De gapanalyse geeft een overzicht van de hiaten in de waardeketens voor de verschillende 
materialen, met betrekking tot de kwaliteit en de beschikbaarheid van gegevens en 
gegevensbronnen.
Verder worden ook mogelijke verbeteracties gesuggereerd om de materialenkringlopen beter of 
sneller te kunnen sluiten en worden kort een aantal mogelijke opportuniteiten beschreven die 
verder uitgewerkt kunnen worden.

Gap-analyse

   Materiaal ABC Page 12    



Onder 'Opportuniteiten' wordt verkend hoe de waardeketens in de nabije toekomst en in een 
circulaire economie nog beter zouden kunnen functioneren.
Hiervoor wordt duidelijk omschreven wat het onderwerp van de mogelijke opportuniteit is, welke 
barrières er momenteel eventueel nog zijn, wat het valorisatiepotentieel juist inhoudt voor de Regio 
Gent en welke acties ondernomen kunnen worden om de case tot volle ontwikkeling te kunnen 
laten komen.

Het ultieme doel van deze opportuniteiten is dat ze uiteindelijk worden doorvertaald naar concrete  
business cases binnen de context van circulaire economie waar zowel de betrokken stakeholders als 
de Regio Gent de vruchten van kunnen plukken.

Opportuniteiten Regio Gent
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Overzichtsfiguur anorganische isolatie.

Inleiding
Inzameling
Verwerking Foto: website https://www.dakisolatie-expert.be/rotswol-dakisolatie

Mapping
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Situering stakeholders Gentse regio (oranje = anorganische isolatie).
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Er zijn verschillende soorten anorganische isolatie. Deze worden ingedeeld op basis van het 
materiaal waaruit ze zijn opgebouwd. Sommige materialen hebben naast isolatie ook een structurele 
functie (bv. draagelement, afscheidingswand). 

Glaswol en steenwol komen voor als platen en matten en worden gebruikt als thermische en 
akoestische isolatie. Glaswol wordt binnenhuis geplaatst, omdat het zijn isolatiewaarde verliest 
wanneer het in contact komt met vocht. 

Schuimglas of cellenglas is een hard isolatiemateriaal dat zeer stevig is (niet samendrukbaar) en 
volledig waterdicht is, waardoor het ook in vochtige omgevingen gebruikt kan worden. Perliet 
isolatie kan gebruikt worden als korrels, in bijvoorbeeld chape of muurisolatie (navul), of als platen 
voor muur- of dakisolatie. Het heeft thermische en akoestische isolatie-eigenschappen. Losse 
vermiculiet wordt meestal met cement gebonden en gebruikt als brandwerende isolatie (bv. rond 
schoorsteenmantels en haarden). 

Rotswol [1]

Opbouw
1 Betonnen onderconstructie
2 Hechtlaag
3 FOAMGLAS® T4+, 15 cm 
volledig verkleefd en de naden 
afgedicht met warm bitumen
4 Tweelaagse bitumineuze 
afdichting
5 Geogrid-membraan, 2 cm
6 Argex 0/4, 15 cm
7 Kunstgras

Sport onderzoekcentrum Gent: Gebruik Cellulair glas als dakisolatie/ondergrond sportterrein. [2]

Voorkomingswijzen in gebouwen [ bewerken ]

Glaswol: platen en matten•

Steenwol of rotswol: platen en matten•

Schuimglas of cellenglas: platen en blokken•

Perliet: korrels en platen•

Vermiculiet: korrels•

Inleiding
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Vermiculiet [3]

Producenten in de Gentse regio [ bewerken ]

Er zijn geen producenten van anorganische isolatie gekend in de Gentse regio.

Glaswol is een silicaat dat vervaardigd wordt uit zand en gerecycleerd glas. Steenwol of rotswol 
wordt gemaakt van gesmolten vulkanisch gesteente (basalt). Deze materialen worden niet 
geproduceerd in Vlaanderen. Rockwool (rotswol) en Saint-Gobain Isover (glaswol) zijn de dichtstbij 
zijnde productie-eenheid van minerale wol. 

Schuimglas of cellenglas wordt gemaakt van gerecycleerd glas en hulpstoffen. Een belangrijke 
producent is Foamglas. Zij hebben een productiesite in Tessenderlo.

Perliet en vermiculiet zij materialen die bij hoge temperaturen expanderen tot isolerende korrels. 
Deze materialen worden niet geproduceerd in Vlaanderen.

Gebruik in Gent [ bewerken ]

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 1,6 kton anorganische isolatie (voornamelijk glaswol en 
steenwol) voor constructies gebruikt in de Gentse regio. De Gentse regio heeft een materiaalstock 
(aanwezig in het gebouwenpatrimonium) van naar schatting 110 kton anorganisch isolatiemateriaal. 
Beide cijfers zijn afgeleid van de cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu[4] gecombineerd met de 
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen 2017 voor de regio Gent. 

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.rockwool.be/cases/testimonial-nijhuis-cnc/
[2]https://be.foamglas.com/nl-be/referenties/sportonderzoekscentrum-gent 
[3] http://www.sibli.be/vermiculiet-p2nl.html
[4] Athanassiadis  A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.
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Het materiaal is aanwezig als platen, matten of korrels en meestal verbonden met de dragende 
structuren (hout of steenachtig materiaal). De anorganische isolatiematerialen worden bij renovatie-
en sloopwerkzaamheden meestal apart verwijderd, maar de fractie zal dikwijls verontreinigd zijn 
met lijmen of ander hechtingsmaterialen (schroeven, bouten, nagels) en resten van de dragende 
structuur. Omdat het zeer arbeidsintensief is om deze stromen te scheiden, wordt meestal 
geopteerd om deze af te voeren via de gemengde sloopfractie.

Sommige producenten van anorganische isolatiematerialen doen inspanningen om specifieke 
materialen (bv. rotswol en steenwol) gescheiden op te halen en opnieuw in te zetten. Voorbeelden 
zijn Rockwool[1] en Isover. Op dit moment focussen zij zich (vrijwel uitsluitend) op bouwafval en niet 
op afval van renovatie- of sloopwerken. Het materiaal, dat droog en vrij van verontreinigingen moet 
zijn[2], wordt ingezameld in bigbags of containers. Het kan rechtstreeks of via een partner (bv. 
Renewi)[3] afgeleverd worden aan een van de productiesites. Om het materiaal te kunnen recycleren 
is het belangrijk dat beide stromen (rotswol en steenwol) apart ingezameld worden. Mengsels van 
rots- en steenwol kunnen niet gerecycleerd worden. 

Inzameling van glaswol. [4] 

Er is op dit moment geen apart inzamelingsysteem voor schuimglas of isolatie of basis van perliet of 
vermiculiet. Deze fracties zullen afhankelijk van de slopers bij het bouwpuin of de gemengde fractie 
terecht komen.

Omwille van de hoge zuiverheidseisen worden glaswol en/of rotswol niet apart ingezameld op de 
containerparken van Ivago.

Hergebruik [ bewerken ]

Anorganische isolatie is over het algemeen niet interessant voor hergebruik.

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.rockwool.be/support/Services/rockcycle/ 
[2] http://www.ovam.be/mineralewol.
[3] http://www.rockwool.be/support/Services/rockcycle/ 
[4]  https://www.isover.be/nl/producten/isover-recyclagezakken 

Inzameling
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Steenwolresten en glaswolresten worden gerecycleerd. Ze worden als grondstof respectievelijk 
toegevoegd bij de productie van nieuwe steenwol of glaswol.

Schuimglas of cellenglas wordt vandaag niet gerecycleerd tot nieuw schuimglas. Het materiaal kan 
wel gebruikt worden in onderfunderingen van bv. wegen.[1] 

Perlietisolatie komt voor in spouwmuren als losse korrels en chape. Hierdoor zal het materiaal 
vermengd worden met de puinfractie en deze verwerkingsroute volgen. Perliet heeft een lagere 
sterkte dan de steenachtige fractie en veroorzaakt dus een lagere kwaliteit van de granulaatfractie.

Vermiculietisolatie wordt veelal gebruikt rond schouwmantels en schoorstenen. Wanneer deze 
gecontamineerd zijn met roet, zullen ze gevaarlijk afval moeten afgevoerd worden. Indien niet, 
zullen ze mogelijk in de puinfractie terecht komen en deze verwerkingsroute volgen. Vermiculiet 
heeft een lagere sterkte dan de steenachtige fractie en veroorzaakt dus een lagere kwaliteit van de 
granulaatfractie.

Referenties [ bewerken ]
[1] https://be.foamglas.com/nl-be/producten/foamglas-het-product/ecologie

Verwerking en gebruik
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Stromenanalyse

Uit de stromenanalyses blijkt het grootste deel van de anorganische isolatie in de restfractie terecht te komen. Slechts 
een marginale fractie wordt selectief ingezameld en gerecycleerd. Er bestaan wel systemen waarbij bouwafval selectief 
wordt ingezameld door de fabrikanten.

-

De recyclageroutes voor anorganische isolatie vereisen een zuiverheid die zelden behaald wordt door sloopafval.-

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

Bij de design- en bouwfase zou anorganische isolatie zo gebruikt kunnen worden dat een eenvoudige ontmanteling 
mogelijk is zodat een zuivere fractie wordt bekomen en een verdere recyclage mogelijk is. Op basis hiervan kan 
terugname door de fabrikant worden besproken. 

-

Algemene cijfers omtrent bouwstoffen en bouwtoepassing

Voor de berekening van de cijfers voor bouwstoffen werd gebruik gemaakt van verschillende databronnen:

Cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu [1]. In deze studie wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid 
materiaal in gebouwen op basis van data die verzameld werd bij de opvolging van een tiental afbraakprojecten. De flow 
(input / output) en de stock werden in de studie berekend door de cijfers uit de 10 casestudies (opgedeeld in drie 
gebouwentypes) op te hogen naar het volledige patrimonium. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Kadastrale 
statistiek van het bestand van de gebouwen van het Brussels Gewest. Deze statistiek omvat cijfers van het aantal 
gebouwen, het type van gebouwen, het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en het aantal bouwvergunningen 
voor sloop.

in deze studie werden drie gebouwtypes gedefinieerd (zie Figuur 1). Deze gebouwtypes komen niet 1 op 1 overeen 
met de werkelijkheid. In praktijk is er een grotere variatie aan gebouwen, met andere types van materialen die 
gebruikt worden.

•

De gebouwentypes zijn ook niet volledig representatief voor de stad Gent. •
Op Vlaams niveau wordt in de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen onderscheid gemaakt 
tussen afbraak en heropbouw of tussen renovatie, waardoor de output minder correct kan berekend worden. 

•

In een andere studie van het Brussels gewest[2] zijn verschillende berekeningen uitgevoerd om de hoeveelheid 
oppervlakte na te gaan waarop werd gebouwd, gerenoveerd en afgebroken in 1 jaar (2007). Afhankelijk van de 
gebruikte methodiek blijkt er een foutenmarge van meer dan 200% op de data te zitten. Door gebruikt te maken 
van de Brusselse methodiek, kan men ervan uitgaan dat de foutmarges voor de regio Gent in de zelfde grootte-orde 
kunnen zitten.

•

Te kortkomingen in de data: 

De bovenvermelde studie onderscheidt 3 types gebouwen met een verschillende samenstelling: “maison”/residentiële 
woning, “immeuble à appartement”/ appartementsgebouw en “immeuble de bureaux”/kantoorgebouw. De vermelde 
samenstelling van de categorie kantoorgebouw in de studie verschilt sterk met deze van de twee andere categoriën (bv. 
4% kunststoffen in kantoorgebouwen). Verder vermeldt de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen 
categorie “kantoorgebouwen”, maar wel een categorie “handelshuizen”. De samenstelling van deze handelshuizen werd 
gelijkaardig beschouwd aan deze van de appartementsgebouwen in de studie voor Brussel.

Gap-analyse
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Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Tabel 1. Ingeschatte oppervlakte aan nieuwbouw (construction neuves), renovatie (renovations) en sloop (demolitions) in 
2007 in het Brussels gewest, gebruik makend van verschillende berekeningsmethodes (hypothèse)[4]. 

VITO studies waarbij sloopwerkzaamheden opgevolgd werden. VITO voerde in het verleden case studies uit rond de 
afbraak van gebouwen in opdracht van OVAM. Het gaat hier om de afbraak van verschillende types van gebouwen 
(woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen). De cijfers uit deze studie werden gebruikt om, waar nodig, de 
materialen per gebouw aan te passen t.o.v. de studie van het Brussels Gewest.

Studie van de stad Wenen (Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based analysis of Vienna’s 
material stock in buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.). De cijfers uit deze studie dienden ter verificatie voor 
de berekeningen voor de regio Gent. Op basis van het inwonersaantal in Wenen en de Regio Gent werd een extrapolatie 
gemaakt van de cijfers van Wenen naar Gent.

De cijfers van Wenen bevestigen de relatieve verhouding aan verschillende types van materialen in de stock, de input en 
output. Wanneer we de absolutie cijfers uit de stad Wenen extrapoleren naar de regio Gent, blijkt dat deze systematisch 
lager liggen dan met een van de vorige methoden. De reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse 
bevolking procentueel meer in (kleine) flats woont dan in halfopen of open huizen[5].

Onderstaande tabel geeft de materiaalsamenstelling weer voor de verschillende studies en de verschillende 
gebouwtypes.

Tabel 2: Overzicht materiaalsamenstelling van gebouwen.
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Stromenanalyse

Uit de stromenanalyses blijkt het grootste deel van de anorganische isolatie in de restfractie terecht te komen. Slecht een 
marginale fractie wordt selectief ingezameld en gerecycleerd. Er bestaan wel systemen waarbij bouwafval selectief wordt 
ingezameld door de fabrikanten. De recyclageroutes voor anorganische isolatie vereisen een zuiverheid die zelden 
behaald wordt door sloopafval.

Verbeteracties en potentiele cases
Bij de design- en bouwfase zou anorganische isolatie zo gebruikt kunnen worden dat een eenvoudige ontmanteling 
mogelijk is zodat een zuivere fractie wordt bekomen en een verdere recyclage mogelijk is. Op basis hiervan kan 
terugname door de fabrikant worden besproken. 

[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.

[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015
_(%25_of_population)_YB17.png 
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Materiaalgebruik in bestekken (circular procurement)
Er kan meer aandacht gaan naar materiaalgebruik in de bestekken die worden uitgeschreven door 
de Stad Gent. Dit onder meer met aandacht voor design: is de constructie zo ontworpen dat 
materialen gemakkelijk ontmanteld en apart ingezameld kunnen worden?

Uw tekst hier

Opportuniteiten Regio Gent
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Voorkomingswijzen in gebouwen 

Uw tekst hier

Productie in de Gentse regio

Uw tekst hier

Gebruik in Gent

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inleiding bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Hergebruik

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inzameling bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Verwerking bewerken
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Overzichtsfiguur cellenbeton

Inleiding
Inzameling
Verwerking

Foto: website https://www.xella.be

Mapping
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Cellenbeton wordt gekenmerkt door zijn porositeit en lage dichtheid (<800 kg/m³) en sterk isolerend 
vermogen. Het bestaat uit zand, cement, kalk en water. Cellenbeton kan worden aangetroffen in de 
vormen van bouwblokken en (gewapende) platen. Cellenbeton wordt vanaf het midden van de jaren 
vijftig van vorige eeuw gebruikt in industriebouw maar nu ook meer en meer in de particuliere 
woningbouw[1].

Gebruik van cellenbeton voor het scoutslokaal van scoutsgroep De Zebra’s.[2]

Snelbouwstenen•

Isolatiemateriaal•

Gewapende elementen•

Dak- en vloerplaten•

Voorkomingswijzen in gebouwen [ bewerken ]

Productie in de Gentse regio [ bewerken ]

Er zijn geen producenten van cellenbeton gekend in de Gentse regio. In Vlaanderen produceert Xella
(Zwijndrecht) cellenbeton onder de merknaam Ytong.

Gebruik in Gent [ bewerken ]

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 3,9 kton cellenbeton gebruikt in de Gentse regio. De 
Gentse regio heeft een materiaalstock (aanwezig in het gebouwenpatrimonium) van naar schatting 
330 kton cellenbeton. Beide cijfers zijn geëxtrapoleerd uit Vlaamse cijfers van Vrijders et al (2011) 
(levensduurscenario 3)[3]. Hierbij werd aangenomen dat de gemiddelde densiteit van cellenbeton 
ongeveer 0,6 ton/m³ bedraagt.

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.ovam.be/cellenbeton 
[2] http://www.zebras.be/v2/bouw.php?27 
[3] Vrijders J., Nielsen P., Quaghebeur M. (2011). Onderzoek naar hoogwaardige toepassingen van 
cellenbetonafval. OVAM.

Inleiding
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Bouwafval van cellenbeton kan worden ingezameld voor gebruik in de productie van nieuw 
cellenbeton. Sloopafval is hiervoor echter niet zuiver genoeg. De aannemer kan het bouwafval gratis 
afleveren indien het zuiver is (transportkosten zijn voor aannemer).Wij schatten in dat 1% (40 
ton/jaar) van de cellenbetoninstroom op deze manier wordt geleverd aan de fabrikant.

Gebruik van de puinzak voor cellenbeton bouwafval[1].

De website van Ivago vermeldt cellenbetonafval als toegelaten materiaal in de gipsfractie. Het 
vermengen van cellenbeton en gips beperkt echter sterk de recyclagemogelijkheden van beide 
fracties. Het is niet duidelijk hoeveel cellenbeton op deze manier wordt ingezameld.

Wanneer cellenbeton tijdens sloopwerken apart wordt ingezameld, is recyclage mogelijk. Het is 
hierbij wel van belang dat de cellenbetonstroom slechts zeer beperkt gips bevat. Uit extrapolatie van 
Vlaamse cijfers (OVAM)[2] schatten wij in dat op deze manier jaarlijks ongeveer 520 ton cellenbeton 
geschikt voor recyclage wordt ingezameld.

Het overige geproduceerde cellenbetonafval (±2200 ton) zal 1) terecht komen in de fractie gemengd 
sloopafval; 2) de puinfractie verontreinigen (cellenbeton heeft een lagere sterkte en bevat sulfaten); 
3) via onofficiële kanalen naar het buitenland worden uitgevoerd. De totale jaarlijkse productie van 
cellenbetonafval werd geëxtrapoleerd uit Vlaamse cijfers van Vrijders et al (2011) 
(levensduurscenario 3).

Hergebruik [ bewerken ]

Cellenbetontoepassingen zijn over het algemeen niet interessant voor hergebruik.

