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Doelstelling(en) van de presentatie

● De aandacht vestigen op andere elementen dan de

ecobalans van een materiaal, waarmee rekening

moet worden gehouden om een verantwoorde

keuze te maken

● Aantonen waarom deze elementen

aandachtspunten vormen, en de bakens uitzetten

voor een geïntegreerde denkoefening

● Deze theorie illustreren aan de hand van een

aantal cijfers, met het doel de heersende

opvattingen bij te stellen.
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RECYCLEERBAAR
& 

GERECYCLEERD



“Dit materiaal is recycleerbaar”

Een vraag die zich opdringt
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1. Recycleerbaar en gerecycleerd



6

Inleiding: Recyclage in een notendop

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

Promotieaffiches voor afvalophaling, tweede wereldoorlog

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/INF3-196_Salvage_Still_more_paper%2C_rags%2C_bones_wanted_for_salvage_Artist_Gilroy.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Scrap%5E_Will_Help_Win._Don%27t_Mix_it_-_NARA_-_533983.jpg
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Inleiding: Recyclage in een notendop

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

❖ Exponentiële groei vanaf de jaren 1970 (hoge aardolieprijzen).

❖ In 2014 telde de Europese Unie op haar grondgebied ongeveer 50%

van de sorteer- en recyclagecentra op wereldschaal. Deze sector

vertegenwoordigt meer dan 60.000 ondernemingen, 500.000

werknemers en een omzet van 24 miljard euro.

❖ Het Europese streefdoel: 50% recyclage. Vandaag is het gemiddelde

39%.
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1.1 De voordelen van recyclage

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

MILIEUVOORDELEN VAN RECYCLAGE

Grondstof Energiebesparing
Afname van 

luchtverontreiniging

Aluminium 95% 95 %

Karton 24% -

Glas 5 tot 30% 20 %

Papier 40% 73 %

Kunststof 70% -

Staal 60% -

Bron: The garbage primer

► Milieu-impact
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1.1 De voordelen van recyclage

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

► Milieu-impact

► Afval = hulpbronnen

► De kostprijs van de grondstoffen

► De economische circuits

… met toch enkele aandachtspunten
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WINNING VAN DE 
GRONDSTOFFEN

PRODUCTIE VAN 
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1.2 Recyclage ... een vlag die vele ladingen dekt

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

STORTEN
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1. Recycleerbaar en gerecycleerd

STORTEN

DOWN
CYCLING

UPCYCLING

RECUP



12

1.2 Recyclage ... een vlag die vele ladingen dekt

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

► Downcycling

term gebruikt voor een recyclageprocedé waarbij een

grondstof in een cyclus aan intrinsieke zuiverheid inboet en

niet tot hetzelfde type product kan worden verwerkt, of op een

procedé dat de productie beoogt van niet-recycleerbare

producten.
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1.2 Recyclage ... een vlag die vele ladingen dekt

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

► Downcycling

term gebruikt voor een recyclageprocedé waarbij een

grondstof in een cyclus aan intrinsieke zuiverheid inboet en

niet tot hetzelfde type product kan worden verwerkt, of op

een procedé dat de productie beoogt van niet-recycleerbare

producten.

Voorbeelden:

• gerecycleerd papier

• Producten op basis van gerecycleerde kunststoffen

met een lagere kwaliteit dan de voorgaande cyclus.
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UPCYCLING
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1.3 Bepalende factoren die recyclage mogelijk maken

1. Recycleerbaar en gerecycleerd

► Theorie versus praktijk

► De rendabiliteit van het recyclageprocedé

► Het bestaan van een recyclagecircuit

► De mogelijkheid afval te scheiden in zuivere fracties

► Resultaat van een effectieve recyclage
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1.4 De gerecycleerde inhoud van een 

bouwmateriaal/-product - voorbeelden

1. Recycleerbaar en gerecycleerd
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Te onthouden:

► De theoretische recycleerbaarheid van een bouwmateriaal

weerspiegelt niet noodzakelijk de werkelijkheid

► Staat op het product iets als “dit product is recycleerbaar"?

