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PRESENTATIE VAN DE SPREKER
Recyclingkanalen voor bouwafval

Thibaut JACQUET (Retrival)

Thibaut JACQUET beschikt over een master in de wetenschappen, oriëntatie chemie. Hij is sinds 1994
actief in de milieuberoepen. Hij beschikt over een ruime ervaring, dankzij zijn werk in de exploitatie, in
een studiebureau en in het beheer van ondernemingen die actief zijn in inzameling, sortering,
hertoepassing en hergebruik.

Als medezaakvoerder van RETRIVAL, coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk, beheert hij
samen met Damien VERRAVER een KMO die bijna 35 personen tewerkstelt.

In die hoedanigheid zet hij zich dagelijks in om ondernemingen te helpen om hun afval beter te
sorteren, om oplossingen met een ecologische, sociale en economische meerwaarde te bieden. Hij
evalueert de beste oplossingen, zowel op het vlak van de circulaire aspecten als op het vlak van de
logistieke effecten en eisen. Via het tweede vak van RETRIVAL, positioneert hij deze baanbrekende
onderneming in de circulariteit van materialen op bouwplaatsen van ruimingswerken, deconstructie met
maximalisering van hergebruik/ hertoepassing.

Hij heeft ook een macroscopisch zicht op de afvalstoffensector, zowel op het vlak van de privé actoren
als van de actoren van de sociale economie, voor dewelke hij achtereenvolgens voorzitter en directeur
van de federatie is geweest.

Tot slot is Thibaut ook medezaakvoerder van het studiebureau VESCOBEL, een kantoor dat in het
Waalse Gewest erkend is voor bedrijfscheques als "deskundige in circulaire economie".

Bij dit bureau werkt hij aan de ontwikkeling van (interne of externe) projecten, zowel alleen als in
samenwerking, in de milieudomeinen: recyclagecircuits, opzetten van SME, oprichting van
kringwinkels, en vooral materiaalaudits en deconstructietests om hergebruik en hertoepassing van
bouwmaterialen te verbeteren.



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Bouwafval: welke materialen en wat recycleren?

• Welke verschillende soorten inzameling en recyclage bestaan er in 

België (intern door de fabrikanten, of door inzamel- en 

sorteercentra, werken deze centra als 'partners' met fabrikanten 

om de te sorteren materialen te verdelen)?

• Wat zijn de zuiverheidscriteria en hoe moet er dus stroomopwaarts 

gesorteerd worden om recycling mogelijk te maken… en goed te 

kunnen uitvoeren?

• Wat zijn de belemmeringen en motoren van recycling, vanuit het 

standpunt van de recyclagefabrieken? 

• Voorstelling van de sorteersystemen op de bouwplaats (multiflux 

container)
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Bouwafval, wie ben je?

II. Wie doet wat?

III. Recycleren, ja, maar hoe?

IV. Belemmeringen, opportuniteiten en nieuwe 

ideeën 
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I. BOUWAFVAL, WIE BEN JE ?

• Bouwafval is opgenomen in de categorie 

"industrieel afval"

afval afkomstig van een activiteit met industrieel, 

commercieel of ambachtelijk karakter wordt gelijkgesteld 

met huishoudelijk afval 

Rubrieken 17.xx.xx in de EURAL afvalcodes

Vertegenwoordigt +/- 40% van het totaal gewicht 

geproduceerd afval (exclusief graafgrond) (2014 –

Europees gemiddelde 34%)
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I. BOUWAFVAL, WIE BEN JE ?

• Grote rubrieken: 
 Beton, bakstenen, dakpannen en keramische elementen

 Hout, glas en kunststoffen

 Bitumenmengsels, teer en teerproducten

 Metalen (met inbegrip van hun legeringen)

 Grond (met inbegrip van de uitgegraven grond afkomstig van 

gecontamineerde sites), stenen en baggerslib 

 Isolatiematerialen en bouwmaterialen die asbest bevatten

 Gemengd bouw en sloopafval

 Bouwmaterialen op basis van gips

 Ander bouw- en sloopafval 
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II. WIE DOET WAT ?

