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TIVOLI GREEN CITY 

Pilootwerf voor beheer van bouwafval te Brussel 

Beschrijving van het project 

Het project omvat de bouw van een duurzame wijk met elf nieuwe 

gebouwen en de renovatie van een gebouw (het Belgacomgebouw dat op de 

erfgoedlijst van Brusselse gebouwen staat). Voor het project worden 397 

woningen (271 geconventioneerde woningen (CITYDEV) en 126 sociale 

woningen (BGHM)) gebouwd met een totale oppervlakte van 64.000 m² 

(binnenoppervlakte: 43.222 m², oppervlakte buitencirculatie - galerijen, 

terrassen - 9.498 m² en ondergrondse oppervlakte: 11.280 m²). Het project 

omvat ook de bouw van twee kinderdagverblijven met 62 plaatsen op 

1.908 m² en handelsoppervlakte op 770 m² en ongeveer 10.000 m² openbare 

ruimte. Het project is opgesplitst in 5 kavels die gelijktijdig worden gebouwd. 

 

Het project is bovendien een van de laureaten van de projectoproep 

www.circularprojects.brussels voor de aspecten afbraak en hergebruik ter 

plaatse van bakstenen en tegels. 

 

Meer informatie over het project: http://www.tivoligreencity.be/ 

 

Deze fiche zal bijgewerkt worden bij het beëindigen van de werkzaamheden, 

gepland voor oktober 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Project 

Bouw van een duurzame wijk 

met 11 gebouwen. 

 

Innovatieve praktijken 

 Schatting voor de werken 

 Afvalbeheerplan 

 LEAN management 

 Werfwachters (sociale 

economie) 

 Afbraak en hergebruik van 

materialen ter plaatse 

 Industriële symbiose - 

hergebruik bekistingshout 

 Sorteren specifiek afval 

o Pallethout 

o Bekistingshout 

o Piepschuim 

o Plasticverpakkingen 

o Gips / pleister 

o Rotswol 

o Dakbitumen 

 Monitoring van de 

afvalstromen 

 Signalisatie en informatie 

 

Aannemers 

Tijdelijke vereniging BAM 

contractors 

(www.bamcontractors.be), 

CFE Brabant (www.cfe.be), 

Jacques Delens 

(www.jacquesdelens.be)  

 

Actie in het kader van het 

Gewestelijk Programma voor 

Circulaire Economie. 

 

 

 

http://www.circularprojects.brussels/
http://www.tivoligreencity.be/
http://www.bamcontractors.be/
http://www.cfe.be/
http://www.jacquesdelens.be/


Voorlopig versie van 14/07/2017 

  
 
 

 

 
 

 
Overzicht en plan van het Tivolproject (bron: parbam) 
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Innovatieve praktijken voor afvalbeheer 

Om te komen tot een rationeel gebruik van grondstoffen en om bijzondere aandacht te schenken aan inzet 

van menskracht, worden op de bouwplaats tal van thematieken in de praktijk gebracht rond afvalbeheer en 

meer in het algemeen rond circulaire economie: 

 Reeds voor de aanvang van de eigenlijke werkzaamheden gaat in het project bijzondere aandacht naar 

afvalbeheer. Het bestek bevat immers een specifieke bepaling voor afvalbeheer waarin de acties worden 

opgesomd die de aannemer moet uitvoeren: 

 

 
Fragment uit het bestek (bron: ADRIANA architecten) 

 

 Op basis van de meetstaat, van de plannen en van het bestek van het project is een schatting opgemaakt 

van de op de bouwplaats verwachte hoeveelheid afval. Hierin zijn de belangrijkste afvalstromen bepaald 

en is het afvalbeheerplan scherp gesteld: geraamde verwachte hoeveelheid, sorteer- en 

inzamelmethode, geplande kanalen voor de behandeling… In totaal zou er tijdens de volledige 

werkzaamheden 5382 m³ afval geproduceerd worden, goed voor 2862 ton. 

