FICHE 4.6 - GEDECENTRALISEERDE OPHALING EN BEHEER (sortering aan de bron)
DOEL
Sortering aan de bron : implementatie van een gedecentraliseerde inzameling en beheer.
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BESCHRIJVING
Afval wordt geproduceerd in een relatief zuivere stroom naar de verschillende werkposten. Daarna wordt ze meestal gemengd
met andere stromen, waardoor de kosten voor het sorteren gegenereerd worden. Een gedecentraliseerde ophaling per
werkpost genereert stromen van zuiver afval.
De bedoeling van deze praktijk is om "aan de bron" het afval te beheren, daar waar het werd geproduceerd. Het gaat erom elke
arbeider op de werf bewust te maken van zijn eerste taak als afvalbeheerder en op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Het is
inderdaad zo dat de arbeider op de werf drie hoofdtaken binnen het afvalbeheer uitvoert: ophaling, vervoer tot de container,
behandeling door het storten in de container. Bijzondere aandacht gaat naar deze drie stappen en vooral naar de stap in een
vroeg stadium, met name de ophaling waardoor meer werfafval wordt gesorteerd en afvalbehandelingskosten dalen.
Om deze ophaling en het beheer gedecentraliseerd te kunnen uitvoeren, dienen de volgende 3 punten in acht te worden
1. Een ophaalinstrument leveren dat hanteerbaar is door een enkele arbeider (zak, kleine big-bag, bak…) op de plaats waar het
afval wordt geproduceerd, in pure fractie, t.t.z. op elke werkpost. Dit ophaalinstrument dient het onderscheid te kunnen maken
tussen herbruikbare afvalelementen (resten of schroot) en het afval zelf.
2. Het afval regelmatig, in veilige omstandigheden, (nadat een taak werd afgewerkt of op het einde van de dag) naar het
werfcontainerpark brengen. Dit kan worden uitgevoerd door een sociale economie-onderneming verantwoordelijk voor de
"propere bouwplaats".
3. Afval gescheiden in de juiste container deponeren die in het werfcontainerpark ter beschikking wordt gesteld. Het sorteren in
het containerpark kan worden uitgevoerd door een sociale economie-onderneming verantwoordelijk voor de "propere
bouwplaats".
KRITIEKEN
Voordelen
- Stimuleren van een optimaal afvalbeheer
- Stimuleren van afvalsortering op de werf
- Verantwoordelijkheid en sensibilisering van de medewerkers

Nadelen
- noodzakelijke opleiding van het personeel (tijd)
- Beschikken over een goede signalisatie
- Werfcoördinatie

LINK MET ANDERE FICHES
Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:
D - Doeltreffend afvalbeheer : beheersplan, actoren, logistieke systemen, kwantificering, sortering, enz.
F - Actoren op de werf : implicatie van en relaties tussen actoren (en nieuwe actoren)

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.