Indien u het betreffende circuit niet kent, gaat u best na of

het wel bestaat. Als er op dit moment niet echt aan

recyclage wordt gedaan, betekent dit echter niet dat dit in

de toekomst ook niet zal gebeuren.

► Het gebruik van producten met een gerecycleerde inhoud

biedt de garantie dat de recyclage effectief vooraf is

gebeurd. De besparing op onbewerkte grondstoffen kan

worden nagegaan, en het procedé is gecontroleerd.

1. Recycleerbaar en gerecycleerd
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De kostprijs



"Dat zal wel duurder zijn"

De vraag dringt zich op 20

2. De kostprijs van een duurzaam materiaal
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2.1 De kostprijs van het product zelf

2. De kostprijs van duurzaam materiaal

► Voor elke categorie van bouwproducten bestaan er

duurdere en minder dure opties. Deze prijzen hebben

niets te maken met de milieu-impact van het materiaal,

maar alles met de aard ervan (kostprijs van de

grondstoffen, de productie).

► Sommige producten nemen vandaag maar een heel klein

marktaandeel in. Hier geldt de logica van vraag en

aanbod: zolang de vraag klein is, heeft de producent

onvoldoende financiële middelen tot zijn beschikking om

zijn procedé rendabel te maken, en is de

afschrijvingstermijn te lang. Dit geldt voor elk nieuw of als

vernieuwend beschouwd product dat op de markt wordt

gebracht.
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2.2 De kostprijs van de uitvoering

2. De kostprijs van duurzaam materiaal

► De totale kostprijs van een bouwmateriaal omvat

minstens de kostprijs van het product enerzijds, en die

van de uitvoering ervan anderzijds. Bepaalde

uitvoeringstechnieken zijn duur (en vragen veel

arbeidskracht en/of specifieke uitrustingen).

Bijvoorbeeld: ingeblazen cellulose, een product dat heel

goedkoop is als je het in bulk aankoopt, maar dat moet

worden toegepast door een erkend vakman. Afhankelijk

van de benodigde hoeveelheid kan het product echter

concurreren met heel wat klassiekere alternatieven die

beschikbaar zijn op de markt.
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2.3 De werkelijke totale kostprijs

2. De kostprijs van duurzaam materiaal

► Vanuit de invalshoek van de duurzame ontwikkeling

bekeken, mag de werkelijke totale kostprijs van een

bouw- of renovatieproject zich niet beperken tot de

financiële investering die stopt bij de oplevering van de werf.

Door een geschikt bouwsysteem te kiezen en montage- en

assemblagetechnieken die ontmanteling, deconstructie en

demontage achteraf vergemakkelijken, kan aanzienlijk

worden bespaard in de exploitatiefase van het gebouw.

► De initiële kostprijs van een materiaal en van de uitvoering

ervan kan voordelig lijken. Maar opgelet: indien dit materiaal

op termijn niet zonder schade of aanpassing van de andere

elementen van het gebouw kan worden gescheiden, dan

kunnen de kosten van de herstellingen die eruit

voortvloeien de initiële economische winst sterk

verminderen of zelfs tenietdoen.
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2.4 De maatschappelijke kostprijs (waarover niet 

wordt gesproken)

2. De kostprijs van duurzaam materiaal

► De milieu- en gezondheidskosten die een onaangepaste

materiaal- en productkeuze meebrengt, kunnen hoog

oplopen, en treffen de maatschappij in haar geheel:

❖ beschikbaarheid van de grondstofvoorraden

❖ kosten van gezondheidszorg

❖ afvalverwerking.

Deze kosten zijn vandaag niet opgenomen in de prijs van de

materialen en de producten: ze zijn geëxternaliseerd.