 

 
Raming van de fracties en van de afvalstromen (in losgestapeld volume) en details van het gemengd afval (bron: 

WTCB) 

Bloc de plâtre 625 m³

Isolant EPS 460 m³

Isolant PIR 257 m³

Isolant PUR 154 m³

Emballages plastique 94 m³

Béton cellulaire 86 m³

Plaque carton plâtre 71 m³

Autre 63 m³

Isolant minéral 32 m³

Silico calcaire 31 m³

Isolant XPS 26 m³

Plastique 21 m³

Revêtement bitumineux 20 m³

DEEE 6 m³

Isolant (autre) 6 m³

1073 m³

1952 m³

22 m³

2235 m³

21 m³ 79 m³
Inertes

Tout-venant

Métaux

Bois

Dangereux

Déchets
ménagers
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Na hout (42 %), is het gemengd afval een van de belangrijkste afvalstromen op de bouwplaats. De 

schatting brengt aan het licht uit welke materialen dit gemengd afval bestaat. Doordat deze afvaltypes 

geïdentificeerd zijn, kon een afvalbeheerplan opgesteld worden voor de gescheiden inzameling van 

bepaalde fracties uit deze gemengde afvalstroom. 

Zo is beslist de volgende fracties op de bouwplaats apart te sorteren en in te zamelen: plastic 

verpakkingen, piepschuim, gipsmateriaal, mineraal isolatiemateriaal en bitumineuze bekleding. 

Er wordt gemikt op een optimalisering op het vlak van milieu (verhogen recyclage- en hergebruik-graad), 

economie (minimalisering van de kostprijs voor de inzameling en afvoer) en van het praktische aspect 

(gemak om de verschillende fracties in te zamelen), rekening houdend met de beschikbare ruimte op de 

bouwplaats. 

 

 Voor de Tivoli-werf wordt het bouwplaatsbeheer geoptimaliseerd door toepassing van het LEAN model. 

Het doel van dit efficiënte beheermodel en operationeel model voor de bouwsector bestaat erin de 

kwaliteit van de bouwplaatsen te verhogen door er alle partijen die op de bouwplaats actief zijn bij te 

betrekken. In het LEAN-model worden alle aannemers en arbeiders aangemoedigd om polyvalenter te 

zijn. Hiertoe worden ruimten en momenten gepland die alle actoren op de bouwplaats laten 

samenwerken (aannemer, onderaannemer, arbeiders enz.) gebaseerd op participatieve methodes. 

Volgens het LEAN-principe wordt voor de klant op duurzame wijze waarde gecreëerd door kosten te 

schrappen die ontstaan door verspilling tijdens de processen van de aanneming. Alles wat voor de klant 

geen toegevoegde waarde schept, wordt dus vermeden (kosten vermijden en stromen optimaliseren). 

Deze kosten hebben niet alleen te maken met constructiefouten maar ook met onredelijke stocks, 

buitensporige verplaatsingen, capaciteit die niet volledig wordt aangewend enz. Met LEAN-management 

wordt het mogelijk de bouwplaats efficiënter te maken en fouten en dus afval te vermijden. Tegelijk 

verbetert de kwaliteit van de planning doordat alle actoren geresponsabiliseerd worden. 

  
Participatief planningsmodel voor bouwplaatsen 

volgens het LEAN-model. (foto: WTCB) 
Markering van de zones voor circulatie, opslag en afval 

volgens het LEAN-model. (foto: WTCB) 

 

 Voor het inzamelen en sorteren van afval werkt de Tivoliwerf samen met de "werfwachters" (Levanto). 

