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PRESENTATIE VAN DE SPREKER
Recyclage van bouwmaterialen: de industriële actoren innoveren en 
creëren nieuwe circuits

Stéphane NEIRYNCK (CTP en REMIND Wallonia)

Stéphane Neirynck est Ingénieur civil de formation, sorti en 1992 de la Faculté Polytechnique de
MONS. Après 15 années passées au Centre de Recherche INISMa à Mons dans le domaine des
bétons, matériaux de construction, ciments, … il a rejoint le Centre de Recherche CTP (Centre
Terre et Pierre) en 2010 comme Directeur Général.

Le Centre Terre est Pierre, créé à l’origine par les carriers, cimentiers, chaufourniers, … est
spécialisé dans le « Mineral Processing » et la métallurgie extractive. Cette compétence en «
Mineral Processing », c’est-à-dire broyage, criblage, séparation, purification de flux solides lui
confère toute une expertise dans le traitement des déchets industriels et/ou post-consommation
pour en faire des nouvelles matières premières secondaires ou des nouveaux matériaux. C’est
aujourd’hui le cœur de métier du CTP : la circularité des matériaux.

En 2020, Stéphane Neirynck fût à l’initiative de la création d’un véritable « Cluster » de l’industrie
minérale, réunissant 15 industriels wallons, 2 Universités et 2 Centres de Recherche. Ce Cluster,
baptisé « REMIND » pour « REVERSE MINERAL INDUSTRY » supporte des projets concrets de
circularité des matières minérales (déchets de démolition et autres). Il en est l’actuel
Administrateur Délégué et vous en parlera plus en détail dans sa présentation.



DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

• Toelichting over de uitdagingen van industriële 

recyclage van bouwmaterialen 

• Voorstelling van innoverende circuits die al bestaan 

en/of worden bestudeerd in het WG

• Strategische visie van circulariteit van materialen in 

de bouw
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Voorstelling van CTP (Centre R&D)

II. Wat zijn de uitdagingen voor de industriële 

actoren?

III. Zoom op het REPLIC-project

IV. Voorstelling van de Cluster "REMIND Wallonia"

V. Focus op de industriële circuits die worden 

opgezet (6) in REMIND
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I. VOORSTELLING VAN CTP

Chaussée d’Antoing,  55

7500 Tournai

België

Doornik 

~ 50 VTE

VISIE – wat men ziet

In 2025 kiezen de actoren die overal ter wereld primaire en secundaire grondstoffen winnen,

beheren en gebruiken, CTP als R&D partner om innoverende, efficiënte en duurzame oplossingen te

bouwen om circulaire economielussen te voeden en te ontwikkelen, en mee te werken aan het

oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van beschikbaarheid van de hulpbronnen en de

klimaatopwarming.

"Collaboratieve" activiteiten

Industriële partnerschappen
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I. VOORSTELLING VAN HET CTP

Thermogravimetric analyzer  100 mg Pilot rotary kiln  200 kg/hLaboratory rotary kiln  10 kg/h

Up scaling
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II. UITDAGINGEN VOOR DE INDUSTRIËLE

ACTOREN

"Primaire" minerale 

industrie

(Winning en productie 

van materialen)

Schaars worden van 

natuurlijke hulpbronnen

"Secundaire" 

minerale industrie

(Recycling)

De C-voetafdruk 

beperken

Geen of weinig circuits 

voor de valorisatie van 

de producten

Kwaliteit van materialen 

(Upcycling)

Circulariteit van "minerale" Materialen

Projecten, 
infrastructuren…

Koolstofvoetafdruk van de sector (45% van de ETS* in 

Wallonië)
(*) ETS: Emission Trading Scheme, in het Nederlands: Europees systeem voor emissiehandel
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III. "REPLIC" PROJECT

2016

REPLIC-project 

R&D van het 

verwerkingsprocedé 

op laboratoriumschaal

Technische publicatie over 

de valorisatie van gipsplaten. 

Samenwerking tussen het 

CTP en een Franse industrieel.

2013

Belang 
van Ipalle

2020
Voltooiing van het project via 

de bouw van een industriële 

pilooteenheid voor verwerking 

van gipsplaten 

10.000 

T/jaar

1,8 M€

Valorisatie van 

gipsplaten
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Video

https://youtu.be/vtEmGxQL2E4


IV. VOORSTELLING VAN DE CLUSTER

"REMIND WALLONIA"

REverse MINeral INDustry : "Minerale" cluster 

• Gedragen door de industriële actoren;

• Maar ook de onderzoeksoperatoren, via een "wetenschappelijke 

koepel".