Welke verschillende soorten inzameling en 

recyclage bestaan er in België (intern door de 

fabrikanten, of door inzamel- en sorteercentra, 

werken deze centra als 'partners' met fabrikanten 

om de te sorteren materialen te verdelen) ?
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II. WIE DOET WAT ?
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Omvat, naast grond, afval van beton, bakstenen, stenen, tegels, 
keramiek…: Wallonië 7 M°T – Bxl 1 M°T

➡️ Dit afval is bestemd om te worden gerecycleerd tot granulaten

➡️ Stappen af van de status van afval (onder voorwaarden) en zijn 
bestemd om te worden hergebruikt via het bouwcircuit (openbare 
weg/gebouw)

➡️ Verschillende actoren: sorteer- en breekcentrum: De Meuter, De Kock, 
alle platformen in Wallonië 

TRADECOWALL en andere privé-

operatoren

Inert afval



II. WIE DOET WAT ?
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Hout:

De recyclage van hout betreft hoofdzakelijk ruw, proper en onbehandeld 

constructiehout, gewoonlijk ingedeeld als hout van type "A" in België (A1 in 

Duitsland).

➡️ gesorteerd, vermalen, van ijzer ontdaan afval dat bestemd is om als 

gerecycleerd materiaal opnieuw te worden gebruikt voor de vervaardiging van 

platen (type agglomeraat)

Geschilderd of gevernist hout of samengesteld hout (MDF, OSB, agglo, 

melamine…) zijn ingedeeld als hout van type B (A2-A3 in Duitsland)

➡️ gesorteerd, vermalen, van ijzer ontdaan afval, dat hoofdzakelijk in een 

energieterugwinningscircuit wordt opgenomen

Hout, glas, kunststoffen



II. WIE DOET WAT ?
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Hout:

Hout, glas, kunststoffen

Hout van type C
Gecontamineerd door gevaarlijke 
stoffen

Hout van type A

Hout van type B



II. WIE DOET WAT ?
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Glas:

Glas dat wordt teruggewonnen uit bouwafval is hoofdzakelijk afkomstig van 
beglazingen en andere beglaasde wanden (occasioneel spiegels – niet 
recycleerbaar)

➡️ Verschillende kwaliteiten: vlakglas (één laag, gehard, securit, gelaagd) en 
dubbele beglazingen 

Dit glas wordt gerecupereerd door specifieke inzamelingen of via sorteer- en 
recyclagecentra

➡️ Fijn gesorteerd, omgevormd tot glasscherven en gvervoerd naar de 
glasindustrie om opnieuw te worden gebruikt voor de vervaardiging van vlakglas 
en holglas

Er bestaan projecten van recyclageprogramma's die door de fabrikanten zelf 
georganiseerd worden om de koolstofvoetafdruk te beperken, alsook de 
hulpbronnen van de vervaardiging van glas voor de bouw.

Hout, glas, kunststoffen



II. WIE DOET WAT ?
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Kunststoffen:

Er zijn twee soorten kunststoffen afkomstig van de bouwsector:

- afval, gewoonlijk soepele kunststoffen afkomstig van de verpakkingen van 
bouwmaterialen (LDPE)

- Afval afkomstig van nieuwe resten of vervanging, gewoonlijke harde 
kunststoffen

➡️ Verschillende kwaliteiten:

- Leidingen en buizen uit PVC

- Elektriciteitskokers (HDPE)

- Schrijnwerk uit PVC

- Plastic om elementen te bevestigen en te omsnoeren

- Bedekking uit polycarbonaat

➡️Worden gemengd met ander afval ingezameld of selectief ingezameld op 
de bouwplaats of bij aannemers, of zelfs in de containers van recyparken: 
bestemd om te worden gesorteerd, vermalen, gewassen, opnieuw 
gegranuleerd en opgenomen in een specifiek recyclagecircuit.