Werfwachters zijn werknemers uit de sociale economie die diensten kunnen leveren op het vlak van het  

afvalbeheer, om een bouwplaats schoon te houden (inzameling op de werkplek, sorteren, monitoring, 

opruimen van de containers enz.) en  om de bouwplaats veiliger te maken (containers afdekken, 

containerpark van de bouwplaats openen en sluiten, aanplakking en signalisatie, schoonmaak van de 

bouwplaats enz.). 
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Op de bouwplaats zorgen de werfwachterers (firma Levanto1) hoofdzakelijk voor de opvolging van de 

containers zodat ze zo volledig mogelijk gevuld worden. De werfwachters zijn gestart in april 2017 (begin 

van de werkzaamheden 09/2016) en dankzij hun werk kunnen de containers nu in het algemeen tweemaal 

beter gevuld worden dan wanneer ze zoals gewoonlijk "in bulk" worden gevuld. Een tweede belangrijke 

taak van de werfwachters is ervoor zorgen dat het aantal gesorteerde fracties stijgt en dat er beter wordt 

gesorteerd. Zo sorteren de werfwachters systematisch hout, bekistingshout2, plasticverpakkingen, 

piepschuim, synthetische isolatie, papier en karton. De werfwachters zorgen er ook voor dat de 

signalisatie van het afval steeds aanwezig is en gerespecteerd wordt. 

Rekening houdend met de huurprijs van containers en met de lagere loonkosten is het economisch 

rendabel om voor de bouwplaats het sorteren en inzamelen van afval uit te besteden aan een firma uit 

de sociale economie. Ook de meerwaarde voor het milieu (er wordt beter gesorteerd en er worden meer 

fracties gesorteerd) is niet te verwaarlozen. 

 

VOOR de tussenkomst van de werfwachters NA de tussenkomst van de werfwachters 
 

  

  

  

                                                           
1 LEVANTO, https://www.levanto.be/werfwachters  
2 Zie hieronder "Industriële symbiose – Hergebruik van het bekistingshout". 

https://www.levanto.be/werfwachters
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(foto's: CBB-H & WTCB & CFE Brabant) 

 

   
Afval in de container storten Container opruimen Goed opgeruimde container 

   
Aanduiding van de fracties Installatie sorteerzone Gescheiden inzameling van 

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

 

 Niet alleen worden er 11 nieuwe gebouwen op het terrein opgetrokken, ook wordt het Belgacomgebouw 

grondig gerenoveerd. Voor deze renovatie wordt de bestemming gewijzigd (van kantoren naar woningen) 

en komen er twee verdiepingen bij bovenop het hoofdvolume van het gebouw. 

Voor het afbraakdeel van de renovatie is ervoor gekozen urban mining een kans te geven. Dit houdt in 

dat bepaalde materialen selectief afgebroken en hergebruikt worden in de plaats van een klassieke 

afbraak. 

Voor de eerste stap van het afbraakproces wordt een inventaris opgesteld om te bepalen welke en 

hoeveel bestaande elementen potentieel hergebruikt kunnen worden op de bouwplaats of daarbuiten. 

Eenmaal de inventaris afgerond was, is een afbraaktest uitgevoerd om te bevestigen welke elementen 

prioritair en gemakkelijk gedemonteerd en dus hergebruikt kunnen worden. Tijdens deze test is ook 

nagegaan welke elementen moeilijkheden en materiaalverlies konden opleveren. Vervolgens wordt aan 

de aannemer een samenvattende tabel geleverd met een fotoverslag, het type element en de locatie 

ervan, de af te breken hoeveelheid en het geraamde totale volume. Op de bouwplaats zijn al zeker 6 ton 

keramische vloertegels, 3 ton geëmailleerde muurtegels, 1 ton metalen rekken en een marmeren 

schoorsteenmantel van 0,5 ton gedemonteerd. 

In de tweede stap van het proces vinden de werkelijke afbraakwerken plaats. Eerst en vooral moeten de 

materialen zorgvuldig losgemaakt worden van hun ondergrond. Dit vereist specifiek afbraakgereedschap 
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en aangepaste technieken. In deze stap wordt jammer genoeg afval geproduceerd omdat het technisch 

niet mogelijk is alles te hergebruiken door breuk, afschilfering, moeilijkheden bij de afbraak enz. Op de 

bouwplaats is ongeveer 50 % van de geraamde hoeveelheid vloertegels verloren gegaan bij de afbraak. In 

een tweede fase moeten de afgebroken materialen die in goede staat zijn, worden verpakt in dozen die 