Door deze actoren te verenigen:

• Ontwikkeling van nieuwe circuits en waardeketens;

• Versnelling van de uitrol van de circulaire economie in Wallonië.

Doelstellingen:

• Opnieuw een industriële productie ontwikkelen en laten 
voortbestaan in Wallonië, synoniem voor duurzame en niet-
delokaliseerbare arbeid;

• De economische veerkracht van de "minerale" sector versterken 
door te evolueren naar een circulaire en koolstofarme Waalse 
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IV. VOORSTELLING VAN DE CLUSTER

"REMIND WALLONIA"

Duurzame 
bouwmaterialen

Beton met hoge 
prestaties

Alternatieve 
bindmiddelen

Gecarbonateerde 
materialen

IRMA
CIBER

C-GROUT
WASTES2MAT
WASTES2CEM

CARBOC

6 projecten: 18,7 M€ van budget → 11,5 M€ van subsidies*)

2022 2023 2024 2025 2026

Start van de projecten

"Proeffase"

Industrialisering
10

*Plan National pour la Reprise et la Résilience
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"IRMA" : Vervaardiging van 

onbrandbare isolatiematerialen 

en vuurvaste materialen door 

valorisatie van inerte industrieel 

afval, deconstructieafval (o.a. 

minerale isolatiematerialen) en 

andere gerecycleerde 

hulpbronnen

V. CIRCUITS VAN "REMIND"

Formulering Vervaardiging Eindproduct
Grondstof: 

Mineraal poeder

& Hulpstoffen

O
C
T
R
O
O
I

Stijf en refractair materiaal

Samenhangs-

agent

Verschuimings

agent

Gieten en 

drogen

(20° en 50°C)

Verschuiming

Gieten of in-situ 

toepassing

Voorbehandeling van de minerale afvalstoffen 

Afval Poeders < 100

Nat en plastiek schuim

Karakterisering/ontwikkeling van 

uitvoeringstechnieken 

REMIND

VINCI
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"CIBER": CIrcularité des BÉtons pRéfabriqués (circulariteit van 

geprefabriceerd beton)

V. CIRCUITS VAN "REMIND"
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"C-GROUT": Voorbehandeling van afval en nevenproducten van 

minerale oorsprong met het oog op hun integratie in formuleringen van 

materialen bestemd voor offshore windmolenparken

V. CIRCUITS VAN "REMIND"
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"WASTES2CEM": Alternatief circulair bindmiddel op basis van slakken 

en vliegas

V. CIRCUITS VAN "REMIND"

Historische banken van slakken 

uit de siderurgie

Historische banken van vliegas 

Oven van cementfabriek
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"WASTES2MAT": Alternatief circulair bindmiddel op basis van ettringiet

V. CIRCUITS VAN "REMIND"

Papier afkomstig van de 

recyclage van gipsplaten (rijk aan 

gips)

Slib uit het proces om water 

drinkbaar te maken (rijk aan Al) -

SWDE

Baggerslib, type B (vervuild met 

zware metalen)

Landschapsaanleg
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"CARBOC": Opvang en opslag van CO2 door carbonatatie van sintels 

en beton met een laag cementgehalte

V. CIRCUITS VAN "REMIND"

Verbrandingsoven voor 

huishoudelijk afval

Sintels 

(verbrandingsresten)

Geprefabriceerd beton met 

laag cementgehalte



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• In 2030 wordt Wallonië, dankzij de ontwikkelde 

circuits, de "Mineral Valley" van Noordwest-Europa 

• De minerale industrie is veerkrachtig en 

koolstofarm

• De "big ones" die op het Waalse grondgebied 

aanwezig zijn, hebben hun industriële activiteiten 

en de werkgelegenheid geconsolideerd

• De recyclage van bouwafval vormt geen probleem 

meer, maar een opportuniteit! 17



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• www.ctp.be

• www.remind-wallonia.be
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http://www.ctp.be/
http://www.remind-wallonia.be/


CONTACT

Stéphane NEIRYNCK

Algemeen DirecteurDirecteur van de CTP

Gedelegeerd bestuurder van REMIND WALLONIA

Chaussée d’Antoing, 55 – 7500 TOURNAI

 : +32 496 70 55 83

E-mail: stephane.neirynck@ctp.be
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