Referenties [ bewerken ]
[1] Vrijders J., Nielsen P., Quaghebeur M. (2011). Onderzoek naar hoogwaardige toepassingen van 
cellenbetonafval. OVAM.
[2] http://www.ovam.be/cellenbeton 

Inzameling
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Door producent [ bewerken ]

Xella vermaalt het cellenbetonafval (op voorwaarde dat het geen verontreinigingen bevat) via een 
primaire en een secundaire breker tot zeer fijn stof (< 1mm). Dit stof kan terug ingezet als 
zandvervanger in de productie. Het maximale vervangingspercentage is ±15%. Een belangrijk 
aandachtspunt bij deze recyclageweg, is de zuiverheid van het aangeleverde afval. Aangehecht 
bitumen in het afval zorgt bv. voor grote zwarte vlekken in de eindproducten, wat ongewenst is 
vanuit esthetisch oogpunt. Vanuit technisch oogpunt is dit niet noodzakelijk een probleem. 
Daarnaast zijn houtresten, plastic ed. nefast voor het productieproces (hecht aan de snijdraden)[1].

Wij schatten in dat ±40 ton/jaar van het cellenbeton uit de Gentse regio op deze manier wordt 
geleverd aan de fabrikant.

Door andere verwerkers [ bewerken ]

Er zijn geen verwerkers van cellenbetonafval gekend in de Gentse regio. In Vlaanderen zijn, naast de 
producent, 2 verwerkers actief: EKP Recycling en Chap-Yt. Beide verwerkers vermalen het 
cellenbetonafval tot een zandfractie en gebruiken het bekomen product als zandvervanger in 
zandcementmengsels en dekvloeren. De zuiverheidseisen van deze verwerkingspiste zijn minder 
strikt dan de bovenstaande, al laat ook deze verwerkingsmethode slechts zeer lage gehaltes 
gipsverontreiniging toe[2].

Dekvloer met cellenbetongranulaat als zandvervanger[3].

Uit extrapolatie van Vlaamse cijfers (OVAM)[4] schatten wij in dat op deze manier jaarlijks ongeveer 
520 ton cellenbetonafval uit de Gentse regio wordt verwerkt. 

Referenties [ bewerken ]
[1] Vrijders J., Nielsen P., Quaghebeur M. (2011). Onderzoek naar hoogwaardige toepassingen van 
cellenbetonafval. OVAM.
[2] Bergmans J., Nielsen P., Snellings R., Broos K. (2016). Recycling of autoclaved aerated concrete in floor 
screeds: Sulfate leaching reduction by ettringite formation. Construction and building materials.
[3] Bergmans J, Nielsen P., Broos K., Snellings R., Quaghebeur M. (2015). Recycling of autoclaved aerated 
concrete in screed and stabilized sand. International Conference on Construction Materials (CONMAT).
[4] http://www.ovam.be/cellenbeton 

Verwerking en gebruik
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Stromenanalyse

De cijfers van de hoeveelheid cellenbeton in stocks, instroom en uitstroom werden geëxtrapoleerd 
van Belgische cijfers uit Vrijders et al. (2011). Hierbij worden onder meer aannames gemaakt over de 
gemiddelde levensduur van cellenbeton en de densiteit van cellenbeton. Ook de recyclage van 
cellenbeton wordt ingeschat op basis van Vlaamse cijfers. Aangezien de recyclagemogelijkheden zich 
enkel in de provincie Antwerpen (Brecht, St.-Katelijne-Waver, Zwijndrecht) bevinden, is het mogelijk 
dat cellenbeton uit de Gentse regio minder gerecycleerd wordt dan het Vlaamse gemiddelde.
Hoewel er recyclagemogelijkheden zijn voor cellenbetonpuin, vindt er geen aparte inzameling van 
cellenbetonpuin plaats in de Gentse containerparken. Slechts een fractie van het cellenbetonafval 
wordt gerecycleerd.

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

Een aparte inzameling (aan laag tarief) vermijdt dat men cellenbetonafval mengt in de steenachtige 
of gipsfractie en zo de kwaliteit van het steenachtig materiaal of gipsafval vermindert. Met de 2 
Vlaamse verwerkers van cellenbeton uit sloopafval kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt 
betreffende de gewenste zuiverheid.

Gips en cellenbeton zijn op het eerste zicht sterk gelijkend. Indien men cellenbeton en gips 
gescheiden wilt inzamelen, is het nodig om de Gentse bevolking te informeren over deze gescheiden 
inzameling en de verschillen tussen de twee materialen. Ook het personeel van Ivago zal moeten 
worden opgeleid om het verschil te herkennen.

[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015_(%25
_of_population)_YB17.png 

Gap-analyse
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Verbeterde inzameling en recyclage
Door een verdere optimalisatie van de werking van containerparken, gekoppeld aan een 
bewustmaking van de inwoners van de Gentse regio en financiële incentieven, kunnen meer zuivere 
materiaalfracties bekomen worden.
Voorbeeld: Aparte inzameling van cellenbetonafval (bv. met verlaagd tarief); specificaties m.b.t. de 
vereiste zuiverheid te overleggen met recyclagebedrijven.

Verbeterde logistiek (voor kleinere materiaalstromen)

(Goedkopere) plaatsing van containers op de openbare weg waar mogelijk.•
Lokale inzamelpunten voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval, ook toegankelijk voor 
professionelen.

•

Ophaalsystemen voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval.•
Verlaagde tarieven op containerparken voor bepaalde recycleerbare fracties.•

Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden worden kleinere materiaalstromen dikwijls niet gesorteerd 
omwille van plaats- en/of tijdsgebrek. De Stad Gent kan hier trachten om dit proces te faciliteren:

Uw tekst hier

Opportuniteiten Regio Gent
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Voorkomingswijzen in gebouwen 

Uw tekst hier

Productie in de Gentse regio

Uw tekst hier

Gebruik in Gent

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inleiding bewerken

   Cellenbeton Page 33    



SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Hergebruik

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inzameling bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Door producent

Uw tekst hier

Door andere verwerkers

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Verwerking bewerken
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Overzichtfiguur dakbitumen.

Inleiding
Inzameling
Verwerking Foto: website http://dakdesign.be/bitumen-roofing/

Mapping
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Situering stakeholders Gentse regio (donkergrijs = dakbitumen).
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Bitumineuze dakbedekking wordt voornamelijk gebruikt voor platte daken. Ze bestaan uit bitumen 
waaraan synthetische polymeren worden toegevoegd om het membraan elasticiteit te geven. In 
sommige gevallen wordt glas- of polyestervezel toegevoegd om de treksterkte en de weerstand 
tegen doorboring te verhogen. 

Bitumineuze dakbedekking op Station Gent-Sint-Pieters.

In het verleden werden ook teerhoudende bitumen gebruikt. Teerhoudend bitumen vormt een 
gevaarlijke afvalstroom die een aparte inzameling vereist. Om te weten of men te maken heeft met 
teerhoudend bitumen kan men gebruik maken van een PAK-merker test. Door deze eenvoudige test 
te gebruiken (een spuitbuis waarvan men vloeistof aanbrengt op het bitumen) heeft men 
onmiddellijk een indicatie of het om teerhoudend bitumen gaat (gele verkleuring) of niet-
teerhoudend bitumen (witte kleur). 

PAK-merker test: teerhoudende bitumen vertoont een gele verkleuring.

Bitumen is niet te verwarren met EPDM (een synthetisch rubber onder de naam Ethyleen –
Propyleen –DieenMethyleen) dat ook als dakbedekking gebruikt worden. EPDM wordt besproken 
onder het luik kunststoffen.

Voorkomingswijzen in gebouwen [ bewerken ]

Dakbedekking (roofing)•

Geluidsisolatie •

Inleiding
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Geluidsisolatie •

Productie in de Gentse regio [ bewerken ]

Bitumen is de viskeuze fractie die overblijft na het raffineren van aardolie. Het product dient als 
basis voor de dakbedekkingen. Vlaamse producenten van dakbitumen zijn Derbigum (Lot); IKO
(Antwerpen), De Boer (Schoten) en Soprema  (Grobbendonk). 

Gebruik in Gent [ bewerken ]

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 1 kton niet-teerhoudend bitumen voor daken gebruikt in 
de Gentse regio. De Gentse regio heeft een materiaalstock (aanwezig in het gebouwenpatrimonium) 
van naar schatting 82 kton dakbitumen. Omdat er sinds de jaren ’90 een verbod is op de productie 
van teerhoudend bitumen, en bitumendakbedekking een levensduur heeft van ongeveer 25 jaar, 
gaan we ervanuit dat het bitumen die vrijkomen grotendeels teervrij zullen zijn. Controle vooraf (zie 
PAK merker), is steeds aangewezen. Beide cijfers zijn afgeleid van de cijfers van de studie voor 
Brussel Leefmilieu[1] gecombineerd met de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen
2017 voor de regio Gent. Hierbij werd aangenomen dat 0.1 m% van de gebouwen bestaat uit 
bitumen. Dit cijfer komt overeen met cijfers van een gelijkaardige studie voor de stad Wenen[2]. 

Referenties [ bewerken ]
[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.
[2] Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based analysis of Vienna’s material stock in 
buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.
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In de inzameling van dakbitumen wordt een onderscheid gemaakt tussen snijresten, afkomstig van 
het plaatsen van nieuwe daken; en bitumen afkomstig van sloop- en renovatiewerkzaamheden. De 
snijresten worden door sommige leveranciers zelf opgehaald[1]. Voor niet-teerhoudend bitumen uit 
bouw- en sloopactiviteiten heeft in 2010 een proefproject gelopen. Daarbij werd het afval 
ingezameld door enkele afvalophalers en -verwerkers[2]. Daarbij kregen bouwbedrijven een korting 
van 15% op de stortkost van dit materiaal; op voorwaarde dat het in zuivere vorm werd 
aangeleverd. 
Uit het proefproject bleek dat er weinig bereidwilligheid was bij aannemers om in dit systeem te 
stappen omwille van de volgende redenen:

Er is geen verplichting tot maximum sorteren;•

Niet alle gesaneerde daken leveren correct herbruikbaar materiaal op: contaminaties, combinaties 
verschillende soorten dakbedekkingen;

•

15% korting blijkt niet voldoende als incentive: gericht saneren is tijdrovend en arbeidsintensief. 
Dakwerkbedrijven geven de voorkeur aan inzet van de werkkrachten op een volgende werf i.p.v. de 
arbeiders afvalmateriaal te laten scheiden omdat dit voor hun financieel interessanter is. Bovendien 
wordt de kostenpost afval gedragen door de opdrachtgever (arbeidsintensiever, duurdere kostprijs, 
geen concurrentiële prijs);

•

Locatie & grootte van de werf is niet altijd ideaal voor selectieve scheiding: oppervlakte te klein of 
werf moeilijk toegankelijk (vb. stad).

•

Op dit ogenblik is er geen weet van een overkoepelend systeem voor de ophaling van bitumen.

Inzameling van bitumen[2]

Er zijn wel bedrijven, bv. Derbigum, die een eigen ophaalsysteem hebben voor oude niet-
teerhoudend bitumen, in samenwerking met afvalinzamelaars. Hiervoor dienen aannemers zelfs 
bigbags te bestellen bij het bedrijf, dat het materiaal later terug ophaalt[3]. 

Ivago zamelt resten van roofing en asfalt apart in. Omwille van de hoge zuiverheidseisen zijn deze 
ingezamelde materialen echter niet geschikt voor recyclage. Ze worden dan ook gestort.

Hergebruik [ bewerken ]

Dakbitumen zijn over het algemeen niet interessant voor hergebruik.

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.vmx.be/derbigum-streeft-naar-10000-ton-gerecycleerd-bitumen-jaar en 
https://derbigum.be/nl/over-derbigum/recyclage/ 
[2] MIP haalbaarheidstudie: BITUKRING: Recyclage van bitumineus dakafval 
[3] https://derbigum.be/nl/over-derbigum/recyclage/ en persoonlijke communicatie met Derbigum. 

Inzameling
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Wanneer het materiaal door de producent van bitumen wordt opgehaald, zal hij dit materiaal, na de 
nodige voorbehandelingen, terug inzetten in de productie van bitumen[1]. 

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.vmx.be/derbigum-streeft-naar-10000-ton-gerecycleerd-bitumen-jaar en 
https://derbigum.be/nl/over-derbigum/recyclage/ 

Verwerking en gebruik
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Algemene cijfers omtrent bouwstoffen en bouwtoepassing

Voor de berekening van de cijfers voor bouwstoffen werd gebruik gemaakt van verschillende 
databronnen:

Cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu [1]. In deze studie wordt een inschatting gemaakt van 
de hoeveelheid materiaal in gebouwen op basis van data die verzameld werd bij de opvolging van 
een tiental afbraakprojecten. De flow (input / output) en de stock werden in de studie berekend 
door de cijfers uit de 10 casestudies (opgedeeld in drie gebouwentypes) op te hogen naar het 
volledige patrimonium. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Kadastrale statistiek van het bestand 
van de gebouwen van het Brussels Gewest. Deze statistiek omvat cijfers van het aantal gebouwen, 
het type van gebouwen, het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en het aantal 
bouwvergunningen voor sloop.

in deze studie werden drie gebouwtypes gedefinieerd (zie Figuur 1). Deze gebouwtypes komen 
niet 1 op 1 overeen met de werkelijkheid. In praktijk is er een grotere variatie aan gebouwen, 
met andere types van materialen die gebruikt worden.

•

De gebouwentypes zijn ook niet volledig representatief voor de stad Gent. •
Op Vlaams niveau wordt in de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen 
onderscheid gemaakt tussen afbraak en heropbouw of tussen renovatie, waardoor de output 
minder correct kan berekend worden. 

•

In een andere studie van het Brussels gewest[2] zijn verschillende berekeningen uitgevoerd 
om de hoeveelheid oppervlakte na te gaan waarop werd gebouwd, gerenoveerd en 
afgebroken in 1 jaar (2007). Afhankelijk van de gebruikte methodiek blijkt er een foutenmarge 
van meer dan 200% op de data te zitten. Door gebruikt te maken van de Brusselse methodiek, 
kan men ervan uitgaan dat de foutmarges voor de regio Gent in de zelfde grootte-orde kunnen 
zitten.

•

Te kortkomingen in de data: 

De bovenvermelde studie onderscheidt 3 types gebouwen met een verschillende samenstelling: 
“maison”/residentiële woning, “immeuble à appartement”/ appartementsgebouw en “immeuble de 
bureaux”/kantoorgebouw. De vermelde samenstelling van de categorie kantoorgebouw in de studie 
verschilt sterk met deze van de twee andere categoriën (bv. 4% kunststoffen in kantoorgebouwen). 
Verder vermeldt de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen categorie 
“kantoorgebouwen”, maar wel een categorie “handelshuizen”. De samenstelling van deze 
handelshuizen werd gelijkaardig beschouwd aan deze van de appartementsgebouwen in de studie 
voor Brussel.

Gap-analyse
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Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Tabel 1. Ingeschatte oppervlakte aan nieuwbouw (construction neuves), renovatie (renovations) en 
sloop (demolitions) in 2007 in het Brussels gewest, gebruik makend van verschillende 
berekeningsmethodes (hypothèse)[4]. 

VITO studies waarbij sloopwerkzaamheden opgevolgd werden. VITO voerde in het verleden case 
studies uit rond de afbraak van gebouwen in opdracht van OVAM. Het gaat hier om de afbraak van 
verschillende types van gebouwen (woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen). De cijfers uit 
deze studie werden gebruikt om, waar nodig, de materialen per gebouw aan te passen t.o.v. de 
studie van het Brussels Gewest.

Studie van de stad Wenen (Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based 
analysis of Vienna’s material stock in buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.). De cijfers 
uit deze studie dienden ter verificatie voor de berekeningen voor de regio Gent. Op basis van het 
inwonersaantal in Wenen en de Regio Gent werd een extrapolatie gemaakt van de cijfers van Wenen 
naar Gent.

De cijfers van Wenen bevestigen de relatieve verhouding aan verschillende types van materialen in 
de stock, de input en output. Wanneer we de absolutie cijfers uit de stad Wenen extrapoleren naar 
de regio Gent, blijkt dat deze systematisch lager liggen dan met een van de vorige methoden. De 
reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
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reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
(kleine) flats woont dan in halfopen of open huizen[5].

Onderstaande tabel geeft de materiaalsamenstelling weer voor de verschillende studies en de 
verschillende gebouwtypes.

Tabel 2: Overzicht materiaalsamenstelling van gebouwen.

Stromenanalyse

Uit de stromenanalyses blijkt het grootste deel van de dakbitumen in de restfractie terecht komt 
en/of gestort wordt. Een beperkt deel (snijresten/bouwafval) wordt onder andere ingezet in nieuwe 
dakbedekkingen. Uit studies blijkt dat dat selectief scheiden van bitumen tijdens de sloop een 
tijdsrovend en intensief werk is. De kostprijs van het selectief inzamelen ligt ruim 15% hoger dan van 
het niet selectief inzamelen.

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

Bij de design- en bouwfase zou dakbitumen zo gebruikt kunnen worden dat een eenvoudige 
ontmanteling mogelijk is zodat een zuivere fractie wordt bekomen en een verdere recyclage 
mogelijk is. Op basis hiervan kan terugname door de fabrikant worden besproken.

[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015_(%25
_of_population)_YB17.png 
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Materiaalgebruik in bestekken (circular procurement)
Er kan meer aandacht gaan naar materiaalgebruik in de bestekken die worden uitgeschreven door 
de Stad Gent. Dit onder meer met aandacht voor design: is de constructie zo ontworpen dat 
materialen gemakkelijk ontmanteld en apart ingezameld kunnen worden?

Uw tekst hier

Opportuniteiten Regio Gent
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:
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Verwerking bewerken
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Overzichtsfiguur gips.

Inleiding
Inzameling
Verwerking
Gebruik

Foto: website http://www.batiportaal.be/pleisterwerken.html

Mapping
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Situering stakeholders Gentse regio (geel = gips).
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In de bouw wordt gips gebruikt in pleisterwerken, als gipsplaten of als gipsblokken.

Voorkomingswijzen in gebouwen [ bewerken ]

Gipskartonplaten (wand en plafond)•

Gipsvezelplaten (wand en plafond)•

Gipspleister: afwerking•

Gipsblokken: niet-dragende scheidingswanden en voorzetwanden•

Gipspleister in de Minardschouwburg.

Producenten in de Gentse regio [ bewerken ]

Er worden geen gipsproducten geproduceerd in de Gentse regio. In Vlaanderen zijn de volgende 
producten van gipsproducten actief: Gyproc (gipsplaten/pleisters, Kallo), Isolava/Knauf
(gipsblokken/-platen, Wielsbeke), Cantillana (gipspleisters, Harelbeke/St.-Pieters-Leeuw), Promonta
(gipsblokken/-pleisters, Willebroek), Siniat (gipsplaten, Tisselt).

Gebruik in Gent [ bewerken ]

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 8,4 kton gips voor constructie gebruikt in de Gentse regio. 
De Gentse regio heeft een materiaalstock (aanwezig in het gebouwenpatrimonium) van naar 
schatting 570 kton gips. Beide cijfers zijn afgeleid van de cijfers van de studie voor Brussel 
Leefmilieu[1] gecombineerd met de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen 2017 
voor de regio Gent. De Brusselse studie neemt aan dat 0.2-10 m% van het totale materiaal in 
gebouwen (verschillende gebouwtypes) bestaat uit gips. Voor onze inschatting ze we uitgegaan van 
0.5-2 m% gips in alle types gebouwen. Deze lagere inschatting ligt beter in lijn met de cijfers van case 
studies die in het verleden door VITO werden uitgevoerd.