Hout, glas, kunststoffen



II. WIE DOET WAT ?
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Kunststoffen:

➡️ Recyclage  

- Georganiseerd door de producenten: recyclagecircuits door de 

fabrikanten van raamprofielen uit PVC: voornamelijk afval van 

vervaardiging en geen post-consumer

- Na het +/- fijn sorteren, vermalen en granuleren: vervaardiging van 

elementen van gerecycleerde kunststof: boord, vloerplaat, 

stadsmeubilair… of in de auto-industrie.

- Sorteer- en recyclagecentrum voor harde kunststoffen – voornamelijk 

PP/PE

Hout, glas, kunststoffen



II. WIE DOET WAT ?
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Metalen:

Voornaamste metalen die in de bouw worden aangetroffen:

- Staal (balken, hoekstukken, profielen), gegalvaniseerd, voorgeschilderd, 

Corten…

- Roestvast staal (decoratief, gootsteen, trapleuning…)

- Aluminium (decoratief, ramen, verlichtingstoestel…)

- Zink in daken

- Lood (oude waterleiding, dak)

- Koper (goot, dak, in elektriciteitskabels.…)

➡️ Recyclage: 

Afval van metalen wordt apart of gemengd ingezameld en opnieuw 

gebruikt in recyclagecircuits, propere raffinages die toelaten om het 

materiaal oneindig te hergebruiken.

Metalen



II. WIE DOET WAT ?
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Asbestbevattende materialen:

• Werden tot in 2001 gebruikt in isolatie, daken en brandbescherming

• Geen recyclage (onderzoeksproject lopend om het te inertiseren) – afval 
moet worden verwijderd door erkende operatoren 

• Geëlimineerd in een technisch ingravingscentrum

Isolatiematerialen:

- Materialen afkomstig van minerale producten: glaswol, rotswol

- Materialen afkomstig van petroleumproducten: PSE, PIR, PUR, polyXXX 
schuim

- Biogebaseerde materialen: houtwol, hennepwol, kurk, cellulose, 
papierkorrels

Isolatiematerialen en materialen die asbest bevatten



II. WIE DOET WAT ?
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Isolatiematerialen:

➡️ Recyclage: 

- Materialen afkomstig van minerale producten: 

Recyclagecircuits georganiseerd door de producenten: eigen systeem 

Voorbeeld: foamglass

- Materialen afkomstig van petroleumproducten: 

PSE: wordt alleen, wit en proper ingezameld: via Pirobouw of Verpola 
(isolerende mortel)

https://pirobouw.com/fr/

De andere: PIR, PUR, schuim, polyXXX, geen recyclage (maar verplichting 
om de patronen te sorteren)

- Biogebaseerde materialen: Geen recyclage, behalve voor kurk indien de 
plaatsing dat toelaat. Recente producten, soms meervoudige materialen 
die recyclage bemoeilijken

Isolatiematerialen en materialen die asbest bevatten

https://pirobouw.com/fr/


II. WIE DOET WAT ?
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Soorten producten:

- Platen (type PLACO, gyproc)

- Pleisters 

- Ytong-blok (cellenbeton)

➡️ Recyclage: 

Met een jaarlijkse winning van 35.000 T, fractie die kan worden 

gerecycleerd voor de gipsindustrie en de cementindustrie 

Nieuwe pilooteenheid bij Doornik: REPLIC

https://replic.bside.be/

Bouwmaterialen op basis van gips

https://replic.bside.be/


II. WIE DOET WAT ?
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Waarover gaat het?

- Allerlei gemengd afval, afkomstig van bouw- of sloopwerkzaamheden: de 

gemengde container (klasse 4) – bouw- en sloopaval (Brussel: 22,5% van het 

gewicht van het bouwafval – 2012)

Bestemd om opnieuw via een sorteercentrum te gaan, waar ze zullen worden 

vermalen, gesorteerd, en voor het merendeel weer in een recyclagecircuit zullen 

kunnen worden opgenomen: kwaliteitsverlies !