► Aan de hand van een levenscyclusanalyse kunnen deze

kosten gemonetariseerd worden: de impact wordt dan

vertaald in monetaire eenheden die gelijk zijn aan de door

de maatschappij gedragen kosten.
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2.5 “Milieuvriendelijke materialen kosten meer”

Voorbeeld van NIBE-indeling: thermische isolatiematerialen voor muren

met luchtspouw

2. De kostprijs van duurzaam materiaal

Materiaal

Glaswol

EPS

Rotswol

PUR (pentaan)

Resolschuim

Houtvezel

Hennep

Cellulose (panelen)

Glasschuim

Kurk

XPS

Welke producten zijn volgens 

u het best gerangschikt in 

termen van milieu-impact? 
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2.5 “Milieuvriendelijke materialen kosten meer”

2. De kostprijs van duurzaam materiaal

Materiaal NIBE-klasse Kostprijs/m² (**)
Geëxternaliseerde 

kosten/m² (*)

Glaswol 1a 20 tot 25 0,77

EPS 1c 30 tot 35 1,11

Rotswol 2a 25 tot 30 1,24

PUR (pentaan) 2b 35 tot 40 1,65

Resolschuim 2c ? 1,76

Houtvezel 2c 40 tot 55 1,77

Hennep 2c 25 tot 30 2,07

Cellulose (panelen) 3a 30 tot 40 2,18

Glasschuim 3b 55 tot 75 2,98

Kurk 4a 45 tot 60 4,11

XPS 4a 20 tot 25 4,34

Voorbeeld van NIBE-indeling: thermische isolatiematerialen voor muren met

luchtspouw (met gelijke U-waarde)

(*) Bron: NIBE-database, online geraadpleegd - (**) Bron: prijslijst UPA, 2014
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DE IMPACT OP DE 
MENSELIJKE GEZONDHEID



“Ik weet dat de VOS-emissies een 

aandachtspunt vormen bij de keuze van een 

materiaal dat in contact komt met de 

binnenomgeving van het gebouw. Ik houd 

rekening met dit aspect wanneer ik mijn keuze 

maak. Er is dus geen impact op mijn 

gezondheid.”

De vraag dringt zich op

28

3. De impact op de menselijke gezondheid
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3.1 Hitte-eilandeffect

3. Impact op de menselijke gezondheid

= lokale stijging van de temperatuur naargelang 

van de materialen gebruikt voor de gebouwschil en de 

aanleg van de directe omgeving.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=pGM6GEV4HbHHsM&tbnid=V3u2bV8K5NNbzM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fresource.wageningenur.nl%2Fnl%2Fshow%2FMeer-groen-minder-hitte-1.htm&ei=8OkAU-vMA8uZ0QWY_4GYAw&psig=AFQjCNHaTxwtkWnpir5zBHKJLbbBEAh5Zg&ust=1392655174332374
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=0_ye7xVX_NelkM&tbnid=RgfJuhkBGY-OMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.dichtbij.nl%2Futrecht-en-leidsche-rijn%2Fregionaal-nieuws%2Fartikel%2F2832385%2Futrecht-blijkt-nachtelijk-hitteeiland.aspx&ei=I-oAU72vAe-M0wW0oICIBg&psig=AFQjCNHaTxwtkWnpir5zBHKJLbbBEAh5Zg&ust=1392655174332374
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3.1 Hitte-eilandeffect

3. Impact op de menselijke gezondheid

Bron: http://ecohuis.antwerpen.be

http://ecohuis.antwerpen.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-CX7my0wzKrjJM&tbnid=AObcWZfPiJrC6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fecohuis.antwerpen.be%2Fdocs%2FStad%2FBedrijven%2FStadsontwikkeling%2FSW_Ecohuis%2Fplannen_presentaties%2FHittekaart_Antwerpen_Eindrapport_v1.1_klein.pdf&ei=T-oAU630IuiV0AXJ5IDoDw&psig=AFQjCNHaTxwtkWnpir5zBHKJLbbBEAh5Zg&ust=1392655174332374
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3.1 Hitte-eilandeffect

