FICHE 3.4 - GERECYCLEERDE EN RECYCLEERBARE MATERIALEN
DOEL
Gebruik van gerecycleerde en recycleerbare materialen stimuleren
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BESCHRIJVING
De selectie van gerecycleerde materialen maakt deel uit van de globale gedachte over de doordachte materiaalkeuze in
vergelijking met het afvalbeheer en ruimer bekeken over de bescherming van materiële hulpmiddelen
Voor elke afvalstroom afkomstig van het gebruik of de toepassing van bouwmaterialen bestaan er valorisatie- of
verwijderingsprocedures. Valorisatieprocedures zijn het hergebruik, de recyclage en de energetische valorisatie. De
verwijderingsprocedures zijn de verbranding (zonder energetische valorisatie) en het storten. De kosten van de afvalverwerking
stijgen in het algemeen in dezelfde volgorde als de indeling van de hierboven genoemde sectoren (kosten hergebruik < kosten
heroriëntering < kosten recyclage ...)
Sommige procedures zijn op dit moment zeer goed ontwikkeld zoals de recyclageprocedure voor inerte afvalstoffen. Recyclage
wordt in het algemeen enkel toegepast wanneer de procedure rendabel is: in termen van hulpmiddelen (energetisch verbruik
van recyclage, bijvoorbeeld), en in financiële termen (kosten recyclage ten opzichte van kosten van een product, van een recent
ontgonnen grondstof). Bovendien, wat vandaag niet herbruikbaar is, kan dat in de toekomst zijn, met name vanwege de meer
en meer beperkte beschikbaarheid (en dus een verhoging van de kost) van materialen en componenten in het product, die zo
een verhoogde belangstelling voor gerecycleerde materialen met zich meebrengen.
Meer en meer materialen afkomstig van recyclage of die voor een deel gerecycleerd zijn komen voor op de markt. Deze
materialen schrijven zich meer en meer in voor normatieve benaderingen (ATG …) die toelaten om hun technische kwaliteiten te
waarborgen en hun gebruik niet meer te marginaliseren
De certificatiesystemen van duurzame gebouwen valoriseren het gebruik van gerecycleerde en/of recycleerbare materialen in
de projecten. Namelijk, de specifieke criteria voor de selectie van verantwoorde bronnen voor materialen en de keuze van
duurzame materialen zitten in de BREEAM systemen, Batex, Valideo en Ref-B
In het geval van een renovatiewerf, is het belangrijk om tijdens de beschrijvende opmeting en de kwantitatieve/kwalitatieve
meetstaat de materialen die gerecycleerd kunnen worden of niet te lokaliseren, alsook de materialen die een bijzonder
behandeling vereisen
De voorafgaande identificatie van de stappen voor recyclage laat toe om de organisatie van het afvalbeheer te optimaliseren en
zodoende de overlast op de werf te minimaliseren (afbraaklawaai / vervoer / overbelaste wegen, ….)
Naast hun positieve invloed op de afvalvermindering, biedt het gebruik van componenten afkomstig uit recyclage een belangrijk
potentieël voor energiebesparingen
Deze praktijk verandert niet de manier van bouwen maar de selectiecriteria. Het betreft dus een preventiepraktijk die moet
plaatsvinden tijdens de studiefase
Deze praktijk vraagt om kennis te nemen van de afval- en recyclagemarkt om de recycleerbare materialen te kennen en om deze
materialen te kiezen en te groeperen volgens hun recyclageklasse
KRITIEKEN
Voordelen
- Bewustmaking van de milieu- en gezondheidsimpact
- Geen wijziging van de uitvoeringspraktijken

Nadelen
- Kritiek nodig voor de talloze gidsen en labels
- Veranderen van gewoontes, bijkomende
selectiecriteria
- Beschikbaarheid van informatiebronnen

Met de steun van de Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en
duurzame ontwikkeling’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (InnovIRIS) en de
technologische dienstverlening Com-Mat, gesubsidieerd door Wallonië.

LINK MET ANDERE FICHES
Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:
B - Materialenvalorisatie : recyclage, hergebruik, terugwinning
C - Materialenoptimalisatie : selectie en aangepaste toepassing van materialen en levensduur van materialen
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