- Ytong-blokken (cellenbeton): bevatten sulfaten, moeten worden gerecycleerd

➡️ Recyclage: https://gielen-recyclage.be/recyclage/bouw-sloopafval/ytong/

- Ander aangetroffen afval: papier, karton, grof huisvuil, AEEA*, afval dat 

gelijkgesteld wordt met huishoudelijk afval, ramen, gevaarlijk afval

➡️ Recyclage: voor een groot deel recycleerbaar, moet dit afval op de 

bouwplaats gesorteerd worden om de kwaliteit van de recyclage te verbeteren

➡️ Recyclage: ramen: https://retrival.be

Gemengd bouw en sloopafval

Ander bouw- en sloopafval 

*Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur



II. WIE DOET WAT ?
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Voorbeeld

Gemengde container klasse 4 / DIB* sec

➡️ Sorteerlijn

Voordelen: 

Gemakkelijk

Beperkte plaatsinname

Administratieve opvolging

Nadelen:

Terugwinning onmogelijk 

Recyclage ingewikkelder

Zware investering 

Negatieve visuele impact 

Gemengd bouw en sloopafval

Ander bouw- en sloopafval

*Gewoon industrieel afval (Déchet Industriel Banal)



III. RECYCLEREN, JA, MAAR HOE ?

Preventie, uw beste bondgenoot

– De werven zodanig organiseren dat sorteren gestimuleerd 

wordt

–Nadenken over een afvalstoffenbeheerplan 

– Zich minstens de middelen verschaffen

Zoveel mogelijk sorteren op de site

 Inlichtingen inwinnen bij de leveranciers en operatoren

De actoren opleiden

Zich laten helpen/adviseren

HERGEBRUIK niet verwaarlozen vóór recyclage
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IV. BELEMMERINGEN, 

OPPORTUNITEITEN EN NIEUWE 

IDEEËN
Belemmeringen:

–Talrijk: plaats, tijd, gebrek aan kennis, gebrek aan 

opleiding, aantal aannemers op de bouwplaatsen…

–Vaak verkeerd beeld dat de gemengde container 

goedkoper is

Opportuniteiten: 

–Europese doelstellingen: 70% recyclage tegen 2030

–Sensibilisering, duidelijke visie van afval (en verliezen) van 

producten

–Vermindering van de kosten

–Het aantal hergebruik verhogen
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IV. BELEMMERINGEN,

OPPORTUNITEITEN EN NIEUWE 

IDEEËN

 Containerpark op de bouwplaats

Voordelen: 

1 stroom = 1 vrachtwagen

Recuperatie mogelijk

Groter percentage recyclage 

Positief beeld op de bouwplaats, voor bezoekers en aannemers

Nadelen:

Neemt veel ruimte in => enkel op grote bouwplaatsen

Let op voor contaminatie: opvolging en opleiding nodig (of toegewezen 

operator)

1 stroom = 1 vrachtwagen

Administratieve opvolging
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IV. BELEMMERINGEN, 

OPPORTUNITEITEN EN NIEUWE 

IDEEËN
Retour opslagplaats en reverse logistic

Voordelen: 

Terugwinning soms mogelijk

Groter percentage recyclage

Nadelen:

Moeilijk op grote bouwplaatsen

Let op voor contaminatie: opvolging en opleiding nodig

Veel arbeidskrachten en veel overslag
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IV. BELEMMERINGEN, 

OPPORTUNITEITEN EN NIEUWE 

IDEEËN
Nieuwe oplossing: de multiflux-container en begeleiding 

op de bouwplaats, aangeboden door RETRIVAL

Demonteren en sorteren van ramen

Opleiding voor het sorteren 

Beheer van werfafval op de sitee

Recuperatie stimuleren

Schoonmaak aan het einde van de 

werken

Selectieve deconstructie
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Er bestaan talrijke categorieën van afval onder de noemer 

"bouwafval"

• Anticiperen is nodig

• Er bestaan talrijke circuits

• Om het percentage recyclage te verhogen, zoveel mogelijk 

op de site sorteren 

• ANTICIPEREN, Inlichtingen inwinnen, hulp inroepen indien 

nodig

• Hergebruik… vóór recyclage !