3. Impact op de menselijke gezondheid
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3.1 Hitte-eilandeffect

3. Impact op de menselijke gezondheid

De hitte-eilanden hebben een effect op:

► Het energieverbruik: gebruik van actieve koeling

► De luchtkwaliteit: toename van de hoeveelheid 

CO2, ozon, stikstofdioxide

► De biodiversiteit, met inbegrip van bepaalde 

dierlijke gedragingen

► De gezondheid: hoger risico van cardiovasculaire 

complicaties, epidemieën, verlenging van het 

hooikoortsseizoen
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3.1 Hitte-eilandeffect

3. Impact op de menselijke gezondheid

Comparing the degree of soil sealing and the surface temperatures in Budapest, Hungary
Bron: Europees Milieuagentschap (EEA), 2011
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3.1 Hitte-eilandeffect

3. Impact op de menselijke gezondheid

Ondoorlatendheid van de bodem in een stedelijke omgeving – Vergelijking van verschillende Europese steden
Bron: European Urban Knowledge Network (EUKN), 2011
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3.1 Hitte-eilandeffect

3. Impact op de menselijke gezondheid

Oplossingen:

► Voor de verhardingen buiten (rond gebouwen):

❖ gebruik van materialen met een albedo (indicator van 

de weerkaatsing van zonne-energie) hoger dan 0,30, 

of

❖ de aanleg van waterdoorlatende beplante zones

► Voor de daken:

❖ de aanleg van groendaken, of 

❖ dakbedekkingsmaterialen met een albedo (indicator 

van de weerkaatsing van zonne-energie) hoger dan 

0,30
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3.2 De toenemende geluidshinder

3. Impact op de menselijke gezondheid

Bron: Kadaster van het wegverkeerslawaai, Lden-indicator – http://www.ibgebim.be

http://www.ibgebim.be/
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3.2 De toenemende geluidshinder

3. Impact op de menselijke gezondheid

De gevels van een gebouw hebben 

geluidsweerkaatsende of -absorberende kwaliteiten die 

variëren naargelang van de gebruikte materialen. Het 

gebruikte type van materiaal bepaalt de geluidsomgeving 

van een terrein:

► Door grote oppervlakken uit te voeren in 

absorberende materialen wordt het geluid niet 

weerkaatst naar de naburige zones of de gebouwen 

aan de overkant van de straat. In het geval van een 

akoestisch afgesloten ruimte voorkomt het gebruik 

van absorberende materialen dat het geluidsniveau 

toeneemt door samenvoeging van het uitgestoten 

geluid en het weerkaatste geluid.
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Te onthouden uit de uiteenzetting

● Naast de milieu-impact van een product, beoordeeld

aan de hand van een ecobalans op basis van een

LCA, moeten ook andere elementen worden

opgenomen in de denkoefening.

● Het einde van de levensduur van een bouwproduct

is een essentiële stap: op dat moment wordt

duidelijk wat met het materiaal moet gebeuren, en of

grondstoffen geregenereerd kunnen worden door

recyclage.

● Wanneer een product wordt gekozen, is er geen

zekerheid of het ooit effectief gerecycleerd zal

worden. Toch is het belangrijk de mogelijke

vooruitzichten te kennen. Kan het product worden

gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies, of niet?
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Te onthouden uit de uiteenzetting (vervolg)

● De keuze van een materiaal dat gerecycleerde

grondstoffen bevat, biedt de garantie van een reële

voorafgaande recyclage. Dit type van product biedt

merkbare voordelen wat de instandhouding van de

hulpbronnen betreft.

● Vanuit het oogpunt van de materiaalcyclus is

hergebruik zonder enige twijfel de beste optie.

● Een materiaal met een lage milieu-impact is niet

noodzakelijk duurder dan de minder duurzame

opties. De uitvoeringstechnieken zijn eveneens

bepalend, maar verschillen daarom niet echt van

degene waarmee de vakmensen uit de bouw al

vertrouwd zijn.
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Te onthouden uit de uiteenzetting (vervolg)

● De maatschappelijke kostprijs van een product

wordt slechts zelden in aanmerking genomen. Deze

kostprijs geeft echter het beste beeld van de impact

van het product op sociale, economische en

ecologische schaal.

