BELLIARD 40
Pilootwerf voor beheer van bouwafval te Brussel
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Het project omvat de bouw van een gebouw van 14 verdiepingen met
18.804 m² kantoren, 202 m² handelsruimte en 17 appartementen en de
aanleg van een binnentuin van 400 m². De hoogte onder het plafond
bedraagt 2,7 m en de ruimtelijke modulering met een interval van 1,35 m
laat een modulaire ruimtelijke indeling toe.
Belliard 40 is op verschillende vlakken een voorbeeldproject inzake milieuimpact.
Het project is door Brussel Leefmilieu bekroond met de prijs
"Voorbeeldgebouw 2011" en het streeft de certificatie "Excellent" na op de
BREEAM-schaal.
Het beheer van het bouwafval is door de ligging van de bouwplaats complex.
Het perceel ligt pal in het hart van de Europese wijk, in de Belliardstraat en is
voor 95 % bebouwd zodat er weinig plaats overblijft voor een permanente
zone voor afvalbeheer. Ondanks deze moeilijkheden heeft de aannemer zich
ertoe verbonden 11 afvalfracties apart in te zamelen en te sorteren door
middel van aangepaste inzamelmiddelen en door een beroep te doen op
specifieke afvalbeheerkanalen.
Meer informatie over het project: http://belliard40.be/home
Deze fiche zal bijgewerkt worden bij het beëindigen van de werkzaamheden,
gepland voor januari 2018.

Sorteren en inzamelen aan
de bron
Monitoring van de
afvalstromen
Signalisatie en informatie

Aannemer
CIT Blaton (www.citblaton.be/)
Actie in het kader van het
Gewestelijk Programma voor
Circulaire Economie.

Virtueel zicht op het project (bron: Cofinimmo)
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Innovatieve praktijken voor afvalbeheer
Op de bouwplaats worden tal van acties voor afvalbeheer in de praktijk gebracht:
 Ruim voor de aanvang van de werkzaamheden is bij dit project bijzondere aandacht besteed aan
afvalbeheer. In het bestek zijn specifieke bepalingen opgenomen waarin de acties zijn opgesomd die de
aannemer dient uit te voeren. Deze bepalingen houden verband met de eisen voor de BREEAMcertificatie1 van de bouwplaats en met de bekroning als voorbeeldgebouw.
De aannemer verwijdert het bouwafval (puin enz.) naarmate de werkzaamheden vorderen. Hij zorgt ten
minste voor het gescheiden sorteren ervan per materiaal en stort het in aparte bakken volgens het type
en de aard om de recyclage gemakkelijker te maken, overeenkomstig de eisen van het voorbeeldgebouw
en van BREEAM die in detail in de betreffende artikelen hieronder zijn opgenomen.
Uittreksel uit het bestek (bron: Art & Build)

 Aan de hand van een schatting van de op de bouwplaats verwachte hoeveelheid afval zijn de belangrijkste
afvalstromen bepaald en is het afvalbeheerplan scherp gesteld: verwachte hoeveelheid, sorteer- en
inzamelmethode, kanalen voor de behandeling. Op basis van de meetstaat en van het bestek van het
project zijn de totale hoeveelheden van het afval (inclusief holle ruimtes) geraamd op 1287 m³, goed voor
1167 ton afval dat op de werf geproduceerd wordt.
Emballages plastique
148,0 m³
0,4 m³
Plaque carton plâtre
53,6 m³
93,0
Tout-venant (autres)
50,5 m³
m³
Isolant - Laine de verre
17,7 m³
Tout-venant
Isolant - Polyisocyanurate (PIR)
13,2 m³
Inertes
332,5 m³
211,0 m³
Equip. électriques et électroniques
12,0 m³
Bois
Isolant - Verre cellulaire
9,1 m³
Métaux
Béton cellulaire (bloc, linteau)
8,3 m³
287,7
m³
Isolant
(autre)
7,1 m³
Dangereux
362,7 m³
Isolant - Mousse phénolique
6,2 m³
Ménagers
Isolant - Laine de roche
2,7 m³
Gypse/Plâtre - Plafonnage
2,2 m³
Roofing bitumineux
2,1 m³
Schatting van de fracties en van de afvalstromen (losgestapeld volume) en detail van het gemengd afval (bron:
WTCB)