• Europese doelstellingen tegen 2030

• Anticiperen, zo ver op voorhand mogelijk nadenken
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Europa: 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170306STO65256/wetgevingsp

akket-afval-op-weg-naar-een-circulaire-economie

• Brussel: Stand van zaken: https://lbd7.benoitcollienne.com/het-leefmilieu-een-stand-van-

zaken/verslag-over-de-staat-van-het-leefmilieu/synthese-2011-2012/afv-1

• Wallonië: stand van zaken over het bouwafval: 

http://environnement.wallonie.be/dechets/ressources_construction.htm

• Vlaanderen: https://ovam.vlaanderen.be/bouw-sloopopvolging

• Circuits en recyclers:

https://coberec.be/ en https://denuo.be

• Verwerking van inert afval: https://www.granulatsrecycles.be/
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20170306STO65256/dechets-de-nouveaux-objectifs-europeens-pour-augmenter-le-recyclage
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https://lbd7.benoitcollienne.com/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/verslag-over-de-staat-van-het-leefmilieu/synthese-2011-2012/afv-1
https://lbd7.benoitcollienne.com/het-leefmilieu-een-stand-van-zaken/verslag-over-de-staat-van-het-leefmilieu/synthese-2011-2012/afv-1
http://environnement.wallonie.be/dechets/ressources_construction.htm
https://ovam.vlaanderen.be/bouw-sloopopvolging
https://coberec.be/
https://denuo.be/
https://www.granulatsrecycles.be/


CONTACT

Thibaut JACQUET

Functie(s): bestuurder zaakvoerder van RETRIVAL en 

medezaakvoerder van studiebureau VESCOBEL

Gegevens

 : +32 (0) 475 82 33 44

E-mail: t.jacquet@retrival.be – info@vescobel.be

Damien VERRAVER

E-mail: d.verraver@retrival.be +32(0) 499 98 73 38


	Slide 1: Seminarie Duurzame Gebouwen 
	Slide 2: Presentatie van de spreker
	Slide 3: Doelstellingen van de presentatie 
	Slide 4: PLAN van de presentatie 
	Slide 5: BOUWAFVAL, WIE BEN JE ? 
	Slide 6: BOUWAFVAL, WIE BEN JE ? 
	Slide 7: II. Wie doet wat ?
	Slide 8: II. Wie doet wat ?
	Slide 9: II. Wie doet wat ?
	Slide 10: II. Wie doet wat ?
	Slide 11: II. Wie doet wat ?
	Slide 12: II. Wie doet wat ?
	Slide 13: II. Wie doet wat ?
	Slide 14: II. Wie doet wat ?
	Slide 15: II. Wie doet wat ?
	Slide 16: II. Wie doet wat ?
	Slide 17: II. Wie doet wat ?
	Slide 18: II. Wie doet wat ?
	Slide 19: II. Wie doet wat ?
	Slide 20: RECYCLEREN, JA, MAAR HOE ?
	Slide 21: Belemmeringen, opportuniteiten en nieuwe ideeën
	Slide 22: Belemmeringen, opportuniteiten en nieuwe ideeën
	Slide 23: Belemmeringen, opportuniteiten en nieuwe ideeën
	Slide 24: Belemmeringen, opportuniteiten en nieuwe ideeën
	Slide 25: Te onthouden van de presentatie 
	Slide 26: Tools, websites, bronnen 
	Slide 27: Contact 