geschikt zijn voor de afmetingen en voor het vervoer. De derde stap omvat de voorbereiding voor het 

hergebruik. Deze stap is in verschillende stappen opgedeeld zoals het vervoer van de bouwplaats naar de 

opslagplaats van de afbraakfirma. Als de elementen bij de afbraakfirma aankomen, moeten ze worden 

schoongemaakt, geïnventariseerd en moet hun voorgeschiedenis bestudeerd worden om ze zo precies 

mogelijk voor verkoop en hergebruik te omschrijven. Uit de historische analyse van de tegels is gebleken 

dat een aantal in België is geproduceerd in de jaren zestig. 

 
Fragment uit de inventaris voor de afbraak waarin de herbruikbare elementen geïdentificeerd worden (bron: 

Rotor) 

Alle partijen die hierbij betrokken waren, hebben voordeel gehaald uit deze ervaring: 

o De afbraak is uitgevoerd gedurende 16 mandagen (met 5 laaggeschoolde werknemers die wel 

heel bekwaam zijn in afbraakwerken) en 5 mandagen voor het toezicht. Iedereen is betaald met 

de doorverkoop van de teruggewonnen materialen. 

o Een deel van de vloertegels is in overleg met de architecten verkocht aan de eigenaar van het 

terrein (zodat ze op het terrein hergebruikt worden). De prijs lag hoger dan de gebruikelijke 

tegelprijs die oorspronkelijk gepland was, maar de eigenaar zag er voldoende toegevoegde 

waarde in (hoofdzakelijk op het vlak van esthetica en erfgoed) om ze te hergebruiken. Bovendien 

ligt de kwaliteit van de hergebruikte tegels boven die van nieuwe tegels uit het laagste 

prijssegment. 

o Voor de aannemer was er een economisch voordeel ten opzichte van traditionele afbraak 

aangezien ongeveer 5 ton afval niet meer door de afbraakfirma afgevoerd hoefde te worden. 
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Voorbereiding voor hergebruik: afbraak, vervoer en schoonmaak, documentatie en verkoop (foto's: WTCB & 

Rotor) 

 De hoeveelheid afval die door het bouwenz elf geproduceerd wordt, kan moeilijk ingeschat worden 

aangezien het niet in de meetstaat is opgenomen, bijvoorbeeld bekistingshout. Voor deze stroom werd 

een oplossing gevonden door in te zetten op industriële symbiose. 

Onder industriële symbiose wordt hoofdzakelijk begrepen het doorverkopen of schenken van materiaal 

dat voor een firma overbodig is aan een andere firma die het als een grondstof ziet, waarna die 

grondstoffen in een productieproces terechtkomen. Deze symbiose wordt alleen maar interessanter als 

beide samenwerkende firma's actief zijn in sectoren waarin ze elkaar geen concurrentie aandoen. 

De industriële symbiose is op de Tivoliwerf een samenwerking tussen de aannemer van de bouwplaats en 

een groep bedrijven uit de buurt die bekistingshout een nieuw leven geven bij de productie van serres. 

Hun project heet "Tomato Chili”. 

Op de bouwplaats halen de werfwachters systematisch al het bekistingshout waarin "Tomato Chili" 

geïnteresseerd kan zijn3 uit de houtcontainer. Vooraf is er dus aan de aannemer een bestek gegeven met 

hout dat potentieel hergebruikt kan worden (beplanking, verpakkingshout enz.). Het apart ingezamelde 

hout wordt vervolgens op de bouwplaats opgehaald door "Tomato Chili" met een tot nul beperkt 

transport aangezien hun werkplaats naast de bouwplaats staat. 

Eerst wordt het hout schoongemaakt en worden betonresten en spijkers verwijderd (door arbeiders in 

een programma voor sociale re-integratie). Vervolgens wordt het gesorteerd op afmetingen en wordt het 

in de werkplaats bewerkt tot het gewenste profiel voor gebruik in de opbouw van de toekomstige serre. 

De opbouw is volledig omkeerbaar; de serre is bijgevolg moduleerbaar, herbruikbaar en demonteerbaar. 