● De keuze van een materiaal voor de gebouwschil

heeft ook een impact op het lokale klimaat en de

geluidsomgeving. Deze factoren beïnvloeden het

comfort en de gezondheid van de mens, en kunnen

gezondheidsproblemen veroorzaken.



Referentie Gids Duurzame Gebouwen:

http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels
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http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/


› Intro | De integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving

optimalizeren

› Dossier | De bijdrage van een gebouw aan de geluidshinder in de wijk

beperken
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● Aanbevelingen van het thema “Fysieke omgeving”:

Referenties Gids Duurzame Gebouwen:



› Intro | Duurzaam materiaalgebruik

› Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen

en keuzehulpmiddelen

› Dossier | Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

› Dossier | Duurzame keuze van de binnenvloerbekleding

› Dossier | Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking

› Dossier | Duurzame keuze van materialen voor gevelbekleding

› Dossier | Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden

› Dossier | Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurelementen

› Dossier | Duurzame keuze van bekledingsmaterialen voor binnenmuren

en plafonds

› Dossier | Duurzame keuze van raamkaders
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● Thema’s : Materiaal

Referentie Gids Duurzame Gebouwen:
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Contact

Liesbet TEMMERMAN

Afgevaardigd bestuurder & Onderzoekscoördinator

Ernest Allardstraat 21 – 1000 Brussel

 : 02 537 47 51

E-mail: liesbet.temmerman@ceraa.be
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“De verhouding, in massa, gerecycleerd materiaal in een

product of verpakking. Alleen de “pre- en

consumentenmaterialen” worden als gerecycleerde inhoud

beschouwd.”

Pre-consumentenmateriaal

Afvalmateriaal gegenereerd tijdens productieprocessen.

Postconsumentenmateriaal

Materiaal dat wordt gegenereerd door huishoudens of door

commerciële, industriële en institutionele voorzieningen in

hun rol als eindgebruikers van het product, en dat niet meer

wordt gebruikt voor het oorspronkelijk beoogde doel.

Bijlage: Definitie van “gerecycleerde inhoud” 
van een materiaal volgens ISO 14021



47

Bijlage: albedo-factor (indicator weerkaatsing van 
zonne-energie) van enkele materialen

Enkele 

indicatoren van 

de 

weerkaatsing 

van zonne-

energie

(orde van 

grootte):

Type van verharding Albedo

Gebakken aarde 0,15

Hout 0,4 

Beton
Lichtgrijs 0.3

Donkergrijs tot zwart 0,1

"Blote" grond, aarde 0 ,2 

Zand Lichtbruin tot beige 0,24

Asfalt Zwart 0,05

Grind 0,72

Bitumen
Niet gekleurd, onbedekt 0,07 

Met weerkaatsende verf 0,70

Pannen
Lichte kleuren in "gebakken aarde" 0,35 

Donkere kleuren 0,10

Leien 0,10 

Metaal 0,16
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Enkele 

waarden van 

de geluids-

absorptie-

coëfficiënt

(orde van 

grootte):

Type van verharding

Geluids-

absorptie-

coëfficiënt

Weerkaatsend

oppervlak

Glas

0 tot 0,2

Glad beton

Marmer

Gevernist hout

Metalen gevelbekleding

Watervlak

Semi-weerkaatsend 

oppervlak

Baksteen

0,2 tot 0,5
Ruw beton

Pleister

Ruw hout

Semi-absorberend 

oppervlak

Gewafeld (cellulair, geribd) beton

0,5 tot 0,7Niet-aaneensluitend ruw hout

Bodem met grasperk of in grind

Absorberend

oppervlak

Zeer onregelmatige beplante bodem
> 0,7

Akoestische panelen

Bijlage: Geluidsabsorptie-coëfficient van enkele
materialen


