FICHE 4.12 - MATERIAALRECYCLAGEBEDRIJVEN
DOEL
Gebruikmaken van de diensten van de materialen/afval recuperatiebedrijven
SELECTIEVE SAMENVATTING
Familie

Doelstelling(en)

Orde praktijk

Praktijk die
invloed heeft op

Type werf

Projectfase

Verantwoordelij
ke actor

Afvalbeheer

Economisch en
sociaal

Operationeel

Personeel

Renovatie

Operationele
preventie

Bouwheer

Economisch
model

Sloop

Uitvoering

Aannemer

BESCHRIJVING
Materiaalrecuperatiebedrijven (bv: Salvage Companies) die tussenkomen voorafgaande aan een sloop of renovatie op vraag van
de bouwheer en die in hun financiën voorzien door de herverkoop van de gerecupereerde materialen
De doelstelling van deze bedrijven is dubbel aangezien ze werk willen bieden aan weinig of niet gekwalificeerde personen en de
gegenereerde afvalhoeveelheid willen terugdringen via recyclage.
Het gekozen bedrijf neemt onbezoldigd de demontage ten laste in functie van de potentiële wederverkoopwaarde. Het financieel
evenwicht van de werkzaamheden wordt gegarandeerd via de wederverkoop van de gerecupereerde materialen in de winkel.
Dit systeem laat de bouwheer toe om de zowel de hoeveelheid geproduceerd afval tijdens de renovatie-/afbraakwerken te
verminderen als de afbraakkosten te verlagen: kleiner afvalvolume te verwijderen/te behandelen en lagere arbeidskost voor
demontage. In geval van materialen die een belangrijke waarde kunnen hebben (antiek, vintage) kan het recyclagebedrijf een
bedrag betalen aan de bouwheer.
In België heeft het collectief ROTOR een lijst met bedrijven opgesteld die gerecycleerde materialen weer verkopen
(www.opalis.be). Een heel aantal van hen bieden ook diensten aan om de materialen te recupereren.
KRITIEKEN
Voordelen
- bevorderen van recyclage en hergebruik op de werf of ergens anders
- Verbeteren van de sorteerkwaliteit op de werf
- Amélioration de la propreté sur chantier

Nadelen
- Werfcoördinatie
- Administratief proces dat nogal zwaar kan zijn
- Noodzaak om informatie op te zoeken

LINK MET ANDERE FICHES
Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:
B - Materialenvalorisatie : recyclage, hergebruik, terugwinning
D - Doeltreffend afvalbeheer : beheersplan, actoren, logistieke systemen, kwantificering, sortering, enz.
F - Actoren op de werf : implicatie van en relaties tussen actoren (en nieuwe actoren)
REFERENTIES / VOORBEELDEN
- Ecorce, 2015, Analyse de modèles urbains innovants liés à la gestion dfes déchets de déconstruction et démolition sélective et
aux flux de chantier dans leur contexte et identifcation des actions pertinentes à adapter à la Région Bruxelles-Capitale, Bruxelles
Envrionnement
- Opalis, http://opalis.be/

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.