Referenties [ bewerken ]
[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.

Inleiding
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Om in aanmerking te komen voor recyclage moet het gipsmateriaal aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Zo mag het geen pleister met kalk of paardenhaar bevatten, niet bekleed zijn met andere 
materialen (bv. isolatiemateriaal, aluminium, laminaat), geen resten bevatten van cellenbeton of 
silicaatzandsteen en vrij zijn van cementplaten. Een maximaal gehalte van 2% niet-gipsachtige 
materialen is toegelaten[1]. Een afzonderlijke sloop of demontage is dus noodzakelijk.

Gipsafval wordt bij renovatie- en sloopwerkzaamheden dikwijls niet selectief verwijderd. 
Gipspleister is aanwezig als een dunne laag (max. een paar cm) op andere materialen. Selectieve 
verwijdering is voor dit materiaal dan ook tijdrovend en arbeidsintensief. Uit economische 
overwegingen vindt selectieve verwijdering dan ook zelden plaats. Gipsblokken en –platen worden 
bij voldoende grote hoeveelheden dikwijls wel selectief verwijderd. Bij gipsplaten is de 
bevestigingswijze hierbij van groot belang. Gipsplaten die zijn bevestigd met spijkers of schroeven op 
een onderstructuur, kunnen selectief verwijderd worden (de aanwezigheid van spijkers of schroeven 
is niet kritiek voor verdere verwerking). Gipsplaten die daarentegen zijn verlijmd tegen de 
achterliggende muur kunnen zelden op een economische manier selectief worden verwijderd.

Het gipsafval dat niet selectief wordt verwijderd zal grotendeels vermengd zijn met het bouwpuin. 
Dit gipsafval is niet meer bruikbaar voor gipstoepassingen en kan leiden tot bouwtechnische 
(vertraagde uitharding beton) en milieuhygiënische (sulfaatuitloging) problemen voor de 
geproduceerde puingranulaten. Granulaten geproduceerd uit puinfracties van bouw- en sloopafval 
mogen maximaal 1 m% X-fractie (o.a. gips, hout, plastics) bevatten[2].

Een deel van het gipsafval komt terecht bij containerparken. Ivago zamelde in 2016 ongeveer 
1,3 kton gipsafval in. Er worden echter regelmatig vrachten van IVAGO geweigerd omdat ze te veel 
verontreinigingen bevatten[3]. Verder vermeldt de website van IVAGO foutief dat cellenbeton en 
gipskarton samen kunnen worden afgeleverd[4]. Het samenvoegen van beide stromen verhindert 
zowel de recyclage van gipsafval als de recyclage van cellenbetonafval. Er zijn geen cijfers gekend 
van de hoeveelheid gipsafval dat geweigerd werd bij de verwerker.

Gyproc startte in 2016 zelf een selectieve ophaling van gipsafval (bouwafval) bij erkende Gyproc 
verwerkers. In de Gentse regio zamelt Domus zo zijn bouwafval in (telefonisch contact met Domus, 
01/2018).

Hergebruik [ bewerken ]

Gipsmaterialen zijn over het algemeen niet interessant voor hergebruik.

Inzameling

   Gips Page 52    

https://www.ivago.be/thuisafval/afvalgids/bouwafval
https://www.domusteam.be/nl/domus-pro


Inzamelpunten Ivago.

Referenties [ bewerken ]
[1] Guidance document with criteria for acceptance of secondary gypsum for recycling. GtoG, 2015.
[2] PTV 406- Classificatie van gerecycleerde granulaten.
[3] Antwoord van Gentse Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid op een schriftelijke vraag van 
gemeenteraadslid Karlijn Deene omtrent “Recycleren gipskarton en recyclageparken Ivago” (07/12/2016).
[4] https://www.ivago.be/thuisafval/afvalgids/bouwafval 
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Gipsfracties van bouw- en sloopafval worden samen met productieafval van gipsplaten verwerkt tot 
gipspoeder. Voor het verwerkingsproces worden eerst grote verontreinigingen (bv. isolatiemateriaal, 
hout, cellenbeton) verwijderd met een manuele voorsortering en zeefstap. Vervolgens wordt het 
materiaal verkleind en vindt een magnetische scheiding plaats voor de verwijdering van de 
aanwezige ferrometalen. In de volgende verwerkingsstap wordt het papier (afkomstig van 
gipskartonplaten) en het gips mechanisch van elkaar gescheiden door het gipsafval onder meer 
verder te verpulveren. 

Na een finale breek- en zeefstap wordt uiteindelijk gipspoeder bekomen dat geschikt is voor de 
productie van nieuwe gipsproducten. Ook het afgescheiden papier en metaal worden gerecycleerd[1]

[2]. Kleine houtdeeltjes zullen voornamelijk in de papierfractie terecht komen[3].

Verwerkers [ bewerken ]
Er bevinden zich geen verwerkers van gipsafval in de Gentse regio. In Vlaanderen situeert zich 
1 verwerker: New West Gypsum Recycling (NWGR, Kallo). Deze recyclage-eenheid verwerkt zowel 
gipsplaten, gipsblokken, als gipspleister[4] en bevindt zich op dezelfde site als gipsplaatfabrikant 
Gyproc.

Verwerking van Gentse materiaalstromen [ bewerken ]

Naar schatting 1 kton post-consumer gipsafval uit de Gentse regio wordt jaarlijks verwerkt tot 
gipspoeder. Wij nemen aan dat 50% van het gipsafval dat door Ivago werd ingezameld, geschikt is 
voor verwerking. Verder gaan wij uit van een aandeel van 2.5% uit de Gentse regio van het post-
consumer gipsafval dat jaarlijks wordt verwerkt door NWGR Belgium (15 kton/jaar)[5].

Het grootste aandeel van het post-consumer gipsafval zal echter niet verwerkt worden tot 
gipspoeder. Dit materiaal zal onder andere belanden in de puinfractie, waardoor het uiteindelijk een 
verontreiniging vormt in de geproduceerde granulaten. Ook zal gipsafval terechtkomen in een 
restfractie van het sloopafval en gestort worden.

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.recyclepro.be/gips-laat-zich-telkens-weer-100-recycleren/ 
[2] http://www.nwgypsum.com/our-process/recycling-process/ 
[3] Guidance document with criteria for acceptance of secondary gypsum for recycling. GtoG, 2015.
[4] Gips 100% recycleerbaar. BLGV, 2008.
[5] http://www.ovam.be/gips-en-gipskartonplaten 

Verwerking
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Gerecycleerd gipspoeder wordt gemengd met natuurlijk of synthetisch gips voor de productie van 
nieuwe gipsproducten (gipskartonplaten)[1][2]. Tijdens het productieproces wordt het gips verhit en 
gedehydrateerd tot pleister (160 °C) en vervolgens gemengd met water. Het bevochtigde poeder 
wordt aangebracht tussen 2 vellen karton, op maat gesneden en gedroogd[3].

Door gebruik van gerecycleerd gips zal er minder natuurlijk of synthetisch gips gebruikt dienen te 
worden. Synthetisch gips is in de meeste gevallen een restafvalproduct van kolengestookte 
energiecentrales. In de EU worden deze kolencentrales meer en meer gesloten uit 
duurzaamheidsoverwegingen. .

Gerecycleerd gipspoeder voor productie nieuwe gipsplaten[4].

Er zijn geen gebruikers van gerecycleerd gipspoeder gekend in de Gentse regio. In Vlaanderen 
gebruikt Saint-Gobain Gyproc (Kallo) gipspoeder voor de productie van nieuwe gipskartonplaten. 
Gyproc vervangt zo tot 30% primair gips in hun product. Hun productie-eenheid bevindt zich op 
dezelfde site als verwerkingsbedrijf NWGR.

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.nwgypsum.com/our-process/recycling-process/ 
[2] Gips 100% recycleerbaar. BLGV, 2008.
[3] https://www.valuechain.be/nl/nieuws/detail/5420/genetisch-voorbestemd-voor-duurzaamheid 
[4] http://www.recyclepro.be/gips-laat-zich-telkens-weer-100-recycleren/ 

Gebruik
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Algemene cijfers omtrent bouwstoffen en bouwtoepassing

Voor de berekening van de cijfers voor bouwstoffen werd gebruik gemaakt van verschillende 
databronnen:

Cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu [1]. In deze studie wordt een inschatting gemaakt van 
de hoeveelheid materiaal in gebouwen op basis van data die verzameld werd bij de opvolging van 
een tiental afbraakprojecten. De flow (input / output) en de stock werden in de studie berekend 
door de cijfers uit de 10 casestudies (opgedeeld in drie gebouwentypes) op te hogen naar het 
volledige patrimonium. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Kadastrale statistiek van het bestand 
van de gebouwen van het Brussels Gewest. Deze statistiek omvat cijfers van het aantal gebouwen, 
het type van gebouwen, het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en het aantal 
bouwvergunningen voor sloop.

in deze studie werden drie gebouwtypes gedefinieerd (zie Figuur 1). Deze gebouwtypes komen 
niet 1 op 1 overeen met de werkelijkheid. In praktijk is er een grotere variatie aan gebouwen, 
met andere types van materialen die gebruikt worden.

•

De gebouwentypes zijn ook niet volledig representatief voor de stad Gent. •
Op Vlaams niveau wordt in de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen 
onderscheid gemaakt tussen afbraak en heropbouw of tussen renovatie, waardoor de output 
minder correct kan berekend worden. 

•

In een andere studie van het Brussels gewest[2] zijn verschillende berekeningen uitgevoerd 
om de hoeveelheid oppervlakte na te gaan waarop werd gebouwd, gerenoveerd en 
afgebroken in 1 jaar (2007). Afhankelijk van de gebruikte methodiek blijkt er een foutenmarge 
van meer dan 200% op de data te zitten. Door gebruikt te maken van de Brusselse methodiek, 
kan men ervan uitgaan dat de foutmarges voor de regio Gent in de zelfde grootte-orde kunnen 
zitten.

•

Te kortkomingen in de data: 

De bovenvermelde studie onderscheidt 3 types gebouwen met een verschillende samenstelling: 
“maison”/residentiële woning, “immeuble à appartement”/ appartementsgebouw en “immeuble de 
bureaux”/kantoorgebouw. De vermelde samenstelling van de categorie kantoorgebouw in de studie 
verschilt sterk met deze van de twee andere categoriën (bv. 4% kunststoffen in kantoorgebouwen). 
Verder vermeldt de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen categorie 
“kantoorgebouwen”, maar wel een categorie “handelshuizen”. De samenstelling van deze 
handelshuizen werd gelijkaardig beschouwd aan deze van de appartementsgebouwen in de studie 
voor Brussel.

Gap-analyse
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Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Tabel 1. Ingeschatte oppervlakte aan nieuwbouw (construction neuves), renovatie (renovations) en 
sloop (demolitions) in 2007 in het Brussels gewest, gebruik makend van verschillende 
berekeningsmethodes (hypothèse)[4]. 

VITO studies waarbij sloopwerkzaamheden opgevolgd werden. VITO voerde in het verleden case 
studies uit rond de afbraak van gebouwen in opdracht van OVAM. Het gaat hier om de afbraak van 
verschillende types van gebouwen (woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen). De cijfers uit 
deze studie werden gebruikt om, waar nodig, de materialen per gebouw aan te passen t.o.v. de 
studie van het Brussels Gewest.

Studie van de stad Wenen (Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based 
analysis of Vienna’s material stock in buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.). De cijfers 
uit deze studie dienden ter verificatie voor de berekeningen voor de regio Gent. Op basis van het 
inwonersaantal in Wenen en de Regio Gent werd een extrapolatie gemaakt van de cijfers van Wenen 
naar Gent.

De cijfers van Wenen bevestigen de relatieve verhouding aan verschillende types van materialen in 
de stock, de input en output. Wanneer we de absolutie cijfers uit de stad Wenen extrapoleren naar 
de regio Gent, blijkt dat deze systematisch lager liggen dan met een van de vorige methoden. De 
reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
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reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
(kleine) flats woont dan in halfopen of open huizen[5].

Onderstaande tabel geeft de materiaalsamenstelling weer voor de verschillende studies en de 
verschillende gebouwtypes.

Tabel 2: Overzicht materiaalsamenstelling van gebouwen.

Stromenanalyse

Er zijn geen duidelijke cijfers beschikbaar over de hoeveelheid gipsafval uit de Gentse regio die 
wordt gerecycleerd. Ten eerste is het niet duidelijk hoeveel van het door Ivago ingezamelde 
gipsafval uiteindelijk wordt gerecycleerd. Ten tweede zijn er geen cijfers beschikbaar over de 
inzameling door aannemers. Uit de stromenanalyses blijkt het grootste deel van het gips in de 
restfractie, die finaal gestort worden, terecht te komen. Slecht een kleine fractie wordt selectief 
ingezameld en gerecycleerd. De website van Ivago vermeldt dat gips en cellenbeton samen 
ingezameld mogen worden. Dit hypothekeert het recyclagepotentieel van beide materialen. Ivago 
meldt dan ook dat hun ingezameld gipsafval dikwijls wordt geweigerd voor recyclage door een te 
lage zuiverheid.

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

Een meer gescheiden inzameling bij Ivago, gekoppeld aan een sensibilisering bij de Gentse inwoners, 
kan resulteren in een meer zuivere gipsfractie die steeds geschikt is voor recyclage. Hogere 
zuiverheidseisen voor gipsafval kunnen ook gekoppeld worden aan lagere tarieven. Deze lagere 
tarieven kunnen ook een extra incentive vormen om te vermijden dat gipsafval wordt vermengd in 
de puinfractie en zo de kwaliteit van het steenachtig materiaal vermindert.

Gips en cellenbeton zijn op het eerste zicht sterk gelijkend. Indien men cellenbeton en gips 
gescheiden wilt inzamelen, is het nodig om de Gentse bevolking te informeren over deze gescheiden 
inzameling en de verschillen tussen de twee materialen. Ook het personeel van Ivago zal moeten 
worden opgeleid om het verschil te herkennen.

[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.
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[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015_(%25
_of_population)_YB17.png 
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Verbeterde inzameling en recyclage
Door een verdere optimalisatie van de werking van containerparken, gekoppeld aan een 
bewustmaking van de inwoners van de Gentse regio en financiële incentieven, kunnen meer zuivere 
materiaalfracties bekomen worden.

Duidelijk aangeven dat een zuivere gipsfractie gerecycleerd kan worden; a.
Het publiek sensibiliseren dat gips en cellenbeton een ander recyclagetraject hebben; b.
strenger toezicht op de recyclageparken (door opgeleid personeel); c.
een verlaagd tarief voor zuivere gipsfracties.d.

Het ingezamelde gipsafval voldoet momenteel niet aan de voorwaarden voor recyclage. Mogelijke 
acties voor een verbeterde kwaliteit zijn 

Verbeterde logistiek (voor kleinere materiaalstromen)

(Goedkopere) plaatsing van containers op de openbare weg waar mogelijk.•
Lokale inzamelpunten voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval, ook toegankelijk voor 
professionelen.

•

Ophaalsystemen voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval.•
Verlaagde tarieven op containerparken voor bepaalde recycleerbare fracties.•

Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden worden kleinere materiaalstromen dikwijls niet gesorteerd 
omwille van plaats- en/of tijdsgebrek. De Stad Gent kan hier trachten om dit proces te faciliteren:

Uw tekst hier

Opportuniteiten Regio Gent
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Voorkomingswijzen in gebouwen 

Uw tekst hier

Producenten in de Gentse regio

Uw tekst hier

Gebruik in Gent

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inleiding bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Hergebruik

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inzameling bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Verwerkers
Uw tekst hier

Verwerking van Gentse materiaalstromen

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Verwerking bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Gebruik bewerken
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Overzichtsfiguur hout.

Inleiding
Inzameling
Verwerking
Gebruik

Foto: website https://www.gentcement.be/

Mapping
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Situering stakeholders Gentse regio (rood = hout).
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Hout is een hernieuwbaar bouwmateriaal met een lange levensduur dat in verscheidene 
toepassingsvormen kan worden gebruikt.

De voorbije jaren kende houtbouw een grote groei. Onder andere door de mogelijkheid van snelle 
assemblages op de werf en omdat hout een licht materiaal is en dus minder zware fundering nodig 
heeft. Verder heeft hout een lagere thermische geleidbaarheid dan de meeste steenachtige 
materialen.

Dakspanteno

Valse plafondso

Balkeno

Houtskeletbouwo

Constructiehout•

Ramen, deuren, poorteno

Houten afrasteringo

Gevelbekledingo

Terrasseno

Buitenschrijnwerk•

Deuren, trappen, kasteno

Plaatmateriaalo

Binnenschrijnwerk•

Houten vloeren en wanden•

Voorkomingswijzen in gebouwen

Handelaars/schrijnwerkers in de Gentse regio

FSC en PEFC: Houthandel Deville-Claeys, Hanssens Hout, ’t Houtboerke, Andries•

FSC: Gebroeders Vandelanotte, De Ruyer, Schrijnwerkerij Van de Walle•

PEFC: Hout & Bamboe Desindo, Lemahieu-Lempan, van Hoorebeke, Decolvenaere•

Duurzaam hout kan herkend worden door de duurzaamheidslabels van FSC (Forest Stewardship 
Council) en/of PEFC (Programma for the Endorsement of Forest Certification schemes). 
Houthandelaars/schrijnwerkers in de regio Gent met deze certificaten zijn:

Verder produceert ook de sociale onderneming Recup Design duurzame houtproducten in de Gentse 
regio door gebruik te maken van herbruikt hout.

Inleiding
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Gebruik in Gent

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 23 kton hout voor constructie gebruikt in de Gentse regio. 
De Gentse regio heeft een materiaalstock (aanwezig in het gebouwenpatrimonium) van naar 
schatting 1600 kton hout. Beide cijfers zijn afgeleid van de cijfers van de studie voor Brussel 
Leefmilieu[1] gecombineerd met de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen 2017 
voor de regio Gent. De Brusselse studie neemt aan dat 2-7 m% van het totale materiaal in gebouwen 
bestaat uit hout. Voor onze inschatting ze we uitgegaan van 2 m% hout in alle types gebouwen. Deze 
lagere inschatting ligt beter in lijn met de cijfers van een gelijkaardige studie voor de stad Wenen[2]

en van cijfers van case studies die in het verleden door VITO werden uitgevoerd.

Referenties
[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.
[2] Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based analysis of Vienna’s material stock in 
buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.
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Afvaltechnisch wordt er een onderscheid gemaakt tussen A, B en C-hout. A-hout is onbehandeld 
hout (bv. paletten), B-hout is behandeld niet-verontreinigd hout (bv. deuren) en C-hout is behandeld 
verontreinigd hout (gevaarlijk afval, bv. tuinomheiningen). Deze 3 houtcategorieën hebben een 
andere eindbestemming.

