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Sara Bernar studeerde burgerlijk ingenieur architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze werkt sinds
2019 bij Van Laere, onderdeel van de groep CFE, als Directeur der Werken. Daarnaast is ze ook
verantwoordelijk binnen Van Laere voor de ontwikkeling en implementatie van de duurzaamheidsvisie
binnen de organisatie.

Want duurzaamheid is ook binnen de bouwwereld niet meer weg te denken, alséén van de sectoren
met de grootste impact op de CO2-uitstoot. Daarom maakt Van Laere er een punt van om voor een
“shift” te zorgen.

Denk maar aan optimalisaties in de werfinstallaties op vlak van energie- en waterverbruik, tot mobiliteit,
tot de inzet van meer duurzame materialen, recyclage en afvalvermindering.

Zo past dan ook het ZIN-project volledig binnen de duurzaamheidskrijtlijnen van Van Laere en bij
uitbreiding van de CFE-groep.

Sara neemt ons mee doorheen het verhaal over hoe de circulaire visie van de projectauteurs in de
praktijk werd omgezet. Daarbij laat ze ons meer in detail kennismaken met de uitdagingen die dit
allemaal met zich meebrachten en welke er nog te verwachten zijn. Verder zal ze er ook dieper op
ingaan, waarom ook recyclage een niet te missen aandeel heeft binnen dit project. En last but not
least, als belangrijk onderdeel van die recyclage, zal er specifiek ingegaan worden op het verwerking
van de eerste van circulaire beton op grote schaal.

Voor meer informatie:

www.vanlaere.be

http://www.vanlaere.be/
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In een notendop
• Zin In Noord (ZIN) 

• Renovatie WTC I & II – Brusselse Noordwijk

• In opdracht van Befimmo voor o.a. Vlaamse 

Overheid

• Samen met BPC Group en VMA







In de praktijk
• In-house-materialendatabase

• Gedetailleerde beschrijving (van 

kleinste moer, tot scharniertje van 

ingemaakte kasten tot betongewelf) 

• Voordeel: Bij renovatie  wat uit welk 

materiaal en kan 

gerecupereerd/circulair ingezet kan 

worden

• Gelinkt met BIM-Model

 Belangrijke tool voor de toekomst



In de praktijk

• C2C Certificering
• Geen evidentie

• Enthousiasmeren  markt 

rijper te maken



Circulair beton

Eerste keer in België voor druklagen en 

vloerplaten op zo’n grote schaal 



Circulair beton
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Uitdagingen

Behalen van 

Certificaat Cradle

to Cradle

Certified™️ Silver

Verwerking (en 

stockering) van 

gerecycleerde 

granulaten 

‘Benoriseren’ 

beton

Februari 2020: slechts 1 betoncentrale ter wereld met certificaat



Uitdaging 1 - Behalen C2C-Certificaat



Uitdaging 1 - Behalen C2C-Certificaat

Extern labo moet bevestigen dat de 
ingrediënten van CCB-beton niet 
schadelijk zijn voor de gezondheid

CCB moet aantonen dat ze gebruik
maken van hernieuwbare energie
(bv. zonne-energie, Euro 6 voertuigen)



Uitdaging 1 - Behalen C2C-Certificaat

CCB moet een nullozerstatuut
kunnen voorleggen

CCB moet aantonen dat ons beton
oneindig herbruikbaar is



Uitdaging 1 - Behalen C2C-Certificaat

CCB moet aantonen dat hun manier van 
werken respectvol is voor de medemens en 
dat iedereen bij CCB op een gezonde en 
veilige manier kan werken in perfecte
harmonie met de omgeving



Uitdaging 1 - Behalen C2C-Certificaat



Uitdaging 2 & 3 
Recycleren & Benoriseren afbraakbeton

• CCB Beton  2 eigen steenslaggroeves in België  Switch 
van natuurlijke naar gerecycleerde granulaten ligt niet voor
de hand

• Uitbreiding vergunning (BENOR-attest) nodig voor het 
opslaan van gerecycleerde granulaten  Verkrijgen
vergunning duurt +/- 9 maanden
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Zoveel mogelijke recyclagegranulaten 
en analyses om impact te meten

De Aanpak

Het 
Resultaat

• Recept: C-GREEN RECYCTRADI C30/37 EE1 S4 16
• 30% van kalksteengranulaten vervangen door 

recyclagegranulaten
• Aanvaarding door Be-cert en toekenning 

BENOR-attest voor gerecycleerd beton (mei 
2021)

Uitdaging 2 & 3 
Recycleren & Benoriseren afbraakbeton



Uitdaging 2 & 3 
Recycleren & Benoriseren afbraakbeton



Conclusies

• ZIN No(o)rd is het eerste project in de Benelux waar circulair 

beton is gestort

• Op vandaag is er 16.863.74 m3 beton geleverd, waaronder 

10.677 m3 gerecycleerd beton

• Verwerkt (eind sep) = 2.700 ton granulaten; 3.500 ton voor 

volledige werf



Vragen?
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