De opbouw is eenvoudig aangezien alle stukken maximaal 1,60 m lang zijn, wat ze gemakkelijk te hanteren 

en te vervoeren maakt. 

 

                                                           
3We zouden de voorkeur kunnen geven aan de term upcycling (sommige auteurs hebben het liever over "superuse") 
in de plaats van hergebruik omdat het materiaal dat door de producent als afval werd gezien door de tweede 
gebruiker een nieuwe bestemming krijgt die los staat van de eerste en waarbij de toegevoegde waarde hoger ligt dan 
bij de eerste toepassing. 
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Bekistingshout dat een nieuwe bestemming kan krijgen Bewerken van de stukken 

   
Sorteren volgens afmetingen Schoongemaakt en geschaafd hout Types ingezameld hout 

   
Resterend afval voor hergebruik Serre in losse stukken Productie van de stukken van de 

serre 

   
Opbouw van een serre Geplaatste serre 

(foto's: "Tomato Chili" & WTCB) 

 

Door deze upcyclingketen voor het bekistingshout te steunen, kan op de bouwplaats 1 m³ hout per serre 

uit de houtcontainers gehouden worden. En evenveel hout krijgt een nieuwe bestemming door 

hergebruik in de plaats van recyclage. Deze actie levert dus een dubbele economische winst op (minder 

afval voor de aannemer en goedkope grondstof voor de serrebouwer), naast de winst voor het milieu. 

 

Op 01/06/2017 was er voor 4,2 m³ hout van de bouwplaats hergebruikt voor de bouw van serres. Het 

hout van de bouwplaats is vooral gebruikt voor stukken kleiner dan 90 cm. Stukken groter dan 120 cm zijn 

immers op de bouwplaats hergebruikt. Voor een serre van 9 m² is 1,14 m³ hout nodig. Van het 

teruggewonnen hout wordt bij de productie van de serre 43 % afval (slechte stukken, schaven, enz.). Al 

het afval dat zo ontstaat wordt echter gebruikt voor compost of verbranding (aanmaakhout). 

 

Alle partijen die hierbij betrokken waren, hebben voordeel gehaald uit deze ervaring: 
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o De aannemer heeft een opportuniteit gevonden om een deel van zijn hout niet in de 

houtcontainers te hoeven gooien en de prijs voor de inzameling van deze grondstoffen bijgevolg 

te verlagen. 

o Deze actie past ook bij de overtuiging van de aannemer om innoverende bedrijven te steunen die 

actief zijn rond duurzame projecten en circulaire economie. 

o Het project "Tomato Chili" heeft een betrouwbaar kanaal gevonden om aan grondstoffen te 

komen. Dit was de motivatie om een kandidatuur in te dienen voor de projectoproep Be.Circular 

2017 om een circulair businessmodel uit te werken in verband met de functionele economie. 

 

 Op de bouwplaats worden verscheidene fracties gesorteerd dankzij de samenwerking met de firma 

Levanto en de terbeschikkingstelling van werfwachters. 

Om economische redenen sorteert de aannemer het afval in verscheidene fracties: inert, gevaarlijk, hout, 

metaal, huishoudelijk en gemengd afval. 

Afval dat gewoonlijk bij het gemengd afval wordt gegooid, wordt nauwkeuriger gesorteerd met de 

bedoeling op het vlak van economie en milieu te komen tot een optimale situatie, zoals hierboven 

uiteengezet bij de raming van het afval. Aldus worden de volgende fracties op de bouwplaats gesorteerd: 

 

 

Fractie Omschrijving van de keten 
Plastic verpakking en 
soepele plastics 

Het Clean Site-systeem stelt zakken van 400 liter ter beschikking die alleen 
met plastic verpakkingsfolie mogen worden gevuld. De aannemer gebruikt in 
de plaats van de clean site-zakken gelijkaardige zakken van zijn 
afvalinzamelaar. 
De aannemer vult de zakken op de bouwplaats en brengt ze naar zijn depot 
waar zijn afvalinzamelaar ze komt ophalen. 