Houtafval wordt bij renovatie- en sloopwerkzaamheden grotendeels selectief verwijderd, meestal 
wordt hierbij slechts één container geplaatst waar A- en B-hout samen worden ingezameld. Enkel 
wanneer de fractie A-hout voldoende groot is, kan het economisch interessant zijn om hiervoor een 
aparte container te plaatsen. Indien C-hout aanwezig is, dient deze fractie steeds selectief te worden 
ingezameld, het is immers gevaarlijk afval.

Een deel van het houtafval komt terecht bij containerparken. Ivago zamelde in 2016 ongeveer 
7,3 kton houtafval in, waarvan ongeveer 0,1 kton C-hout. Ivago maakt geen onderscheid tussen A-
hout en B-hout. Het niet-verontreinigde ingezamelde hout wordt dus volledig beschouwd als B-hout. 
Naar schatting 10 kton hout wordt daarnaast rechtstreeks van werven naar de verwerkers gebracht. 
Wij schatten ruw in dat ongeveer 5% (0,9 kton) van het geproduceerde houtafval terecht komt in 
andere fracties (gemengd sloopafval of verontreiniging puinfracties) of verbrand wordt in 
particuliere houtkachels.

Hergebruik [ bewerken ]

Eiken balken (lange, dikke balken) en ander constructiehout (steenschotten, steigerhout)•

Planken- en parketvloeren: voornamelijk in eik of andere harde houtsoorten (bv. beuk)•

Deuren•

Sommige houtfracties zijn geschikt voor hergebruik:

Deze houtfracties kunnen worden herbruikt indien ze gemakkelijk ontmantelbaar zijn en hun 
kwaliteit hebben behouden. Hergebruik kan gemakkelijker plaatsvinden wanneer de 
bouwelementen standaarafmetingen hebben en/of in grote hoeveelheden aanwezig zijn. De Gentse 
sociale werkplaats Recup Design herbruikt onder meer steigerhout en plankenvloeren tot meubels 
en binnen- en buitenafwerking. In 2016 gebruikte Recup Design ongeveer 86 ton herbruikbaar hout, 
voornamelijk afkomstig van buiten de Gentse regio. Meer informatie over hergebruik vind je op 
www.opalis.be. 

Verder zijn in de Regio Gent ook Micmacminuscule en De Van Hut actief in de productie van 
respectievelijk kinderspeelgoed en speeltuigen uit recuphout.

Binnenafwerking met herbruikt hout door Recup Design.

Inzameling
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Inzamelpunten Ivago.
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A- en B-hout wordt na inzameling verwerkt tot nieuwe brand- of grondstoffen. Het houtafval 
ondergaat eerst een visuele scheiding waarbij grote verontreinigingen worden verwijderd. Hier 
kunnen ook grotere stukken A-hout worden gescheiden van B-hout. Vervolgens wordt het houtafval 
gebroken en gezeefd. Uiteindelijk worden de houtsnippers gezuiverd. Deze zuivering vindt plaats 
door magnetische scheidingstechnieken (verwijderen metalen), eventueel aangevuld met andere 
technieken (bv. densiteitsscheiding voor verwijdering zware deeltjes, scheiding met NIR of X-
stralen).

Houtafval.

Verwerkers [ bewerken ]

Er bevindt zich 1 verwerker van houtafval in de Gentse regio: Suez Recywood. 

Verwerking van Gentse materiaalstromen [ bewerken ]

Naar schatting 18 kton houtafval uit de Gentse regio wordt jaarlijks verwerkt door houtverwerkers. 
We schatten in dat 95% van het houtafval dat vrijkomt op een juiste manier wordt verwerkt. De 
hoeveelheid vrijgekomen hout is afgeleid van de cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu[1]

gecombineerd met de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen 2017 voor de regio 
Gent. De Brusselse studie neemt aan dat 2-7 m% van het totale materiaal in gebouwen bestaat uit 
hout. Voor onze inschatting ze we uitgegaan van 2 m% hout in alle types gebouwen. Deze lagere 
inschatting ligt beter in lijn met de cijfers van een gelijkaardige studie voor de stad Wenen[2] en van 
cijfers van case studies die in het verleden door VITO werden uitgevoerd.

Referenties [ bewerken ]
[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.
[2] Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based analysis of Vienna’s material stock in 
buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.

Verwerking
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De eindbestemming van houtafval hangt af van de categorie waartoe het houtafval behoort: A-hout, 
B-hout of C-hout.

A-hout: spaanplatenindustrie [ bewerken ]

In Vlaanderen recycleert Unilin (Oostrozebeke) A-hout in spaanplaten. De geproduceerde 
spaanplaten bestaan voor meer dan 75% uit gerecycleerd hout. Unilin verwerkt >700 kton post-
consumer hout per jaar[1].

Aangezien Ivago A-hout niet apart inzamelt, schatten we de hoeveelheid A-hout uit bouw- en 
sloopafval die vanuit de Gentse regio verwerkt wordt in spaanplaten vrij beperkt in (0.7 kton/jaar, 
extrapolatie uit inschatting Vlaamse cijfers door VAL-I-PAC voor verpakkingsafval van bouw- en 
sloopafval in 2004[2]).

Unilin: verwerking van A-hout in spaanplaten.

B-hout: brandstof [ bewerken ]

Verwerkt B-hout kan dienen als brandstof. In de Gentse regio bezit Stora Enso 2 bio-
warmtekrachtkoppeling energiecentrales. Deze energiecentrales voorzien 100% in de 
stoombehoefte van het bedrijf en 75% in hun elektriciteitsbehoefte. Via een warmtenet wordt ook 
Volvo Car Gent van energie voorzien[3]. De energiecentrales gebruiken afval van de eigen 
papierproductie, RDF (refuse derived fuels) en B-hout.

C-hout: afvalverbrandingsinstallaties [ bewerken ]

C-hout dient te worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. De afvalverbrandingsinstallatie in 
de Gentse regio wordt beheerd door Ivago. Door energierecuperatie van de verbranding voorziet 
IVAGO in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte en levert daarnaast stoom voor verwarming 
en andere toepassingen aan het nabijgelegen UZ Gent[4].

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.ecodesignlink.be/nl/inspiratiedatabank/cases-2017/unilin 
[2] Uitvoeringsplan houtafval 2004-2008. OVAM, 2004
[3] klimaat.stad.gent/sites/default/files/20170420_pu_gstora_enso_langerbrugge_hernieuwbare_energie.pdf 
[4] https://www.ivago.be/over-ivago/afvalenergiecentrale/historiek 

Gebruik
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Algemene cijfers omtrent bouwstoffen en bouwtoepassing

Voor de berekening van de cijfers voor bouwstoffen werd gebruik gemaakt van verschillende 
databronnen:

Cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu [1]. In deze studie wordt een inschatting gemaakt van 
de hoeveelheid materiaal in gebouwen op basis van data die verzameld werd bij de opvolging van 
een tiental afbraakprojecten. De flow (input / output) en de stock werden in de studie berekend 
door de cijfers uit de 10 casestudies (opgedeeld in drie gebouwentypes) op te hogen naar het 
volledige patrimonium. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Kadastrale statistiek van het bestand 
van de gebouwen van het Brussels Gewest. Deze statistiek omvat cijfers van het aantal gebouwen, 
het type van gebouwen, het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en het aantal 
bouwvergunningen voor sloop.

in deze studie werden drie gebouwtypes gedefinieerd (zie Figuur 1). Deze gebouwtypes komen 
niet 1 op 1 overeen met de werkelijkheid. In praktijk is er een grotere variatie aan gebouwen, 
met andere types van materialen die gebruikt worden.

•

De gebouwentypes zijn ook niet volledig representatief voor de stad Gent. •
Op Vlaams niveau wordt in de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen 
onderscheid gemaakt tussen afbraak en heropbouw of tussen renovatie, waardoor de output 
minder correct kan berekend worden. 

•

In een andere studie van het Brussels gewest[2] zijn verschillende berekeningen uitgevoerd 
om de hoeveelheid oppervlakte na te gaan waarop werd gebouwd, gerenoveerd en 
afgebroken in 1 jaar (2007). Afhankelijk van de gebruikte methodiek blijkt er een foutenmarge 
van meer dan 200% op de data te zitten. Door gebruikt te maken van de Brusselse methodiek, 
kan men ervan uitgaan dat de foutmarges voor de regio Gent in de zelfde grootte-orde kunnen 
zitten.

•

Te kortkomingen in de data: 

De bovenvermelde studie onderscheidt 3 types gebouwen met een verschillende samenstelling: 
“maison”/residentiële woning, “immeuble à appartement”/ appartementsgebouw en “immeuble de 
bureaux”/kantoorgebouw. De vermelde samenstelling van de categorie kantoorgebouw in de studie 
verschilt sterk met deze van de twee andere categoriën (bv. 4% kunststoffen in kantoorgebouwen). 
Verder vermeldt de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen categorie 
“kantoorgebouwen”, maar wel een categorie “handelshuizen”. De samenstelling van deze 
handelshuizen werd gelijkaardig beschouwd aan deze van de appartementsgebouwen in de studie 
voor Brussel.

Gap-analyse
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Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Tabel 1. Ingeschatte oppervlakte aan nieuwbouw (construction neuves), renovatie (renovations) en 
sloop (demolitions) in 2007 in het Brussels gewest, gebruik makend van verschillende 
berekeningsmethodes (hypothèse)[4]. 

VITO studies waarbij sloopwerkzaamheden opgevolgd werden. VITO voerde in het verleden case 
studies uit rond de afbraak van gebouwen in opdracht van OVAM. Het gaat hier om de afbraak van 
verschillende types van gebouwen (woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen). De cijfers uit 
deze studie werden gebruikt om, waar nodig, de materialen per gebouw aan te passen t.o.v. de 
studie van het Brussels Gewest.

Studie van de stad Wenen (Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based 
analysis of Vienna’s material stock in buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.). De cijfers 
uit deze studie dienden ter verificatie voor de berekeningen voor de regio Gent. Op basis van het 
inwonersaantal in Wenen en de Regio Gent werd een extrapolatie gemaakt van de cijfers van Wenen 
naar Gent.

De cijfers van Wenen bevestigen de relatieve verhouding aan verschillende types van materialen in 
de stock, de input en output. Wanneer we de absolutie cijfers uit de stad Wenen extrapoleren naar 
de regio Gent, blijkt dat deze systematisch lager liggen dan met een van de vorige methoden. De 
reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
(kleine) flats woont dan in halfopen of open huizen[5].
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Onderstaande tabel geeft de materiaalsamenstelling weer voor de verschillende studies en de 
verschillende gebouwtypes.

Tabel 2: Overzicht materiaalsamenstelling van gebouwen.

Stromenanalyse

Uit de stromenanalyse blijkt dat er op werfniveau weinig of geen onderscheid gemaakt wordt tussen 
A- en B-hout. A-hout, dat geschikt is voor recyclage, komt meestal slechts in lage hoeveelheden voor 
en wordt daarom zelden apart ingezameld. Om een goed zicht te krijgen op het potentieel aan A-
hout is een extra data-inzameling nodig.
De cijfers over de hoeveelheid C-hout werden afgeleid van Ivago-cijfers, waarbij wordt verondersteld 
dat het hout dat niet wordt ingezameld door Ivago eenzelfde aandeel C-hout bevat. Uit telefonisch 
contact met Recup Design (die A-hout hergebruiken en herwerken tot meubels) blijkt dat zij hun 
materialen inkopen buiten Gent, terwijl deze materialen ook in Gent zullen voorhanden zijn. Er is 
dus – blijkbaar- een gap in de logistieke keten, waardoor het Gents herbruikbaar niet beschikbaar is.

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

Om het Gents hergebruik te verhogen kan gewerkt worden aan een goede doorstroming van Gents 
recuperatiemateriaal naar de Gentse bouwmarkt. Hiervoor is overleg nodig met de betrokken 
partijen of kunnen eigen initiatieven opgezet worden. De stad Gent kan het hergebruik verder 
stimuleren door zelf als voorbeeld te fungeren. Bij nieuwe aanbestedingen zouden, waar mogelijk, 
bijkomende voorwaarden kunnen opgelegd worden om het hergebruik te stimuleren. Dit principe 
kan ook meegenomen worden in ontwerpwedstrijden, waar bijvoorbeeld extra punten worden 
toegevoegd wanneer herbruikte materialen worden opgenomen in het interieur of exterieur.

[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015_(%25
_of_population)_YB17.png 
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Hergebruik
Door in zetten op hergebruik gaat minder waarde van het materiaal verloren. Momenteel is er enkel 
officiële activiteit op het gebied van hergebruik van hout in de Gentse regio. Het hout voor dit 
hergebruik is niet afkomstig van de Gentse regio. 

Versterking van het huidige weefsel (bv. samenwerking met Recup Design en/of Ateljee).•
Meer aandacht voor hergebruik in bestekken.•
Selectieve sloop biedt potentieel voor meer hergebruik (en meer recyclage) •
Hergebruik ongebruikte bouwresten, wat vooral relevant is voor particulieren. Aannemers 
hergebruiken over het algemeen reeds overschotten op een volgende of andere werf.

•

Mogelijke acties:

Remanufacturing
Met onderdelen van afgedankte houten producten kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Ook 
hier is samenwerking mogelijk met Recup Design en/of Ateljee).

Uw tekst hier

Opportuniteiten Regio Gent
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Voorkomingswijzen in gebouwen 

Uw tekst hier

Handelaars/schrijnwerkers in de Gentse regio

Uw tekst hier

Gebruik in Gent

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inleiding bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier

Inzameling bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Verwerkers

Uw tekst hier

Verwerking van Gentse materiaalstromen

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Verwerking bewerken

   Hout Page 80    



SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

A-hout: spaanplatenindustrie

Uw tekst hier

B-hout: brandstof

Uw tekst hier

C-hout: afvalverbrandingsinstallaties

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Gebruik bewerken
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Inleiding
Gebruik
Inzameling
Verwerking

Overzicht mapping kunststoffen in de regio Gent, per type polymeer en per toepassing

Mapping
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Kunststoffen vormen een diverse familie van materialen, die gemaakt worden op basis van 
organische grondstoffen. Vandaag vinden 99% van de kunststoffen hun oorsprong in fossiele 
grondstoffen, zoals aardolie en aardgas. Slechts 1% van de kunststoffen, de ‘bio-gebaseerde’ 
kunststoffen, worden gemaakt op basis van biomassa (suikerhoudende gewassen of plantaardige 
oliën)[1]. Kunststoffen worden verhandeld op een wereldmarkt en de marktprijzen volgen de 
prijsfluctuaties van olie en gas.

Binnen de kunststoffenfamilie is er een grote verscheidenheid aan polymeren, met sterk 
verschillende eigenschappen en verschijningsvormen. Dankzij deze verscheidenheid worden 
kunststoffen toegepast in een breed gamma aan producten in verschillende sectoren, zoals 
verpakkingen, bouwtoepassingen, auto-onderdelen, elektrische en elektronische apparaten en 
consumptiegoederen.

Binnen de kunststoffen wordt een onderscheid gemaakt tussen thermoharders, dit zijn kunststoffen 
die bij verhitting hard blijven en hun vorm behouden, en thermoplasten, kunststoffen die bij 
verhitting zacht worden of smelten en daardoor van vorm kunnen veranderen. Voorbeelden van 
thermoharders zijn polyurethaan (PUR), polyester en siliconen; voorbeelden van thermoplasten zijn 
polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en Polyvinylchloride (PVC). Meer dan 90% van de gebruikte 
kunststoffen zijn thermoplasten.

Overzicht van de meest voorkomende kunststof polymeren[2]

Regio Gent [ bewerken ]

In de Gentse regio bevinden zich tal van bedrijven die kunststoffen produceren of verwerken zoals 
Amcor Flexibles, RPC Packaging, Ecopack, Gevaplast, Nefab Packaging Belgium, ...

Referenties [ bewerken ]

[1] European Bioplastics, 2017. http://www.european-bioplastics.org/market/
[2] Plastics Europe, 2016. http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-the-
fact-2016.pdf

Inleiding
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Onderstaande figuren geven een overzicht van het gebruik van kunststoffen, verdeeld over de 
verschillende polymeren en toepassingssectoren. In totaal worden er per jaar bijna 50 miljoen ton 
kunststoffen gebruikt in de EU-28. Gedetailleerde cijfers op Vlaams of regionaal niveau ontbreken. 

Belangrijkste toepassingsgebieden voor kunststoffen[1]

Bijna 40% van alle kunststoffen vinden een toepassing als verpakkingsmateriaal. Daarnaast worden 
ongeveer 20% van de geproduceerde kunststoffen gebruikt in bouwtoepassingen, met name in 
raamprofielen en nutsvoorzieningen (leidingen), als isolatiemateriaal en in de afwerking of 
bescherming van gebouwen. 

Polyethyleentereftalaat (PET): water- en frisdrankflessen•
Polyethyleen (hoge densiteit, HDPE): melk-, shampoo-en detergentflessen, diepvrieszakjes•
Polyethyleen (lage densiteit, LDPE): knijpflessen, vershoudfolie•
Polypropyleen (PP): microgolfschaaltjes, chipszakjes•
Polystyreen (PS): CD-doosjes, plastics bekertjes en bestek•
Polystyreen (geëxpandeerd, EPS): piepschuimen (vlees)schaaltjes, bekers en doosjes•
Polyvinylchloride (PVC): flesjes en potjes voor cosmetica •

Voorbeelden van kunststofgebruik in verpakkingen[2]:

Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP): leidingen•
Polystyreen (PS en EPS) en Polyurethaan (PUR): gebouwisolatie•
Polyvinylchloride (PVC): raamprofielen, muren en wanden, leidingisolatie of bescherming•
Acrylonitril polymeren (acrylonitrilbutadieenstyreen -ABS, acrylonitrilstyreenacrylaat - ASA en 
styreenacrylonitril -SAN): toeslagstoffen van verschillende kunststoffen. Ze geven kleur, 
structuur of sterkte aan de kunststoffen. 

•

Ethyleen – Propyleen – Dieen Methyleen (EPDM): dakbedekking○

Polycarbonaat: gevelafwerking, lichtstraten○

Andere:•

Voorbeelden van kunststofgebruik in gebouwelementen[3]:

  

Gebruik
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Belangrijkste toepassingsgebieden per type polymeer[4]

  

Gebruik van polycarbonaat in het Jongerenontmoetingscentrum Rabot[5]

Regio Gent [ bewerken ]

In de regio Gent worden naar schatting jaarlijks een kleine 60.000 ton kunststoffen gebruikt door 
gezinnen en bedrijven (zie overzichtsfiguur). Uitgaande van de Europese verdeling volgens 
toepassing, komt dit neer op 23.000 ton kunststof verpakkingen en 11.000 ton kunststoffen in 
gebouwelementen. Daarnaast vinden nog heel wat kunststoffen een toepassing in automotive (ca. 
5.100 ton), elektrische en elektronische apparaten (ca. 2.300 ton) en in de landbouw (folies ed., ca. 
1.900 ton). Kunststof verpakkingen hebben typisch een korte levensduur en komen binnen een kort 
tijdsbestek bij het afval terecht. Toepassingen met een langere levensduur (gebouwen, voertuigen, 
apparaten) dragen bij aan de regionale ‘stock’ of ‘voorraad’ aan kunststoffen.