Na het inert afval - 28 % - is het gemengd afval een van de belangrijkste afvalstromen op de bouwplaats.
De schatting geeft aan uit welke materialen dit gemengd afval bestaat. Doordat deze fracties
geïdentificeerd zijn, kan een afvalbeheerplan opgesteld worden voor de gescheiden ophaling ervan. Zo is
beslist de volgende fracties op de bouwplaas apart te sorteren en in te zamelen: plastic verpakkingen,
piepschuim, gipshoudend materiaal en bitumineuze dakbedekking.
De motivatie voor een dergelijke aanpak, ligt zowel in een optimalisering op het vlak van milieu (afval
zoveel mogelijk recycleren), economie (minimalisering van de kostprijs voor de inzameling) als van het
praktische aspect (gemak om de verschillende fracties in te zamelen), rekening houdend met de
beschikbare ruimte op de bouwplaats. Dit scenario werd vergeleken met het gebruikelijke inzamelen in
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Zie hieronder
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een container voor gemengd afval maar het is ook het gevolg van de verplichtingen na te leven van de
BREEAM-certificatie.
 Op de bouwplaats worden verschillende fracties gesorteerd.
De wettelijke verplichting om te sorteren heeft maar betrekking op 3 types (inert, gevaarlijk en niet-inert
ongevaarlijk). Om economische redenen sorteert de aannemer het afval ook in een aantal fracties: inert,
gevaarlijk, hout, metaal, huishoudelijk en gemengd afval.
Afval dat gewoonlijk bij het gemengd afval wordt gegooid, wordt hier wel gesorteerd met de bedoeling
op het vlak van economie en milieu te komen tot een optimale situatie:
Fractie
Plastic verpakking
soepele plastics

Omschrijving van de keten
en Het Clean Site System stelt zakken van 400 liter ter beschikking die alleen met
plastic verpakkingsfolie worden gevuld. De aannemer gebruikt de clean sitezakken niet maar wel een gelijkaardige zak van zijn afvalinzamelaar. De
aannemer vult de zakken op de bouwplaats en laat ze door zijn afvalverwerker
ophalen om ze vervolgens te recycleren.
Piepschuimverpakkingen Om piepschuimverpakkingen in te zamelen gebruikt de aannemer zakken zoals
die voor de plastic verpakkingen. Die worden rechtstreeks op de bouwplaats
opgehaald door de afvalinzamelaar om ze vervolgens te recycleren.
Pallets zonder statiegeld Pallets zonder statiegeld worden voorlopig op de bouwplaats opgeslagen
(ondergrondse verdieping) tot ze vervolgens opgehaald worden via
verschillende kanalen die de werfleider kent.
Bitumineuze roofing
De dakwerker in onderaanneming verzamelt al zijn afval, inclusief snijafval van
de plaatsing van de bitumineuze afdichtingen, in een bigbag. Het roofingafval
wordt vervolgens naar de onderaannemer gebracht waar het wordt gesorteerd
en apart wordt ingezameld. De onderaannemer zorgt daarna voor de recyclage.
Gipsplaten
De aannemer gooit al het afval dat ontstaat bij de verwerking van de gipsplaten
in een aparte container. Dit afval wordt rechtstreeks op de bouwplaats
opgehaald door de afvalinzamelaar om het vervolgens te recycleren in de
fabriek New West Gypsum in Kalo.