Piepschuimverpakkingen Om piepschuimverpakkingen in te zamelen (te recycleren) gebruikt de 
aannemer zakken zoals die voor de plastic verpakkingen. 
Die worden rechtstreeks op de bouwplaats opgehaald door de 
afvalinzamelaar. 

Isolatie van minerale wol De aannemer heeft een akkoord met een producent van minerale wol zodat 
deze snijafval terugneemt dat ontstaat bij de verwerking van zijn producten. 
Dit afval wordt opnieuw aangewend bij de productie van de isolatie. 
Dit afval verschijnt nog niet in de afvalmonitoring aangezien deze producten 
in een latere projectfase verwerkt zullen worden. 

Bitumineuze dakbanen De aannemer zal snijafval dat ontstaat bij de verwerking van bitumineuze 
dakbedekking apart inzamelen zodat het opnieuw gebruikt kan worden in de 
productiecyclus van roofing. 
Gelet op de voortgang van de werkzaamheden is dit kanaal nog niet getest. 

  
De aannemer zal bovendien een pers gebruiken om het volume van het papier- en kartonafval op de 

bouwplaats te verkleinen. 

 

 Tijdens de volledige werf wordt een monitoring van de afvalstromen uitgevoerd. Met deze monitoring 

kan de impact van de afvalproductie op het projectbudget gemeten worden maar ze helpt ook bij de 

bewustwording over de gevolgen van de werkmethodes op de afvalproductie. 

De afvalmonitoring die de aannemer tot op 01/06/2017 heeft uitgevoerd, komt gelet op de voortgang van 

de werkzaamheden relatief goed overeen met de oorspronkelijke raming. De aannemer zal de 
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afvalmonitoring voortzetten, zeker voor de fracties die in de afvalraming zijn bepaald en die nog niet op 

de bouwplaats te vinden zijn. 

De afvalmonitoring wordt per kavel uitgevoerd zodat de projectleider de afvalproductie kan vergelijken 

bij de uitvoering van elke kavel. Alleen plasticverpakkingen en piepschuimverpakkingen worden 

ingezameld en opgevolgd voor de hele bouwplaats te samen. Op 01/06/2017 verschijnt piepschuimafval 

nog niet in de monitoring aangezien het nog niet van de bouwplaats is afgevoerd.  

Huishoudelijk afval verschijnt ook niet in de monitoring aangezien het rechtstreeks door Net Brussel 

opgehaald wordt. 

 

Dankzij de kanalen voor upcycling en hergebruik die door de bouwplaats gesteund worden, is tot op 

01/06/2017 niet minder dan 4,2 m³ hout en 5 ton vloerbekleding uit de afvalstromen en de gebruikelijke 

verbrandings- en recyclagekanalen gehaald. 

Hoewel deze cijfers nog relatief bescheiden zijn in vergelijking met de geraamde afvalvolumes die op de 

bouwplaats worden verwacht, tonen ze het potentieel aan om plaatselijke economische waarde te 

creëren aangezien er al bedrijven zijn die gebruik maken van deze beperkte grondstoffen. 

 
Evolutie van de totale afvalproductie per kavel. 

 

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

Volume

408 m³

298 m³

694 m³

12 m³

18 m³

1430 m³

29%

21%

49%

1% 1%

Tout-venant
Inertes
Bois
Métal
Emballage plastique
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 Tot slot wordt systematisch gezorgd voor een specifieke signalisatie op de containers en op de 

inzamelplaatsen en wordt deze op de bouwplaats aangehouden om de arbeiders te informeren en om 

ervoor te zorgen dat het afval optimaal wordt gesorteerd. 

Bovendien signaleert de aannemer samen met de werfwachters fouten bij het sorteren van afval en 

brengt hij ze onder de aandacht op plaatsen waar arbeiders langslopen. 

 

 

  
Huishoudelijk afval Gemengd afval 

  
Sorteeruitleg Kantoorafval Sorteerzone 

(foto's: WTCB & CBB-H) 

 