Referenties [ bewerken ]

[1] Plastics Europe, 2016. http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
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[1] Plastics Europe, 2016. http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
the-fact-2016.pdf

[2] Ellen MacArthur Foundation, 2016. The New Plastics Economy. Rethinking the future of plastics 

[3] Plastics Europe, 2016. http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
the-fact-2016.pdf

[4] Plastics Europe, 2016.http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
the-fact-2016.pdf

[5] https://www.vai.be/nl/project/jongerenontmoetingscentrum-rabot   
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Sommige kunststoffen kunnen gerecycleerd worden op voorwaarde dat ze gescheiden (per type 
polymeer) ingezameld worden en vrij zijn van verontreinigingen. In 2014 werden in de EU-28 meer 
dan 7,5 miljoen ton kunststoffen ingezameld voor recyclage. Voor de regio Gent gaat het om iets 
meer dan 50.000 ton op jaarbasis (zie overzichtsfiguur). In Vlaanderen geldt een stortverbod voor 
kunststoffen, waardoor het Vlaamse recyclagepercentage voor kunststoffen bij de hoogste in Europa 
ligt (ca. 35%). 60% van het kunststofafval wordt verbrand (met energierecuperatie)[1].

Vanuit de kunststofindustrie worden wel initiatieven genomen om bouwheren en aannemers te 
ondersteunen om kunststoffracties apart in te zamelen. Op de website www.werecycle.be wordt 
een overzicht gegeven voor welke stromen aparte inzameling kan.

Kunststof dakbanen: www.roofcollect•
PVC algemeen: http://www.pvcycle.org/services/global/•
PVC leidingen: http://www.kurio.be/ •
PVC raamprofielen, rolluiken en gevelbekleding: http://www.deceuninck.be/nl/deceuninck-
recycling

•

Kabels met kunststofomhulsel: http://www.vinyloop.com/en/ •
Plastiek verpakking van werven: http://www.cleansitesystem.be/nl/ •

Voorbeelden:

Ondanks de recyclage-initiatieven worden de meeste (gemengde) kunststoffen verbrand met 
energierecuperatie.

Regio Gent [ bewerken ]

De inzameling van kunststofafval gebeurt in de regio Gent grotendeels door IVAGO, via huis-aan-huis 
ophaling, sorteerpunten en containerparken. PMD, plastic folies, harde plastics, zachte plastics en 
piepschuim (EPS) worden selectief ingezameld via de containerparken. Daarnaast wordt PMD ook 
selectief ingezameld via huis-aan-huis ophaling en sorteerpunten. In totaal wordt via deze routes 
3.300 ton kunststoffen selectief ingezameld voor recyclage[2]. Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten worden eveneens selectief ingezameld via containerparken en verwerkt 
door Recupel, waarbij eveneens (gedeeltelijke) kunststofrecyclage plaatsvindt.

Daarnaast wordt ca. 8000 ton kunststoffen niet-selectief ingezameld via het restafval en het grof 
vuil, zowel afkomstig van gezinnen als bedrijven. Bij deze schatting is uitgegaan van een gemiddeld 
kunststofgehalte in restafval en grof vuil van respectievelijk 15,54% en 6,78%[3]. Kunststoffen die in 
het restafval terecht komen, worden uiteindelijk verbrand. 

Naast huishoudelijk en gelijkgesteld bedrijfsafval, genereren de bedrijven in de regio Gent ca. 37.000 
ton bedrijfsafval in de categorie kunststoffen[4]. Detailgegevens over de aard van dit afval ontbreken, 
maar vermoedelijk wordt een groot deel van dit afval opgehaald voor recyclage, en wordt een deel 
verbrand. Kunststoffen uit de sloop van gebouwen worden meestal verzameld in containers voor 
gemengd sloopafval, aangezien scheiding per type meestal niet economisch haalbaar is door het 
groot aantal types en de relatief kleine hoeveelheden.

Referenties [ bewerken ]

[1] Plastics Europe, 2016. http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
the-fact-2016.pdf

[2] cijfers IVAGO

[3] OVAM, 2013. Toetsing selectieve inzameling van harde kunststoffen via het containerpark.

[4] Rest- en nevenstromenstudie, Europees Interreg project Duurzame Zeehavens

Inzameling
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http://www.recupel.be
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http://www.ovam.be/selectieve-inzameling-van-harde-kunststoffen-het-containerpark


In Vlaanderen is er een stortverbod voor kunststoffen. Selectief ingezamelde kunststoffen worden 
gerecycleerd (ca. 35%), niet-selectief ingezamelde kunststoffen worden verbrand met 
energierecuperatie (ca. 60%). De overige 5% betreft zeer specifieke stromen die toch gestort mogen 
worden, zoals residuen uit de verwerking van autowrakken (post-shredder-residu of fluff) en 
bepaalde specifieke PVC-fracties (bv. kabels).

Voor de regio Gent komt dit neer op 18.000 ton kunststofafval dat naar recyclage gaat, en 31.000 
ton dat wordt verbrand[1]. 

Verwerkingsroutes voor kunststoffen[2]

Regio Gent [ bewerken ]

Harde plastics (HDPE, PVC, PP,…):•

In de regio Gent worden de selectief ingezamelde kunststoffen verwerkt via volgende routes[3]:

Piepschuim (EPS):•

Selectief ingezamelde harde plastics worden naar een sorteerbedrijf gebracht. Daar worden ze 
manueel gesorteerd. Na sortering wordt het plastic in balen samengeperst en gaat het naar de 
recyclage-industrie. Daar wordt het vermalen, gewassen en omgevormd tot zuivere schilfers of 
gebruiksklare korrels. Deze schilfers en korrels worden gesmolten en via verschillende technieken 
verwerkt in nieuwe plastic producten.

Plastic folies (LDPE, PVC,)•

Hergebruik van piepschuim is mogelijk in isolerende snelbouw bakstenen en vloerbedekking. 
Vermalen piepschuim dient als vulling voor zitzakken.

PMD (PET)•

De ingezamelde folies dienen als grondstof voor nieuwe folies zoals huisvuilzakken.

Het ingezamelde PMD-afval wordt afgevoerd naar een sorteerinstallatie. PET-flessen en HDPE-
flacons worden met de hand gesorteerd. De gesorteerde materialen worden in balen geperst en 

Verwerking en hergebruik
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flacons worden met de hand gesorteerd. De gesorteerde materialen worden in balen geperst en 
afgevoerd naar recyclagebedrijven. Die maken er nieuwe grondstoffen en producten van. 
Gerecycleerd PET wordt gebruikt in de textielindustrie als vulsel voor bijvoorbeeld winterjassen en 
kussens, om kleding van te maken (truien, T-shirts…) of voor tapijten. Van HDPE-flacons kunnen 
opbergbakken en manden gemaakt worden, maar kunnen ook leidingen, kabelgoten en buizen 
gemaakt worden. 

Referenties [ bewerken ]

[1] Berekende waarde op basis van ophaalcijfers IVAGO

[2]Plastics Europe, 2016. http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
the-fact-2016.pdf

[3] www.ivago.be
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Stromenanalyse

Voor de inschatting van het gebruik (‘de input’) van kunststoffen werd voornamelijk gebruik 
gemaakt van Europese cijfers van Plastics Europe (Plastics Europe, 2016[1]). Hierbij werd voor de 
inschatting van de absolute hoeveelheid gebruik gemaakt van de totale kunststofvraag in België-
Luxemburg in 2015, die vervolgens werd ge-intrapolleerd naar het niveau van Gent, op basis van de 
inwoneraantallen in 2015 en 2017 (Eurostat, 2015[2]; Rijksregister, 2017[3]). Wat betreft de aard van 
de gebruikte plastics (PP, PE, PET, enz.) en de verdeling over de verschillende toepassingen 
(verpakking, bouwmateriaal, automotive, enz.) werd gebruik gemaakt van de Europese verdeling 
zoals gerapporteerd door Plastics Europe. 

-

De cijfers over kunststof verpakkingen maken geen onderscheid tussen de hoeveelheid 
huishoudelijke of primaire verpakkingen (flesjes, vlootjes, enz.) en de hoeveelheid secundaire ‘meta’ 
verpakkingen die in de industrie en logistiek worden gebruikt (plastic folies, bulkverpakkingen, enz.).

-

Voor de inschatting van de kunststof stocks in gebouwen werd gebruik gemaakt van de eerder 
vermelde bronnen (Tabel 2). Aangezien detailgegeven over de aard van deze bouw-kunststoffen 
ontbreken, werd de aanname gemaakt dat deze hoeveelheid voornamelijk PVC betreft. In realiteit 
worden er ook heel wat andere kunststoffen in bouwtoepassingen gebruikt, cijfers daarover 
ontbreken echter. Op basis van cijfers van The European Council of Vinyl Manufacturers[4] werd 
vervolgens een verdeling opgemaakt over de verschillende bouwtoepassingen van PVC (profielen, 
buizen, enz.).

-

Voor de inschatting van de kunststof stocks in automotive werd gebruik gemaakt van cijfers over het 
wagenpark in de regio Gent[5], rekening houdend met de hoeveelheid kunststoffen in een 
gemiddelde personenwagen[6]. Voor andere voertuigen (vrachtwagens, bussen, enz.) werd een ruwe 
inschatting gemaakt van de hoeveelheid kunststoffen in vergelijking met een personenwagen. 

-

Voor de inschatting van de kunststof stocks in elektrische apparaten werd gebruik gemaakt van 
cijfers over het gemiddeld aantal apparaten per huisgezin (op basis van de huishoudbudget-enquête 
voor Brussel, 2016[7]), herrekend naar een inschatting van het aantal gezinnen in de regio Gent[8]. 
Hoeveelheid kunststof per type apparaat werd ingeschat op basis van de Recupel studie (2013)[9].

-

De inputcijfers zijn enkel gebaseerd op primaire kunststofproductie. Het is onduidelijk of het gebruik 
van recyclaten hier ook bij is gerekend. Hergebruik van kunststof onderdelen of producten wordt 
hierbij niet in rekening gebracht. Binnen de ‘stock’ zijn er bijgevolg ook stromen van hergebruik waar 
geen details over bekend zijn.

-

De stromen tussen input en stocks, en stocks en output zijn ruwe inschattingen, aangezien hier geen 
data over beschikbaar zijn.

-

Over de 37.000 ton kunststof bedrijfsafval [10] zijn geen details bekend over de aard, toepassing, 
herkomst of verdere verwerking. Deze hoeveelheid betreft vermoedelijk zowel primair als secundair 
(afkomstig van de afvalverwerkende industrie) kunststof bedrijfsafval. In de stromenanalyse werd 
voor de verwerking hiervoor de globale Belgische verdeling van 35% recyclage (=afval dat 
ingezameld werd met het oog op recyclage) en 60% verbranding gebruikt.

-

Er zijn geen gegevens over de hoeveelheid bouwplastics die selectief worden ingezameld en 
gerecycleerd.

-

Er gebeurt geen verwerking van kunststof afval in de regio Gent. Er zijn geen cijfers bekend over de 
hoeveelheid gerecycleerde PET, PP, PE en PVC, noch over waar dit gebeurt en in welke toepassingen 
de recyclaten terecht komen. De PET wordt waarschijnlijk in Nederland verwerkt, PP en PE werden 
aanvankelijk naar China geëxporteerd, maar dit kan sinds de ban niet meer.

-

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

De grote hoeveelheid éénmalige verpakkingen dragen niet bij aan stockopbouw in regio gent, maar 
belanden op korte termijn in het afval, veelal in gemengde restfracties (o.a. restafval) waardoor 
recyclage niet mogelijk is.

-

Omslag van éénmalige verpakkingen naar herbruikbare verpakkingen zou de hoeveelheid kunststof 
afval sterk kunnen verminderen.

-

Gap-analyse
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afval sterk kunnen verminderen.
Selectieve sloop zou het hergebruik en de recyclage van kunststof bouwonderdelen bevorderen.-

[1] Plastics Europe, 2016. http://www.plasticseurope.org/application/files/4315/1310/4805/plastic-
the-fact-2016.pdf
[2] Eurostat tps0001, cijfers 2015. 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1

[3] Rijksregister, 1 jan 2017; Gent+Destelbergen
[4] http://www.pvc.org
[5] 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/verkeer_vervoer/evolution_du_parc_de_vehicule
s_2017.jsp
[6] FOD studie recyclaten (vanuit European Plastics Converters).
[7] https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/huishoudbudget#figures
[8] https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/gemiddelde_hh-grootte_0.pdf
[9] Recupel, 2013. Massabalans en marktstructuur van (A)EEA in België.
[10] Rest- en nevenstromenstudie, Europees Interreg project Duurzame Zeehavens
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Verbeterde inzameling en recyclage
(focus op kunststoffen)

Door een verdere optimalisatie van de werking van containerparken, gekoppeld aan een bewustmaking van de inwoners 
van de Gentse regio en financiële incentieven, kunnen meer zuivere materiaalfracties bekomen worden.

Shift van verbranding naar recyclage door meer selectieve inzameling van plastic verpakkingen, zowel voor 
bedrijfsafval als huishoudelijk afval (cf. roze zak). 

•

Selectieve sloop biedt potentieel voor meer recyclage (en meer hergebruik) voor zowel bouwmaterialen als 
kunststoffen.

•

Voorbeeld:

Materiaalgebruik in bestekken (circular procurement)

Aandacht voor design: is de constructie zo ontworpen dat materialen gemakkelijk ontmanteld en apart ingezameld 
kunnen worden?

•

Aandacht voor hergebruik.•
Aandacht voor recyclage.•
Aandacht voor recycleerbaarheid: is er een uitgebouwd recyclagecircuit voor de gebruikte materialen?•

Er kan meer aandacht gaan naar materiaalgebruik in de bestekken die worden uitgeschreven door de Stad Gent. Dit kan 
op meerdere vlakken:

Remanufacturing
(focus op kunststoffen)

Remanufacturing door 3D printing van kunststof onderdelen (vb voor EEE). Kan op lokale schaal en o.b.v. gerecycleerde 
plastics.
Zie bijvoorbeeld ook deze illustratie voor verlenging van de levensduur door bepaalde kapotte onderdelen te 3D-printen:  
https://kringwinkelverhalen.wordpress.com/2014/01/20/senseo-tioneel-nieuws-luc-op-pensioen-3d-printen-onderdelen/

Afvalpreventie
Shift van eenmalige naar herbruikbare verpakkingen. Dit voor huishoudelijk afval, maar vooral voor bedrijfsafval 
('metaverpakkingen'). Deze piste ligt waarschijnlijk niet in lijn met belangen RPC en Amcor.
Ook reversibel en veranderingsgericht bouwen zou ervoor kunnen zorgen dat gebouwen langer kunnen voldoen aan de 
noden van de gebruikers, waardoor er minder, of in ieder geval minder snel, verbouwd of gesloopt moet worden.

Uw tekst hier

Case Kunststoffen
Voor kunststoffen zijn er verschillende circulaire economie-strategieën die elk hun manier potentieel vertonen 
om meer circulair om te gaan met kunststoffen in de Regio Gent, namelijk recyclage, 
remanufacturing/hergebruik en preventie.

De belangrijkste differentiërende eigenschappen van deze strategiëen worden in de volgende tabel opgelijst.

Recyclage Remanufacturing/hergebruik Preventie

Bevoegdheid ligt vooral op 
regionaal (Vlaams) niveau

•

Geen lokale spelers die al •

Innovatief•
Productfocus•
Focus op meerwaarde en •

Beperkte volumes•
Zeer effectief voor het milieu en CO2-
uitstoot (ook lokaal)

•

Opportuniteiten Regio Gent
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Geen lokale spelers die al 
recycleren

•

Extra inzameling op lokaal niveau•
Materiaalfocus•
Gaat over aanzienlijke volumes•

Focus op meerwaarde en 
levensduurverlenging

•

Link met bestaande 3D-initiatieven, 
zoals P3 lab UGent;

•

Zeer beperkte volumes•

uitstoot (ook lokaal)

Voor elk van de strategiëen werd voor een aantal aspecten de impact ingeschat, kwalitatief en op basis van (VITO-)
expert-judgement, en kort besproken.

Strategie↓\Aspect→ Lokale CO2-uitstoot Globale milieu-impact Innovatief karakter Lokale tewerkstelling

Recyclage - + 0 +

Remanufacturing/hergebruik -/0 ++ + +

Preventie + ++ 0 -

'++': duidelijk positieve impact; '+': beperkte positieve impact; '0': geen impact; '-': negatieve impact

Momenteel zijn er geen kunststofrecyclers actief in de Regio Gent. Meer inzetten op recyclage van kunststoffen 
zal daarom lokaal vermoedelijk enkel meer selectieve inzameling en bijhorend transport betekenen, waardoor de 
lokale CO2-uitstoot licht zal stijgen, terwijl er globaal wel CO2-winst zal zijn omwille van de uitgespaarde primaire 
grondstoffen (namelijk het niet ontginnen of winnen van crude oil en het niet produceren van kunststoffen); dit 
geldt bovendien niet enkel voor impact door CO2, maar bij uitbreiding ook voor andere milieu-impacts 
geassocieerd met kunststofproductie en -recyclage;

•

Door in te zetten op remanufacturing/hergebruik van kunststoffen zal er mogelijk lokaal meer logistieke 
activiteiten (transport, opslag) van kunststof onderdelen en producten vereist zijn, maar zal vooral een globale 
milieu-winst geboekt worden door niet alleen primaire grondstoffen uit te sparen maar ook de productie van de 
onderdelen zelf;

•

Streven naar meer preventie van kunststofafval zal ervoor zorgen dat er lokaal zowel minder afval ingezameld 
moet worden als minder afval verbrand moet worden; beide aspecten zullen zorgen voor een lagere, lokale CO2-
uitstoot; bovendien zal er ook een globaal een grote milieu-winst zijn gezien de besparing op winning van primaire 
grondstoffen en productie van materialen en producten;

•

Lokale CO2-uitstoot/Globale milieu-impact

Over het algemeen is het innovatief karakter van zowel recyclage als preventie beperkt, hoewel er wel 
ontwikkelingen zijn die de nodige innovativiteit vereisen;

•

Remanufacturing/hergebruik is wel vernieuwend, zeker als het 3D-printing van kunststof  onderdelen betreft;•

Innovatief karakter

Door meer preventie zal de tewerkstelling in het algemeen dalen, buiten de Regio Gent doordat er minder arbeid 
nodig is om producten te maken, binnen de Regio Gent omdat er minder producten moeten verdeeld worden en 
in de afvalfase moeten ingezameld en verwerkt worden;

•

Zowel recyclage als remanufacturing/hergebruik zullen lokaal meer jobs opleveren.•

Lokale tewerkstelling
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inleiding bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Gebruik bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier

Inzameling bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier.