Inzameling van gipsplaten

Inzameling van gevaarlijk afval

Inzameling van plastic verpakkingen

Inzameling van piepschuim

Opslag van pallets zonder statiegeld

Bitumineuze afdichtingen in
afwachting van verwerking, snijafval
wordt opgehaald door de
onderaannemer
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Inzameling van inert afval

Inzameling van metaalafval

Inzameling van houtafval

Inzameling van huishoudelijk afval
(inclusief PMD) en karton
(bron: WTCB & CBB-H)

 Op de bouwplaats worden verschillende methoden en middelen toegepast om afval aan de bron in te
zamelen (en te vervoeren) volgens de vastgelegde fracties.
Behalve de gebruikelijke containers om inerte fracties, hout, metaal en gemengd afval in te zamelen en
te sorteren gebruikt de aannemer teilen, zakken, bigbags, kisten en karren om het afval in te zamelen op
de plaats waar het wordt geproduceerd. Deze recipiënten worden vervolgens naar de verschillende
containers gebracht. Dat gebeurt met de hand of met de torenkraan.
Voor de zwaarste elementen (inert, hout en metaal) gebruikt de aannemer bij voorkeur metalen
keipbakken die met de kraan opgetild kunnen worden en die mechanisch in de gepaste container kunnen
worden geledigd.

Kartonnen doos

Bak om terug naar opslagplaats te
sturen

Metalen kiepbakken om op te hijsen

Metalen kiepbak op wielen

Bigbag
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Op pallet laden voor transport

Op te hijsen plastic kuip

Plastic zak voor vervoer naar
container

(bron: WTCB & CBB-H)

 Tijdens de volledige bouwwerken is een monitoring van de afvalstromen uitgevoerd. Met deze
monitoring kan de impact van de afvalproductie op het budget en op de vorderingen worden gemeten.
De monitoring helpt ook bij de bewustwording rond de impact van de bouwmethodes op de
afvalproductie. De monitoring van het afval is stopgezet op 01/05/2017. De aannemer zal de
afvalmonitoring voortzetten, zeker voor de fracties die in de afvalraming zijn bepaald en die nog niet op
de bouwplaats voorkomen, bv. het bitumineuze afval.
De fracties die opgenomen zijn in de monitoringtabel zijn dus inert, metaal, gemengd afval, hout,
gevaarlijk, huishoudelijk, papier-karton, piepschuim, plastic verpakkingen en gips en pleister waarvoor tot
op heden slechts één container is weggebracht.
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Evolutie van de totale afvalproductie (links) en per fractie (rechts).

Opsplitsing per fractie, in losgestapeld volume, van het bouwafval.

Rekening houdend met de vordering van het project komt de oorspronkelijke raming van het afval voor
alle fracties behalve hout relatief goed overeen met de afvalproductie. De productie van houtafval ligt

Voorlopige versie van 14/07/2017

hoger dan de oorspronkelijke schatting. Hier zijn twee verklaringen voor: ten eerste is de stapelfactor (=
aandeel lucht in een gevulde container, en dus de omzet-factor van netto-volume hout naar het volume
dat het hout inneemt in de container) een stuk hoger dan de waarde uit de schatting en ten tweede is er
de productie van een aanzienlijke hoeveelheid afval bij bouwprocedés, in het bijzonder het
bekistingshout, dat niet is opgenomen in de documenten op basis waarvan de schatting is uitgevoerd.
UHieruit blijkt hoe belangrijk het is om enerzijds de containers beter te vullen en minder holtes te laten
(de stapelfactor verlagen) en om anderzijds van tevoren de uitvoeringsmethodes te kennen die op de
bouwplaats zullen worden toegepast.

Vergelijking per stroom van de productie (op 01/05) en de raming van afval (op de hele bouwplaats).

 Tot slot is een specifieke signalisatie op de containers en inzamelplekken aangebracht die deels
ontwikkeld is door ADEB en Go4Circle. Deze signalisatie wordt op de hele bouwplaats gevolgd en
aangehouden om de arbeiders voortdurend in te lichten en om een optimale sortering van het afval te
garanderen.

Huishoudelijk afval

Clean site-systeem

Gipsafval
(foto's: WTCB & CBB-H)

Gevaarlijk afval

