FICHE 4.9 - COLLECTIVISATIE VAN BOUWAFVAL
DOEL
Collectivisatie van het afval van verschillende werven (van dezelfde aannemer in zijn opslagplaats of van verschillende
aannemers)
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BESCHRIJVING
Deze praktijk sluit aan bij de praktijk van de logistiek van afvalstromen zover deze bestaat uit het verwijderen van afval buiten de
werf. In tegenstelling tot de pure logistieke praktijk streeft deze praktijk, die gericht is op het ophalen van afval van eenzelfde
aannemer maar op verschillende werven, een pure economische doelstelling na.
Inderdaad, de invoering van deze praktijk beoogt de toename van de afvalhoeveelheid die naar de verschillende
afvalverwerkingssystemen wordt gebracht. De praktijk is vooral interessant voor de werven die niet genoeg afval produceren om
op een financieel interessante manier afval te kunnen selecteren.
Deze praktijk vereist echter de aanwezigheid van een kleine sorteer- en ophaalcentrum binnen de onderneming. Hiervoor zijn er
misschien vergunningen of goedkeuringen nodig.
KRITIEKEN
Voordelen
- Inperken van de verplaatsingen en verlagen van de kosten voor
afvalophaling
- Verbeteren van de sorteerkwaliteit op de werf
- Verminderen van de ophaaltijd van afval op de werf
- Snelle ophaling van bepaald afval (meer plaats op de werf)

Nadelen
- Noodzaak (misschien) om bepaalde voertuigen aan
te passen.
- Behoefte aan ruimte
- Noodzaak aan opslagvergunning

LINK MET ANDERE FICHES
Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:
D - Doeltreffend afvalbeheer : beheersplan, actoren, logistieke systemen, kwantificering, sortering, enz.
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