Verwerking en hergebruik bewerken
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Overzichtsfiguur metalen.

Foto: website https://visit.gent.be/nl/de-krook?context=press

Inleiding
Inzameling
Verwerking
Gebruik
Bijproducten metaalindustrie

Mapping
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Overzichtsfiguur metalen.

Situering stakeholders metalen in de Gentse regio.
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De bouwsector is de grootste staalgebruiker. Doordat staal bijzonder trek- en drukbestendig is, 
worden grote overspanningen mogelijk. Er zijn een heleboel staalsoorten (verschillende legeringen) 
met verschillende fysische, mechanische en chemische karakteristieken in de handel beschikbaar. 
Omdat ijzer en staal kunnen corroderen, moeten maatregelen getroffen worden om de 
duurzaamheid van de constructie te waarborgen en de onderhoudsfrequentie te beperken. Het is 
daarom aanbevolen het staal correct te beschermen tegen corrosie[1].

De Gentse Ghelamco Arena, met stalen dakconstructie[2] (staal van ArcelorMittal).

Metalen kunnen worden opgedeeld in twee categorieën: ferro metalen (ijzer, staal) en non-ferro 
metalen (bv. aluminium, lood, koper, zink). Ook non-ferro metalen kennen een groot aantal 
toepassingen in de bouw.

Staal/ijzer•

Betonwapeningo

Kolommen en balkeno

Sanitair en leidingeno

Radiatoreno

Non-ferro•

Staal(skelet)bouwo

Elektriciteitskabelso

Dakbedekkingo

Waterleidingen, afvoerpijpen, dakgoteno

Raamprofieleno

Deuren en poorteno

Voorkomingswijzen in gebouwen [ bewerken ]

Inleiding
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De aluminium lamellen geven stadsbibliotheek De Krook een karakteristiek uitzicht[3].

Producenten in de Gentse regio [ bewerken ]

ArcelorMittal Gent produceert vlakke staalplaten, die onder andere gebruikt worden in de bouw. 
Sadaci produceert ferromolybdeen en molybdeen. Deze worden meestal gebruikt in staallegeringen, 
waardoor sterkere en corrosiebestendige staalsoorten ontstaan. 

Er zijn geen producenten van andere non-ferro metalen gekend in de Gentse regio.

Gebruik in Gent [ bewerken ]

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 25 kton metalen voor constructie gebruikt in de Gentse 
regio. De Gentse regio heeft een materiaalstock (aanwezig in het gebouwenpatrimonium) van naar 
schatting 2200 kton metaal. Beide cijfers zijn afgeleid van de cijfers van de studie voor Brussel 
Leefmilieu[4] gecombineerd met de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen 2017 
voor de regio Gent. De Brusselse studie neemt aan dat 5-14 m% van het totale materiaal in 
gebouwen bestaat uit metalen. Voor onze inschatting ze we uitgegaan van 2-3 m% metaal in alle 
types gebouwen. Deze lagere inschatting ligt beter in lijn met de cijfers van een gelijkaardige studie 
voor de stad Wenen[5] en van cijfers van case studies die in het verleden door VITO werden 
uitgevoerd.

Het overgrote deel van de gebruikte metalen bestaat uit ijzer en staal.

Referenties [ bewerken ]
[1] Steenhoudt P. (2006). Staal in de bouw. Deel 1 : Corrosiviteit van de milieus en staalsoorten. WTCB.
[2] https://buffaloplace.be/ghelamco-arena/ 
[3] http://bouwenaanvlaanderen.be/krook-grote-uitdaging/ 
[4] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.
[5] Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based analysis of Vienna’s material stock in 
buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.
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Omwille van hun hoge waarde, worden metalen grotendeels apart ingezameld tijdens sloop- of 
renovatiewerken. Zo wordt betonwapening meestal doormiddel van een kraan met betonschaar op 
de werf van het betonpuin. Verder zullen ijzer en staal die in de verkeerde materiaalfractie belanden 
meestal magnetisch gescheiden worden tijdens de verwerkingstrajecten van deze materiaalfracties.

On-site verwijdering van betonwapening uit betonpuin.

Een OVAM-lijst van bedrijven die vergund zijn voor schrootophaling toont 17 bedrijven in de Gentse 
regio[1]. Van deze bedrijven in de lijst is geweten dat ze ook schroot van bouw- en sloopafval 
inzamelen: Galloo, Huughe Metalen, Renewi, Geert De Cocker, De Keukeleire G&F, Desmadryl, 
Martin Verbruggen, De Sutter-Goethals, Iterbeke X.

Hergebruik [ bewerken ]

Architecturaal antiek (bv. gietijzeren zuilen)•

Volledige ramen met aluminium kaders•

Structureel metaal (bv. profielijzers)•

Sommige metaalfracties zijn geschikt voor hergebruik:

Op de markt van tweedehands goederen zijn metalen bouwmaterialen zeldzaam. Ze hebben immers 
een grote marktwaarde als afval. Bovendien kunnen voor structurele elementen geen wettelijke 
certificaten afgeleverd worden over het technische vermogen van deze elementen. Er zijn geen 
handelaars in metalen voor hergebruik gekend in de Gentse regio. Wij schatten in dat de massa van 
herbruikte metalen insignificant is. Meer informatie over hergebruik vind je op www.opalis.be. 

Referenties [ bewerken ]
[1] https://services.ovam.be/LijstenVerwerkersEnLabos/s/lijst/39 

Inzameling
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Metalen van bouw- en sloopafval worden samen met andere metaalfracties (bv. autowrakken, 
huishoudtoestellen, containers) verwerkt tot grondstoffen van de metaalindustrie. Hiervoor wordt 
onder andere gebruik gemaakt van shredders en scharen. De uiteindelijke output bestaat uit 
shredderijzer, verschillende soorten non-ferro metalen, kunststof, een inerte fractie (stenen) en 
residufracties. De bekomen metaalfracties worden in balen gecompacteerd om transport ervan te 
vergemakkelijken.

Verwerker [ bewerken ]

In de Gentse regio bevindt zich 1 verwerker die geregistreerd is als einde-afval schroot: Galloo. Dit 
betekent dat de door Galloo verwerkte materialen niet meer beschouwd worden als afval, maar als 
grondstof.

Galloo Gent[1].

Verwerking van Gentse materiaalstromen [ bewerken ]

Naar schatting 19 kton metaalafval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden uit de Gentse 
regio wordt jaarlijks verwerkt. We schatten in dat 99% van het metaalafval dat vrijkomt op een juiste 
manier wordt verwerkt. De hoeveelheid vrijgekomen metaalafval is afgeleid van de cijfers van de 
studie voor Brussel Leefmilieu[2] gecombineerd met de Kadastrale statistiek van het bestand van de 
gebouwen 2017 voor de regio Gent. De Brusselse studie neemt aan dat 5-14 m% van het totale 
materiaal in gebouwen bestaat uit metalen. Voor onze inschatting ze we uitgegaan van 2-3 m% 
metaal in alle types gebouwen. Deze lagere inschatting ligt beter in lijn met de cijfers van een 
gelijkaardige studie voor de stad Wenen[3] en van cijfers van case studies die in het verleden door 
VITO werden uitgevoerd. We schatten in dat slechts een minieme fractie van het metaalafval (1 m%, 
bv. een klein deel van de elektriciteitskabels) niet terecht komt bij schroothandelaars.

Referenties [ bewerken ]
[1] http://www.galloo.com/node/46?language=nl 
[2] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.
[3] Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based analysis of Vienna’s material stock in 
buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.

Verwerking
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Ferro-metalen [ bewerken ]

Verwerkt ferroschroot wordt in de Gentse regio gebruikt voor de productie van nieuw staal. 
ArcelorMittal verwerkt ferroschroot in zijn hoogovens voor de productie van vlakke staalplaten. Het 
schroot dient hier als temperatuurregelaar en vertegenwoordigt tot 20% van het ruwstaal. De
recyclage van 1 ton staalschroot laat een besparing toe van 1,1 ton ijzererts, 630 kg steenkool en 
55 kg kalksteen en 640 kWh energie[1].

Productiesite ArcelorMittal Gent.

Non-ferro metalen [ bewerken ]

Vlaanderen telt bedrijven die schroot gebruiken in de productie van onder andere koper, lood, zink 
en aluminium. Ook de productie van non-ferrometalen op basis van gerecupereerde grondstoffen 
leidt tot enorme energiebesparingen in vergelijking met de productie op basis van ertsen. 

Een ton gerecycleerd aluminium bespaart 8 ton bauxiet en 14000 kWh energie. •

Het gebruik van loodschroot bespaart 99% van de CO2-emisies in vergelijking met het gebruik 
van looderts.

•

Het gebruik van koperschroot vermindert de CO2-emisies met 65%.•

Zinkproductie uit zinkschroot verbruikt 76% minder energie dan productie uit zinkerts.•

Enkele cijfers[2]:

Hoewel er heel wat Vlaamse bedrijven actief zijn in de non-ferro recyclage, zijn er geen gebruikers 
van gerecycleerde non-ferro fracties gekend in de Gentse regio.

Referenties [ bewerken ]

[1] http://www.bir.org/industry/ferrous-metals/?locale=en_US 
[2] http://www.bir.org/industry/non-ferrous-metals/?locale=en_US 

Gebruik
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De 2 metaalproducerende bedrijven in de Gentse regio produceren ook bijproducten die worden 
ingezet in de bouwindustrie.

Hoogovenslakken [ bewerken ]

Tijdens de productie van staal door ArcelorMittal worden ook hoogovenslakken gevormd. De 
slakken worden gebruikt als toeslagstof bij de productie van hoogovencement. Hierbij kan het 
Portlandcement tot 80% vervangen worden. Door het lagere gehalte aan Portlandcement ligt de 
CO2-uitstoot bij de productie van hoogovencement gevoelig lager. CBR Gent gebruikt jaarlijks 
ongeveer 560 kton hoogovenslakken voor de productie van hoogovencement[1], en is hiermee de 
enige producent van hoogovencement in de Vlaamse regio[2].

Hoogovenslakken[3].

FeMo-slakken [ bewerken ]

IJzermolybdeen slakken ontstaan bij de productie van ferromolybdeen (FeMo) en molybdeenoxide 
producten. Sadaci produceert jaarlijks ongeveer 15 kton FeMo-grind. Daarnaast komen ook FeMo-
slakken vrij bij grondwerken, bodemsaneringswerken en wegenwerken waarbij in het verleden 
FeMo-slakken werden gebruikt. Uit de databank van grondstofverklaringen blijkt dat op die manier 
jaarlijks 1 tot 5 kton FeMo-slakken beschikbaar worden als bouwstof.

FeMo-slakken worden omwille van de uitloging van metalen (molybdeen) veelal gebruikt in 
gebonden toepassingen. Breekzand van bouwwerken uit het verleden waarbij FeMo-slakken 
gebruikt werden kan worden ingezet in zandcementproducten. Van den Hende (Lochristi) heeft een 
grondstofverklaring voor het gebruik van FeMo-grind in betonmetselstenen[4]. 

Referenties [ bewerken ]
[1] Milieujaarverslag CBR (cijfers 2013).
[2] Monitoringsysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, jaarverslag 2013. Departement Leefmilieu, 
Natuur & Energie; OVAM; VITO.
[3] http://www.euroslag.com/products/properties/ 
[4] Dierckx P., Vrijders J., Broos K., Nielsen P., Bergmans J., Janssen A. (2015). Catalogus: grondstoffen, 
toepassingen en praktijkvoorbeelden.

Bijproducten metaalindustrie 
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Algemene cijfers omtrent bouwstoffen en bouwtoepassing

Voor de berekening van de cijfers voor bouwstoffen werd gebruik gemaakt van verschillende 
databronnen:

Cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu [1]. In deze studie wordt een inschatting gemaakt van 
de hoeveelheid materiaal in gebouwen op basis van data die verzameld werd bij de opvolging van 
een tiental afbraakprojecten. De flow (input / output) en de stock werden in de studie berekend 
door de cijfers uit de 10 casestudies (opgedeeld in drie gebouwentypes) op te hogen naar het 
volledige patrimonium. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Kadastrale statistiek van het bestand 
van de gebouwen van het Brussels Gewest. Deze statistiek omvat cijfers van het aantal gebouwen, 
het type van gebouwen, het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en het aantal 
bouwvergunningen voor sloop.

in deze studie werden drie gebouwtypes gedefinieerd (zie Figuur 1). Deze gebouwtypes komen 
niet 1 op 1 overeen met de werkelijkheid. In praktijk is er een grotere variatie aan gebouwen, 
met andere types van materialen die gebruikt worden.

•

De gebouwentypes zijn ook niet volledig representatief voor de stad Gent. •
Op Vlaams niveau wordt in de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen 
onderscheid gemaakt tussen afbraak en heropbouw of tussen renovatie, waardoor de output 
minder correct kan berekend worden. 

•

In een andere studie van het Brussels gewest[2] zijn verschillende berekeningen uitgevoerd 
om de hoeveelheid oppervlakte na te gaan waarop werd gebouwd, gerenoveerd en 
afgebroken in 1 jaar (2007). Afhankelijk van de gebruikte methodiek blijkt er een foutenmarge 
van meer dan 200% op de data te zitten. Door gebruikt te maken van de Brusselse methodiek, 
kan men ervan uitgaan dat de foutmarges voor de regio Gent in de zelfde grootte-orde kunnen 
zitten.

•

Te kortkomingen in de data: 

De bovenvermelde studie onderscheidt 3 types gebouwen met een verschillende samenstelling: 
“maison”/residentiële woning, “immeuble à appartement”/ appartementsgebouw en “immeuble de 
bureaux”/kantoorgebouw. De vermelde samenstelling van de categorie kantoorgebouw in de studie 
verschilt sterk met deze van de twee andere categoriën (bv. 4% kunststoffen in kantoorgebouwen). 
Verder vermeldt de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen categorie 
“kantoorgebouwen”, maar wel een categorie “handelshuizen”. De samenstelling van deze 
handelshuizen werd gelijkaardig beschouwd aan deze van de appartementsgebouwen in de studie 
voor Brussel.

Gap-analyse
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Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Tabel 1. Ingeschatte oppervlakte aan nieuwbouw (construction neuves), renovatie (renovations) en 
sloop (demolitions) in 2007 in het Brussels gewest, gebruik makend van verschillende 
berekeningsmethodes (hypothèse)[4]. 

VITO studies waarbij sloopwerkzaamheden opgevolgd werden. VITO voerde in het verleden case 
studies uit rond de afbraak van gebouwen in opdracht van OVAM. Het gaat hier om de afbraak van 
verschillende types van gebouwen (woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen). De cijfers uit 
deze studie werden gebruikt om, waar nodig, de materialen per gebouw aan te passen t.o.v. de 
studie van het Brussels Gewest.

Studie van de stad Wenen (Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based 
analysis of Vienna’s material stock in buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.). De cijfers 
uit deze studie dienden ter verificatie voor de berekeningen voor de regio Gent. Op basis van het 
inwonersaantal in Wenen en de Regio Gent werd een extrapolatie gemaakt van de cijfers van Wenen 
naar Gent.

De cijfers van Wenen bevestigen de relatieve verhouding aan verschillende types van materialen in 
de stock, de input en output. Wanneer we de absolutie cijfers uit de stad Wenen extrapoleren naar 
de regio Gent, blijkt dat deze systematisch lager liggen dan met een van de vorige methoden. De 
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de regio Gent, blijkt dat deze systematisch lager liggen dan met een van de vorige methoden. De 
reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
(kleine) flats woont dan in halfopen of open huizen[5].

Onderstaande tabel geeft de materiaalsamenstelling weer voor de verschillende studies en de 
verschillende gebouwtypes.

Tabel 2: Overzicht materiaalsamenstelling van gebouwen.

Stromenanalyse

Uit de stromenanalyse blijkt dat metalen uit de bouwsector zeer goed worden ingezameld en 
opnieuw ingezet worden. Slechts een fractie komt bij de restfractie terecht.

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

Niet relevant – huidige systemen werken voldoende.

[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015_(%25
_of_population)_YB17.png 
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Overzichtsfiguur steenachtig materiaal.

Inleiding
Inzameling
Verwerking
Gebruik

Foto: website https://gravensteen.stad.gent/nl/content/bereikbaarheid-en-parking

Mapping
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Situering stakeholders steenachtig materiaal in de Gentse regio.
Beton: zowel prefab als stortklaar beton.
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Gebouwen bestaan voor het grootste deel uit steenachtige materialen. De meest gebruikte 
steenachtige materialen zijn beton, natuursteen, asfalt, bakstenen en kleidakpannen.

Asfalt: wegen, opritten, parkings, waterbouw•

Bakstenen•

Dakpannen•

Bouwblokken•

Vloerplaten/dekvloeren•

Funderingen•

Draagstructuur (balken, kolommen, wanden, platen)•

Voorkomingswijzen [ bewerken ]

Het Gravensteen is bijna volledig opgebouwd uit kalksteen[1].

Producenten in de Gentse regio [ bewerken ]

In de Gentse regio bevinden zich tal van bedrijven die asfalt en/of beton produceren: Aswebo, 
Belasco, Top-Mix, CCB, A-Beton, Marlux MKS, Morti, Multi-Mix.
Verder situeert er zich met CBR een belangrijke cementproducent in de Gentse regio.

Gebruik in Gent [ bewerken ]

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 930 kton steenachtig materiaal voor constructie gebruikt 
in de Gentse regio. De Gentse regio heeft een materiaalstock (aanwezig in het 
gebouwenpatrimonium) van naar schatting 73000 kton steenachtig materiaal. 

Beide cijfers zijn afgeleid van de cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu[2] gecombineerd met de 
Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen 2017 voor de regio Gent. De Brusselse studie 
neemt aan dat 60-92 m% van het totale materiaal in gebouwen bestaat uit steenachtig materiaal. 
Voor onze inschatting ze we uitgegaan van ±93 m% steenachtige materialen in alle types gebouwen. 
Deze hogere inschatting ligt beter in lijn met de cijfers van een gelijkaardige studie voor de stad 
Wenen[3] en van cijfers van case studies die in het verleden door VITO werden uitgevoerd. Aangezien 
deze studies inschattingen maken voor de hoeveelheid materialen in gebouwen (en dus niet van bv. 
wegen, bruggen, rioleringen) worden deze inschattingen verhoogd met een factor 1,5. Deze factor 
werd bekomen door de verhouding van de inschatting van de uitstroom aan materialen berekend op 
basis van cijfers uit het MDO[4] (2013) (alle constructies) en de inschatting van de uitstroom op basis 
van de hierboven beschreven werkwijze (enkel gebouwen).

Inleiding
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Referenties [ bewerken ]
[1] https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/musea-en-historische-huizen/het-gravensteen 
[2] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles Environment.
[3] Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based analysis of Vienna’s material stock in 
buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.
[4] Monitoringsysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, jaarverslag 2013. Departement Leefmilieu, 
Natuur & Energie; OVAM; VITO. 

   Steenachtig materiaal Page 118    

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/musea-en-historische-huizen/het-gravensteen
http://www.circulareconomy.brussels/wp-content/uploads/2017/10/RAP_2017_Economie-Circulaire-Construction.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.12446/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.12446/full
https://www.ovam.be/mdo
https://www.ovam.be/mdo


Af te breken gebouwen bestaan voor het overgrote deel uit steenachtig materiaal. Wanneer 
constructies voor de sloop eerst een ontmanteling ondergaan (verwijdering andere materialen) kan 
nadien een vrij zuivere puinfractie worden bekomen. De voornaamste knelpunten zijn hier 
composietmateriaal (materiaal die zowel bestaan uit steenachtig materiaal als uit andere 
materialen) en materiaal die zo zijn bevestigd dat ze nog zeer moeilijk te verwijderen zijn van het 
steenachtig materiaal (bv. isolatieschuimen gespoten tegen steenachtig materiaal).

Wanneer een zuivere fractie betonpuin (geen vermenging met andere steenachtige materialen) kan 
worden bekomen, is een meer hoogwaardige recyclage (granulaat in hoogwaardig beton) mogelijk. 
Wapening van gewapend beton kan ter plaatse door middel van een betonschaar verwijderd 
worden.

De puinfractie kan na de sloop ter plaatse worden verwerkt door middel van een mobiele 
breekinstallatie en nadien op dezelfde site worden ingezet als funderingsmateriaal. Zo wordt extra 
transport vermeden. Mobiele breekinstallaties behandelen naar schatting jaarlijks 87 kton 
steenachtig materiaal. Het overige materiaal (± 580 kton) wordt afgevoerd naar stationaire 
breekinstallaties. Deze cijfers werden geëxtrapoleerd van Vlaamse cijfers (2013) uit het MDO[1].

Hergebruik [ bewerken ]

natuursteen (voornamelijk blauwe hardsteen)•

(oude) bakstenen•

Keramische tegels•

Bestratingsmateriaal: kasseien, boordstenen, straatbakstenen•

Sommige steenachtige materialen zijn geschikt voor hergebruik:

Alleen volle bakstenen worden gerecupereerd. Voorwaarde is wel dat ze verwerkt zijn met behulp 
van kalk-, as- of leemmortel, aangezien de mortel handmatig dient te worden verwijderd alvorens de 
steen geschikt is voor hergebruik. Bakstenen worden vooral herbruikt als gevelbekleding, omwille 
van esthetische redenen. Handelaars die bakstenen aanbieden, hebben meestal ook dakpannen en 
muurdeksels in voorraad.

Omwille van de hoge waarde, worden ook verschillende soorten natuursteen herbruikt. 
Voorbeelden zijn blauwe hardsteen, marmer, kalksteen, gres, graniet, porfier. Deze materialen 
worden gebruikt in verscheidene toepassingen (bv. boordstenen, schoorsteenmantels, tegels, 
decoratieve elementen, kasseien).

Recuperatiekasseien die het meest worden aangeboden zijn deze uit porfier. Porfier is een zeer hard 
gesteente afkomstig uit de groeve van Quenast - sinds de jaren 70 is men gestopt met kasseien en 
produceert men hier enkel nog grind. Iemand die vandaag kasseien uit Belgisch porfier zoekt, is dus 
genoodzaakt om gerecupereerde kasseien aan te schaffen. Wanneer de kasseien werden aangelegd 
met cementvoegen zijn ze minder interessant voor hergebruik.

Er zijn geen handelaars in herbruikbaar steenachtig materiaal gekend in de Gentse regio. Er zijn geen 
cijfers over hergebruik van steenachtige materialen gekend voor de Gentse regio. Meer informatie 
over hergebruik vind je op www.opalis.be. 

Referenties [ bewerken ]
[1] Monitoringsysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, jaarverslag 2013. Departement Leefmilieu, 
Natuur & Energie; OVAM; VITO. 

Inzameling
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Puinfracties kunnen worden behandeld door breekinstallaties tot granulaten. In deze 
breekinstallaties ondergaat het materiaal eerst een zeefstap (productie zeefzand). Vervolgens 
worden metalen (magnetisch) en grote verontreinigingen (manueel) verwijderd. Het materiaal 
wordt gebroken en gezeefd (productie breekzand) en ondergaat eventueel een densiteitsscheiding 
voor de verwijdering van verontreinigingen (bv. hout, plastics). 

Afhankelijk van de samenstelling van de behandelde puinfracties worden volgende granulaten 
geproduceerd: betongranulaat, asfaltgranulaat, metselwerkgranulaat of menggranulaat. Tijdens het 
proces ontstaan ook 2 zandfracties: zeefzand (geproduceerd door het afzeven van het puin voordat 
het gebroken wordt) en breekzand (de zandfractie die ontstaat tijdens het breken). Op 
bouwtechnisch vlak voldoet zeefzand dikwijls niet aan de (bouwtechnische) eisen voor heel wat 
toepassingen.

Figuur 27. Boven, v.l.n.r.: betongranulaat, metselwerkgranulaat[1]. Onder, v.l.n.r.: menggranulaat, 
asfaltgranulaat[2], zeefzand.

Granulaat dient als zodanig geïdentificeerd en geclassificeerd worden. Dit gebeurt aan de hand van 
het technische voorschrift PTV 406[3], dat gebaseerd is op de Europese norm EN 933-11. In 
Vlaanderen zijn 2 instellingen bevoegd voor de certificatie van puingranulaten: COPRO en Certipro.

Verwerkers [ bewerken]

In de Gentse regio verwerken volgende breekinstallaties puinfracties tot gecertificeerde granulaten: 
Aswebo, Belasco, Top-Mix, AC Materials, De Mol Recycling, Dirk Bauwens, De Sutter-Goethals.

Verwerking van Gentse materiaalstromen [ bewerken]

In de Gentse regio worden jaarlijks ongeveer volgende hoeveelheden granulaten geproduceerd: 220 
kton betongranulaat, 210 kton menggranulaat, 70 kton asfaltgranulaat, 20 kton 
metselwerkgranulaat, 120 kton zeefzand. Deze cijfers werden geëxtrapoleerd van Vlaamse cijfers 
(2013) uit het MDO[4]. Breekzand wordt hier, afhankelijk van zijn samenstelling, ingedeeld bij een 
van de granulaatfracties.

Verwerking
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Referenties [ bewerken]
[1] De Prins K. (2012). Bouw en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal. OVAM (presentatie).
[2] www.copro.eu 
[3] https://www.copro.eu/nl/document/ptv-406-70-classificatie-van-gerecycleerde-granulaten 
[4] Monitoringsysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, jaarverslag 2013. Departement Leefmilieu, 
Natuur & Energie; OVAM; VITO. 
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Nieuw asfalt [ bewerken ]

Asfaltgranulaat kan aangewend worden als granulaatvervanger voor nieuwe asfalttoepassingen, op 
voorwaarde dat ze niet-teerhoudend en voldoende zuiver is. Asfalt is een materiaal dat wordt 
samengesteld uit minerale granulaten, vulstof en bitumen. Technische eisen voor het gebruik van 
asfaltgranulaten in nieuw asfalt kunnen onder andere worden teruggevonden in Standaardbestek 
voor de wegenbouw SB250 en TRA13:2013[1]. 

In de Gentse regio verwerken 2 producenten asfaltgranulaat in nieuw asfalt: Aswebo en Belasco. Wij 
schatten in dat in de Gentse regio jaarlijks ongeveer 40 kton asfaltgranulaten worden gebruikt in 
nieuw asfalt. Deze cijfers werden geëxtrapoleerd van Vlaamse cijfers (2013) uit het MDO[2].

Nieuw beton [ bewerken ]

Betongranulaat kan aangewend worden als granulaatvervanger in stortklaar of prefab beton. 
Hoogwaardigere betontoepassingen (bv. wegverhardingen, hoge-sterkte beton) vereisen het gebruik 
van hoogwaardig betongranulaat. Technische eisen voor het gebruik van asfaltgranulaten in nieuw 
asfalt kunnen onder andere worden teruggevonden in Standaardbestek voor de wegenbouw SB250 
en NBN B15-001:2012.

Betongranulaat wordt meestal ingezet in nieuw beton door bedrijven die zowel een breekinstallatie 
als een betoncentrale bezitten. Op deze manier kan de benodigde kwaliteit worden gegarandeerd. 
In de Gentse regio bezitten 2 bedrijven zowel een breekinstallatie als een betoncentrale: Aswebo en 
Top-Mix. Wij schatten in dat in de Gentse regio jaarlijks ongeveer 80 kton betongranulaten worden 
gebruikt in nieuw beton. Deze cijfers werden geëxtrapoleerd van Vlaamse cijfers (2013) uit het 
MDO.

Overige [ bewerken ]

De overige geproduceerde granulaat- en zandfracties worden ingezet in laagwaardigere 
toepassingen. Voorbeelden van deze toepassingen zijn: gestabiliseerd zand (chape); funderings-, 
drainage- en stabilisatielagen; oppervlakteverhardingen; ophoogmateriaal.

Alle verwerkers van steenachtig materiaal in de Gentse regio zetten materiaal af in deze 
toepassingen. Wij schatten in dat in de Gentse regio jaarlijks ongeveer 570 kton granulaten worden 
gebruikt in nieuw deze toepassingen. Deze cijfers werden geëxtrapoleerd van Vlaamse cijfers (2013) 
uit het MDO.

Referenties [ bewerken ]
[1] Dierckx P., Vrijders J., Broos K., Nielsen P., Bergmans J., Janssen A. (2015). Catalogus: grondstoffen, 
toepassingen en praktijkvoorbeelden. OVAM.
[2] Monitoringsysteem duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid, jaarverslag 2013. Departement Leefmilieu, 
Natuur & Energie; OVAM; VITO. 

Gebruik
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Algemene cijfers omtrent bouwstoffen en bouwtoepassing

Voor de berekening van de cijfers voor bouwstoffen werd gebruik gemaakt van verschillende 
databronnen:

Cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu [1]. In deze studie wordt een inschatting gemaakt van 
de hoeveelheid materiaal in gebouwen op basis van data die verzameld werd bij de opvolging van 
een tiental afbraakprojecten. De flow (input / output) en de stock werden in de studie berekend 
door de cijfers uit de 10 casestudies (opgedeeld in drie gebouwentypes) op te hogen naar het 
volledige patrimonium. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Kadastrale statistiek van het bestand 
van de gebouwen van het Brussels Gewest. Deze statistiek omvat cijfers van het aantal gebouwen, 
het type van gebouwen, het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en het aantal 
bouwvergunningen voor sloop.

in deze studie werden drie gebouwtypes gedefinieerd (zie Figuur 1). Deze gebouwtypes komen 
niet 1 op 1 overeen met de werkelijkheid. In praktijk is er een grotere variatie aan gebouwen, 
met andere types van materialen die gebruikt worden.

•

De gebouwentypes zijn ook niet volledig representatief voor de stad Gent. •
Op Vlaams niveau wordt in de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen 
onderscheid gemaakt tussen afbraak en heropbouw of tussen renovatie, waardoor de output 
minder correct kan berekend worden. 

•

In een andere studie van het Brussels gewest[2] zijn verschillende berekeningen uitgevoerd 
om de hoeveelheid oppervlakte na te gaan waarop werd gebouwd, gerenoveerd en 
afgebroken in 1 jaar (2007). Afhankelijk van de gebruikte methodiek blijkt er een foutenmarge 
van meer dan 200% op de data te zitten. Door gebruikt te maken van de Brusselse methodiek, 
kan men ervan uitgaan dat de foutmarges voor de regio Gent in de zelfde grootte-orde kunnen 
zitten.

•

Tekortkomingen in de data: 

De bovenvermelde studie onderscheidt 3 types gebouwen met een verschillende samenstelling: 
“maison”/residentiële woning, “immeuble à appartement”/ appartementsgebouw en “immeuble de 
bureaux”/kantoorgebouw. De vermelde samenstelling van de categorie kantoorgebouw in de studie 
verschilt sterk met deze van de twee andere categoriën (bv. 4% kunststoffen in kantoorgebouwen). 
Verder vermeldt de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen categorie 
“kantoorgebouwen”, maar wel een categorie “handelshuizen”. De samenstelling van deze 
handelshuizen werd gelijkaardig beschouwd aan deze van de appartementsgebouwen in de studie 
voor Brussel.

Gap-analyse
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Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Tabel 1. Ingeschatte oppervlakte aan nieuwbouw (construction neuves), renovatie (renovations) en 
sloop (demolitions) in 2007 in het Brussels gewest, gebruik makend van verschillende 
berekeningsmethodes (hypothèse)[4]. 

VITO studies waarbij sloopwerkzaamheden opgevolgd werden. VITO voerde in het verleden case 
studies uit rond de afbraak van gebouwen in opdracht van OVAM. Het gaat hier om de afbraak van 
verschillende types van gebouwen (woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen). De cijfers uit 
deze studie werden gebruikt om, waar nodig, de materialen per gebouw aan te passen t.o.v. de 
studie van het Brussels Gewest.

Studie van de stad Wenen (Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based 
analysis of Vienna’s material stock in buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.). De cijfers 
uit deze studie dienden ter verificatie voor de berekeningen voor de regio Gent. Op basis van het 
inwonersaantal in Wenen en de Regio Gent werd een extrapolatie gemaakt van de cijfers van Wenen 
naar Gent.

De cijfers van Wenen bevestigen de relatieve verhouding aan verschillende types van materialen in 
de stock, de input en output. Wanneer we de absolutie cijfers uit de stad Wenen extrapoleren naar 
de regio Gent, blijkt dat deze systematisch lager liggen dan met een van de vorige methoden. De 
reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
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reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
(kleine) flats woont dan in halfopen of open huizen[5].

Onderstaande tabel geeft de materiaalsamenstelling weer voor de verschillende studies en de 
verschillende gebouwtypes.

Tabel 2: Overzicht materiaalsamenstelling van gebouwen.

Stromenanalyse

Een vraag naar materiaal voor laagwaardige toepassingen. Verwacht wordt wel dat deze vraag 
zal dalen omwille van de aangekondigde betonstop.

•

De nood aan hoogwaardig betongranulaat, afkomstig van selectief gesloopte constructies.•

Bestaande normen van kwaliteitskeurmerken laten slechts een beperkte vervanging toe met 
gerecycleerde granulaten (bv. BENOR).

•

Uit de stromenanalyse blijkt dat het overgrote deel van het steenachtig materiaal reeds wordt 
gerecycleerd. De recyclage vindt echter vooral plaats in laagwaardige toepassingen (bv. funderingen, 
drainagelagen). Dit heeft meerdere redenen: 

Nochtans werd in heel wat voorbeeldprojecten aangetoond dat kwaliteitsvol betongranulaat in 
grote vervangingingspercentage kan worden gebruikt voor beton met hoge sterkte- en 
duurzaamheidsklasses (zie voorbeeldprojecten Dierckx et al (2015))

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten
Wanneer de vermelde verbeteracties voor de andere materiaalstromen worden uitgevoerd, zal de 
kwaliteit van het steenachtig materiaal automatisch stijgen. Zo wordt hoogwaardigere recyclage 
mogelijk. Materialen die tijdens de sloop zeer moeilijk te verwijderen zijn van het steenachtig 
materiaal (bv. spuitisolatie) dienen verder zo veel mogelijk vermeden te worden tijdens nieuwbouw 
en renovatie.

[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
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[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015_(%25
_of_population)_YB17.png 
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Hergebruik

Door in zetten op hergebruik gaat minder waarde van het materiaal verloren. Momenteel is er enkel 
officiële activiteit op het gebied van hergebruik van hout in de Gentse regio. Het hout voor dit 
hergebruik is niet afkomstig van de Gentse regio. 

Uitbreiding van het hergebruik naar andere materialen (bv. oude bakstenen, natuursteen).•
Meer aandacht voor hergebruik in bestekken.•
Hergebruik ongebruikte bouwresten, wat vooral relevant is voor particulieren. Aannemers 
hergebruiken over het algemeen reeds overschotten op een volgende of andere werf.

•

Mogelijke acties:

Voorbeeldcase: http://www.gamlemursten.eu/

Materiaalgebruik in bestekken (circular procurement)

Aandacht voor design: is de constructie zo ontworpen dat materialen gemakkelijk ontmanteld 
en apart ingezameld kunnen worden?

•

Aandacht voor hergebruik.•
Aandacht voor recyclage.•
Aandacht voor recycleerbaarheid: is er een uitgebouwd recyclagecircuit voor de gebruikte 
materialen?

•

Er kan meer aandacht gaan naar materiaalgebruik in de bestekken die worden uitgeschreven door 
de Stad Gent. Dit kan op meerdere vlakken:

Uw tekst hier

Opportuniteiten Regio Gent
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Het hoofdblad steenachtig materiaal geeft de figuur met IN, UIT, etc. Deze figuur zou op zich 
kunnen besproken/toegelicht worden.

Kaart met bedrijven is legende niet duidelijk, wat wordt bedoeld met producenten en verwerkers. 
Hoe wordt hierbij vb. omgegaan met ready-mix beton versus prefab betonproducten?

Voorkomingswijzen

Uw tekst hier

Betonnen draagstructuur (balken, kolommen, wanden, platen)

Producenten in de Gentse regio

Uw tekst hier

Onduidelijk in welke mate aangehaalde bedrijven een volledige lijst is, mijn aanvoelen is dat dit 
onvolledig is?

Gebruik in Gent

Uw tekst hier

Stock is hier bouwkundige patrimonium (gebouwen, bruggen, etc.). Vraag is hoeveel hiervan komt 
jaarlijks beschikbaar, met o.a. woorden hoe dienen input, output, etc. onderling bekeken te worden?

Referenties

Uw tekst hier

Inleiding bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Hergebruik

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inzameling bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Verwerkers

Uw tekst hier

Verwerking van Gentse materiaalstromen

Uw tekst hier

Hier wordt ingegaan op 2 types van verwerken als ik het goed begrijp: recyclage en inzetten ervan als 
grondstof voor laagwaardige of meer hoogwaardige toepasingen, en hergebruik. Dit laatste is 
beperkt, doch bespreekt niet of hier opportuniteiten kunnen zijn met nieuwe business modellen.

Wat volledig mist is gebruik van primaire gronstoffen (bouwmineralen als primaire gronstoffen) en 
hun vervanging door secundaire grondstoffen. Bij deze laatste gaat het niet enkel over recyclage van 
vb. puin, doch ook minerale grondstofstromen die beschikbaar zijn uit andere industrieën.

Referenties

Uw tekst hier

Verwerking bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Nieuw asfalt

Uw tekst hier

Nieuw beton

Uw tekst hier

Tekst is onduidelijk en lijkt bij momenten over asfalt te gaan?

Overige

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Gebruik bewerken
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Overzichtsfiguur vlakglas.

Inleiding
Inzameling
Verwerking
Gebruik

Foto: website http://nl.glassolutions.be/nl-be/ons-bedrijf

Mapping
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Situering stakeholders Gentse regio (blauw = vlakglas).
Situering stakeholders Gentse regio (blauw = vlakglas).
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Het grootste deel van het gebruikte glas in de bouw is vlakglas (vensterglas). 
Dit glas wordt geproduceerd in het floatproces. Tijdens de productie worden 
de primaire grondstoffen (kwartszand, soda, kalk/dolomiet) samen met 
gemalen vlakglasscherven (“cullet”) gemengd en vervolgens gesmolten (±
1500 °C). Het gesmolten glas wordt over een bad van vloeibaar tin gegoten, 
waardoor vlakglas gevormd wordt. Vervolgens wordt het glas in de gewenste 
afmetingen gesneden.

Voorkomingswijzen in gebouwen [ bewerken ]

Ruiten (enkel glas en dubbelglas)•

Veiligheidsglas en brandwerende beglazing•

Draadglas of gewapend glas•

Deuren•

Glasdallen•

Windschermen•

Binnenmuren•

Serres•

Spiegels•

Fotovoltaïsche cellen (PV-panelen)•

Productie in de Gentse regio [ bewerken ]

Een overzicht van glasproducerende bedrijven in België kan worden gevonden 
op de site van het Verbond van de Glasindustrie. In de Gentse regio verwerkt 

Inleiding
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op de site van het Verbond van de Glasindustrie. In de Gentse regio verwerkt 
Meyvaert Glass Engineering vlakglas voor de productie van vitrines, 
brandwerend glas en veiligheidsglas.

Gebruik in Gent [ bewerken ]

Er wordt naar schatting jaarlijks ongeveer 2,5 kton vlakglas gebruikt in de 
Gentse regio. De Gentse regio heeft een materiaalstock (aanwezig in het 
gebouwenpatrimonium) van naar schatting 60 kton vlakglas. Beide cijfers zijn 
extrapolaties uit Vlaamse cijfers van Dubois et al. (2013)[1]. De levensduur van 
vlakglas in gebouwen wordt op 35 jaren geschat, maar hierbij dient rekening 
te worden gehouden met een grote spreiding. Deze levensduur kan 
momenteel minder bedragen omdat ramen met enkel glas vervangen door 
hoogrendementsglas uit energiebesparende overweging.

Referenties [ bewerken ]

[1] Dubois M., Christis M., Crabbé A., De Römph T., Happaerts S. Hoogmartens R., et al. 
(2013). Duurzaam beheer van vlakglas in de bouw, een stand van zaken. Steunpunt 
Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa).
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Glas kan in principe oneindig gerecycleerd worden zonder verlies aan kwaliteit, op voorwaarde dat 
het selectief ingezameld wordt. Bij een te hoge vervuilingsgraad kan glasafval niet worden verwerkt. 
De waarde van glasafval wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate van zuiverheid. 

Bij renovatie of sloop kan door selectieve inzameling een glasfractie bekomen worden die geschikt is 
voor verwerking tot zuivere glasscherven. Selectieve sloop of renovatie door bedrijven met 
voorafgaande demontage van glazen ramen gebeurt soms voor grote werven waar het financieel de 
moeite is om naast andere containers ook een specifieke container voor vlakglas te voorzien. Bij 
kleine werven echter zal de kost voor de logistiek hoger uitvallen en zal meestal geen aparte 
inzameling plaatsvinden. Het vlakglas zal dan grotendeels vermengd zijn met het bouwpuin[1]. Dit 
glasafval is niet meer bruikbaar voor glastoepassingen. Granulaten geproduceerd uit puinfracties van 
bouw- en sloopafval mogen maximaal 2 m% glas bevatten[2].
Een deel van het vlakglasafval komt terecht bij containerparken. Dit vlakglasafval is grotendeels 
afkomstig van particulieren en kleinere vlakglasplaatsers. Ivago geeft aan dat in 2016 zo 170 ton 
vlakglas werd ingezameld. Ivago bezit speciale inzamelcontainers voor vlakglas. Deze container laat 
enkel toe het glas in te voeren via een gleuf, waardoor verontreiniging met andere types glas wordt 
beperkt. Ivago geeft ook aan dat in de praktijk een deel van het vlakglas ook terecht komt bij de 
fractie bont glas. Deze fractie is niet geschikt voor recyclage en dient te worden gestort.

Container voor vlakglasafval (Ivago).

Hergebruik [ bewerken ]

Door ramen in hun geheel (glas + kader) te verwijderen, kunnen deze eventueel herbruikt worden. 
Het materiaal dient dan wel vrij te zijn van bv. isolatiemateriaal of metselwerk. Dit is enkel zinvol 
indien de raam nog voldoet aan de huidige normen voor nieuwbouw (bv. warmteverlies). We nemen 
dan ook aan dat deze inzamelingswijze slechts zeer beperkt voorkomt. Hergebruik kan gemakkelijker 
plaatsvinden wanneer de ramen standaarafmetingen hebben en/of in grote hoeveelheden aanwezig 
zijn. Meer informatie over handelaars die actief zijn in hergebruik van ramen kan worden gevonden 
op www.opalis.be. 

Inzameling
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Inzamelpunten Ivago.

Referenties [ bewerken ]
[1] Dubois M., Christis M., Crabbé A., De Römph T., Happaerts S., Hoogmartens R. et al. (2013). Duurzaam 
beheer van vlakglas in de bouw, een stand van zaken. Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa).
[2] PTV 406- Classificatie van gerecycleerde granulaten.
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Afval van vlakglas kan verwerkt worden tot vlakglasscherven door het ingezamelde vlakglas te 
sorteren, reinigen en vermalen. In gespecialiseerde glasrecyclingcentra wordt manueel een 
eerste visuele scheiding uitgevoerd waarbij grote verontreinigingen zoveel mogelijk worden 
verwijderd. Het glasafval wordt vervolgens fijngemalen, gevolgd door mechanische sortering. 
Tijdens deze mechanische sortering worden metalen (met magnetische velden) en lichte 
materialen (bv. papier en plastics) verwijderd. Een automatische optische sortering verwijdert 
nadien zoveel mogelijk zogenaamde KSP-deeltjes (keramiek, steen en porselein) en/of gekleurde 
scherven uit de glasstroom met behulp van perslucht. Een laatste kwaliteitscontrole wordt 
uitgevoerd alvorens de glasscherven aan de glasproducenten te leveren.

Visuele scheiding van het vlakglasafval [1].

Verwerkers [ bewerken ]

Er zijn geen verwerkers van vlakglasafval in de Gentse regio. Vlaanderen telt 4 recyclingcentra: 
G.R.L.-Glasrecycling (Lummen), Maltha Glassrecycling (Lommel), Bruco (Wijnegem), High 5 
Recycling (Antwerpen).

Verwerking van Gentse materiaalstromen [ bewerken ]

Naar schatting 0,4 kton/jaar vlakglasafval uit de Gentse regio wordt op deze manier verwerkt. 
Het grootste deel (±1,5 kton/jaar) zal echter niet selectief worden ingezameld en de verwerking 
dus niet doorlopen. Voor de schatting baseren wij ons op volgende cijfers: in 2017 werd er door 
IVAGO 170 ton vlakglas ingezameld via de containerparken. Op basis van het Summa rapport [2]

weten we dat dit overeenkomt met ongeveer 45% van de vlakglasinzameling. Ongeveer 55% 
wordt via andere kanalen (aannemers en afvalverwerkers) ingezameld. 

Deze fractie zal onder andere belanden in de puinfractie, waardoor het uiteindelijk een 
verontreiniging vormt in de geproduceerde granulaten. Ook zal vlakglasafval terechtkomen in 
andere glasfracties (bv. bont glas) en de fractie gemengd sloopafval (niet geschikt voor 
recyclage).

Referenties [ bewerken ]
[1] Butaye E. (2013). Glas, nooit afval! FAC thema avond: duurzaam bouwen. Verbond van de Glasindustrie, 
(presentatie).
[2] Dubois M., Christis M., Crabbé A., De Römph T., Happaerts S., Hoogmartens R. et al. (2013). Duurzaam 
beheer van vlakglas in de bouw, een stand van zaken. Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa).

Verwerking
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Afhankelijk van de kwaliteit kunnen vlakglasscherven aangewend worden voor de productie van 
nieuw vlakglas of andere glasproducten (holglas, cellulair glas, glaswol). Het gebruik van 
vlakglasscherven voor de productie van vlakglas vereist een hoge zuiverheid, andere glassoorten 
(bv. holglasscherven) zijn hierbij niet toegelaten. Verder kunnen gekleurde scherven niet worden 
gebruikt voor de productie van blank glas.

Figuur 3. Bronnen en hoeveelheden van glasscherven in glasproducten volgens hun 
toepassingen[1].

De inzet van glasscherven in de glasproductie vereist minder energie tijdens het smeltproces. 
Voor elke 10% glasscherven die wordt ingezet in de productie van glas, daalt de vraag naar 
energie met 2%-3%[2]. Door gerecycleerde glasscherven te gebruiken kan de CO2-emissie 
veroorzaakt door carbonaatbevattende grondstoffen (soda, kalk, dolomiet) verder sterk 
verminderd worden. 

Er bevinden zich geen gebruikers van vlakglasscherven in de Gentse regio. Pittsburgh Corning
(Tessenderlo) gebruikt glasscherven voor de productie van cellulair glas.

KSP-glas [ bewerken ]

De glasfractie die na het sorteringsproces nog keramiek, steen en porselein (KSP-glas) bevat, kan 
niet meer gebruikt worden als basisgrondstof voor nieuwe glasproducten. KSP-glas wordt 
gebruikt voor afdeklagen en drainagelagen in stortplaatsen[3].

Er is niet gekend hoeveel KSP-glas jaarlijks wordt gebruikt op de stortplaats van OVMB.

Referenties [ bewerken ]

[1] Verbond van de Glasindustrie, 2013. Een andere kijk op de duurzaamheid van glas.
[2] Rodriguez Vieitez E., Eder P., Villanueva A., Saveyn H. (2011). End-of-waste criteria for glass cullet: 
technical proposals. JRC-IPTS, European Union.
[3] Dierckx P., Vrijders J., Broos K., Nielsen P., Bergmans J., Janssen A. (2015). Catalogus: grondstoffen, 
toepassingen en praktijkvoorbeelden. OVAM.

Gebruik
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Algemene cijfers omtrent bouwstoffen en bouwtoepassing

Voor de berekening van de cijfers voor bouwstoffen werd gebruik gemaakt van verschillende 
databronnen:

Cijfers van de studie voor Brussel Leefmilieu [1]. In deze studie wordt een inschatting gemaakt van 
de hoeveelheid materiaal in gebouwen op basis van data die verzameld werd bij de opvolging van 
een tiental afbraakprojecten. De flow (input / output) en de stock werden in de studie berekend 
door de cijfers uit de 10 casestudies (opgedeeld in drie gebouwentypes) op te hogen naar het 
volledige patrimonium. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de Kadastrale statistiek van het bestand 
van de gebouwen van het Brussels Gewest. Deze statistiek omvat cijfers van het aantal gebouwen, 
het type van gebouwen, het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw en het aantal 
bouwvergunningen voor sloop.

in deze studie werden drie gebouwtypes gedefinieerd (zie Figuur 1). Deze gebouwtypes komen 
niet 1 op 1 overeen met de werkelijkheid. In praktijk is er een grotere variatie aan gebouwen, 
met andere types van materialen die gebruikt worden.

•

De gebouwentypes zijn ook niet volledig representatief voor de stad Gent. •
Op Vlaams niveau wordt in de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen 
onderscheid gemaakt tussen afbraak en heropbouw of tussen renovatie, waardoor de output 
minder correct kan berekend worden. 

•

In een andere studie van het Brussels gewest[2] zijn verschillende berekeningen uitgevoerd 
om de hoeveelheid oppervlakte na te gaan waarop werd gebouwd, gerenoveerd en 
afgebroken in 1 jaar (2007). Afhankelijk van de gebruikte methodiek blijkt er een foutenmarge 
van meer dan 200% op de data te zitten. Door gebruikt te maken van de Brusselse methodiek, 
kan men ervan uitgaan dat de foutmarges voor de regio Gent in de zelfde grootte-orde kunnen 
zitten.

•

Te kortkomingen in de data: 

De bovenvermelde studie onderscheidt 3 types gebouwen met een verschillende samenstelling: 
“maison”/residentiële woning, “immeuble à appartement”/ appartementsgebouw en “immeuble de 
bureaux”/kantoorgebouw. De vermelde samenstelling van de categorie kantoorgebouw in de studie 
verschilt sterk met deze van de twee andere categoriën (bv. 4% kunststoffen in kantoorgebouwen). 
Verder vermeldt de Kadastrale statistiek van het bestand van de gebouwen geen categorie 
“kantoorgebouwen”, maar wel een categorie “handelshuizen”. De samenstelling van deze 
handelshuizen werd gelijkaardig beschouwd aan deze van de appartementsgebouwen in de studie 
voor Brussel.

Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Gap-analyse
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Figuur 1: Gebouwtypes in de Brusselse studie[3] 

Tabel 1. Ingeschatte oppervlakte aan nieuwbouw (construction neuves), renovatie (renovations) en 
sloop (demolitions) in 2007 in het Brussels gewest, gebruik makend van verschillende 
berekeningsmethodes (hypothèse)[4]. 

VITO studies waarbij sloopwerkzaamheden opgevolgd werden. VITO voerde in het verleden case 
studies uit rond de afbraak van gebouwen in opdracht van OVAM. Het gaat hier om de afbraak van 
verschillende types van gebouwen (woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen). De cijfers uit 
deze studie werden gebruikt om, waar nodig, de materialen per gebouw aan te passen t.o.v. de 
studie van het Brussels Gewest.

Studie van de stad Wenen (Kleeman F., Lederer J., Rechberger H., Fellner J. (2016). GIS-based 
analysis of Vienna’s material stock in buildings. Journal of Industrial Ecology 20, p. 1-13.). De cijfers 
uit deze studie dienden ter verificatie voor de berekeningen voor de regio Gent. Op basis van het 
inwonersaantal in Wenen en de Regio Gent werd een extrapolatie gemaakt van de cijfers van Wenen 
naar Gent.

De cijfers van Wenen bevestigen de relatieve verhouding aan verschillende types van materialen in 
de stock, de input en output. Wanneer we de absolutie cijfers uit de stad Wenen extrapoleren naar 
de regio Gent, blijkt dat deze systematisch lager liggen dan met een van de vorige methoden. De 
reden hiervoor is mogelijk te verklaren doordat de Oostenrijkse bevolking procentueel meer in 
(kleine) flats woont dan in halfopen of open huizen[5].

Onderstaande tabel geeft de materiaalsamenstelling weer voor de verschillende studies en de 
verschillende gebouwtypes.

Tabel 2: Overzicht materiaalsamenstelling van gebouwen.
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[1] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[2] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf 

[3] Athanassiadis A. et al. (2017). Economie circulaire dans le secteur de la construction. Bruxelles 
Environment.

[4] http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/stud_2012_gisementdcd.pdf

[5] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Distribution_of_population_by_dwelling_type,_2015_(%25
_of_population)_YB17.png 

Stromenanalyse

Het stroomschema werd gemaakt op basis van Vlaamse cijfers, die vertaald zijn naar Gent voor wat 
betreft de input, stock en verdeling naar hergebruik. De hoeveelheid vlakglas die nuttig ingezet 
wordt is berekend op basis van de cijfers (2016) van IVAGO. Op basis van inschattingen die gemaakt 
werden in de Summastudie[1] werd een schatting gemaakt voor de inzameling door de aannemers. 
De totale cijfers voor de Gentse regio (0,5 kg/ inwoner via het containerpark én 0,8 kg/ inwoner via 
aannemers) zijn laag in vergelijking met wat in gemiddeld in Vlaanderen wordt ingezameld (MDO[2]

en de Summastudie) (2,3 kg/ inwoner via het containerpark en 3,2 kg/ inwoner via aannemers). Gent 
is echter geen uitzondering wanneer we de Vlaamse grote en middelgrote steden vergelijken. Uit de 
Summa cijfers blijkt het voor alle steden moeilijker om tot eenzelfde recyclagegraad voor vlakglas te 
komen dan de landelijke gebieden.

Verbeteracties en potentiële opportuniteiten

Vlakglas heeft een hoge waarde, het kan daarom zinvol zijn om hiervoor een aparte container te 
voorzien bij werven. Het is echter niet altijd eenvoudig om bijkomende containers te plaatsen bij 
sloopwerkzaamheden in de stad omwille van plaatsgebrek; bovendien dient een container volledig 
gevuld te zijn om tot een toegevoegde waarde te leiden. 
Uit contacten met IVAGO blijkt dat Gent beschikt over aparte vlakglascontainers. Desondanks blijkt 
toch een groot deel van het vlakglas in de containers met onzuiver glas terecht te komen. Dit 
materiaal is niet meer geschikt voor recyclage en dient gestort te worden.
Om de inzameling van zuiver vlakglas te verbeteren, kan worden ingezet op 1) een verbeterde 
logistiek om te vermijden dat vlakglas terecht komt in de steenachtige fractie en; 2) op het 
sensibiliseren van de inwoners van de Gentse regio’s om te vermijden dat recycleerbaar vlakglas 
terecht komt in de gestorte fractie onzuiver glas.

[1] Dubois M., Christis M., Crabbé A., De Römph T., Happaerts S. Hoogmartens R., et al. (2013). Duurzaam 
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[1] Dubois M., Christis M., Crabbé A., De Römph T., Happaerts S. Hoogmartens R., et al. (2013). Duurzaam 
beheer van vlakglas in de bouw, een stand van zaken. Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa)
[2] https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties?
zoekterm=monitoringsysteem+Duurzaam+Oppervlaktedelfstoffenbeleid&thema=&publicatiedatum%5Bfrom%
5D%5Bdate%5D=&publicatiedatum%5Bto%5D%5Bdate%
5D=&uitgever=&publicatie_type=jaarverslag&taal=&sort_by=relevantie
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Verbeterde logistiek (voor kleinere materiaalstromen)

(Goedkopere) plaatsing van containers op de openbare weg waar mogelijk.•
Lokale inzamelpunten voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval, ook toegankelijk voor 
professionelen.

•

Ophaalsystemen voor kleinere hoeveelheden bouw- en sloopafval.•

Tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden worden kleinere materiaalstromen dikwijls niet gesorteerd 
omwille van plaats- en/of tijdsgebrek. De Stad Gent kan hier trachten om dit proces te faciliteren:

Uw tekst hier

Opportuniteiten Regio Gent
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Voorkomingswijzen in gebouwen 

Uw tekst hier

Productie in de Gentse regio

Uw tekst hier

Gebruik in Gent

Uw tekst hier

Referenties
Uw tekst hier

Inleiding bewerken

   Vlakglas Page 145    



SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Hergebruik

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Inzameling bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Verwerkers

Uw tekst hier

Verwerking van Gentse materiaalstromen

Uw tekst hier

Referenties

Uw tekst hier

Verwerking bewerken
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SUGGESTIES, OPMERKINGEN, AANVULLINGEN:

Uw tekst hier

Referenties
Uw tekst hier

Gebruik bewerken

   Vlakglas Page 148    


