
BELLIARD 40 

Pilootwerf voor beheer van bouwafval in Brussel 

Beschrijving van het project 

Het project omvat de bouw van een 14 verdiepingen tellend gebouw, 

bestaande uit 18.804 m² kantoorruimte, 202 m² handelsruimte en 17 

appartementen. Verder wordt een binnentuin van 400 m² aangelegd. De 

plafondhoogte bedraagt 2,7 m en de ruimtelijke modulering met een interval 

van 1,35 m laat een flexibele ruimtelijke indeling toe. 

 

Belliard 40 is op verschillende vlakken een voorbeeldproject inzake 

beperking van de milieu-impact.  

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 werf niet voor de 

hand liggend. Het perceel ligt pal in het hart van de Europese wijk, in de 

Belliardstraat, en is voor bijna 95% bebouwd. Er blijft dus weinig plaats over 

voor de inrichting van een bruikbare (permanente) zone voor afvalbeheer. 

Ondanks deze moeilijkheden heeft de aannemer zich ertoe verbonden om 

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  

 

 
Zicht op het project (foto: Yvan Glavie) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 

Bouw van een kantoor- en 

appartementsgebouw 

 

 

Innovatieve praktijken  

 Schatting vóór de werken 

 Afvalbeheerplan 

 BREEAM-certificatie 

 Sorteren van afvalstromen 

o Hout 

o Inert afval 

o Metaal 

o Gevaarlijk afval 

o Piepschuim 

o Plastic verpakkingen 

o Karton 

o Pallets zonder statiegeld 

o Huishoudelijk afval 

o Gips / pleister  

o Dakbitumen 

 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. 

 

 



   

Innovatieve praktijken voor afvalbeheer 

Op de bouwplaats worden tal van acties voor afvalbeheer in praktijk gebracht: 

 Ruim voor de aanvang van de werkzaamheden is voor dit project bijzondere aandacht besteed aan 

afvalbeheer. Het bestek bevat immers specifieke clausules met maatregelen die de aannemer moet 

treffen voor de afvalinzameling. Deze clausules houden verband met de eisen voor de BREEAM-

certificatie1 en met de bekroning als Voorbeeldgebouw. 

 

De aannemer zal het bouwafval (puin, enz.) verwijderen naarmate de werkzaamheden vorderen. Hij zal 

zodra de werken starten het afval per materiaal selectief scheiden en in aparte bakken inzamelen volgens 

het type en de aard voor een makkelijke recyclage overeenkomstig de eisen van Voorbeeldgebouwen en 

BREEAM. In de desbetreffende paragrafen hieronder wordt dit uitvoerig beschreven. 

Fragment uit het bijzonder bestek (bron: Art & Build) 

 

 Aan de hand van een schatting van de verwachte hoeveelheid afval op de bouwplaats werden de 

belangrijkste afvalstromen bepaald en werd het afvalbeheerplan op punt gesteld: verwachte 

hoeveelheid, sorteer- en inzamelmethode, verwerkingskanalen. Op basis van de meetstaat en het bestek 

van het project werd de totale hoeveelheid losgestapeld afval geraamd op 1287 m³, wat overeenkomt 

met 1167 t geproduceerd afval tijdens de werken. 

 
 

Raming van de afvalfracties en -stromen (in losgestapeld volume) en detail van het gemengd afval (bron: WTCB) 

 

Na het inert afval (28%) is het gemengd afval de grootste afvalstroom op de bouwplaats. De raming maakt 

het mogelijk te bepalen uit welke materialen het gemengd afval bestaat. Dankzij deze opsplitsing in 

fracties kan een beheerplan opgesteld worden voor de gescheiden inzameling van het afval. Zo is beslist 

om de volgende fracties op de bouwplaats apart te sorteren en in te zamelen: plastic verpakkingen, 

piepschuim, gipsmateriaal en dakbitumen.  

In vergelijking met de klassieke inzameling in containers voor gemengd afval mikt de aannemer met een 

dergelijk beheerplan op een optimalisering van zowel het milieu (inschakeling van betere 

verwerkingskanalen), de kosten (lagere inzamelkost) als het praktische aspect (vlotte inzameling van de 

verschillende fracties), rekening houdend met de beschikbare ruimte op de bouwplaats. Het 

afvalbeheerplan past ook in het kader van het engagement om te voldoen aan de criteria voor BREEAM-

certificatie en om bepaalde afvalfracties te recycleren. 

                                                           
1 Zie hieronder 



   

 

 Op de bouwplaats worden verschillende fracties gesorteerd. 

Wettelijk gezien moeten er maar 3 afvaltypes ingezameld worden (inert, gevaarlijk en niet-inert niet-

gevaarlijk). Maar om economische redenen sorteert de aannemer verschillende afvalfracties: inert, 

gevaarlijk, hout, metaal, huishoudelijk en gemengd afval.  

Een meer doorgedreven sortering van het gemengd afval is het gevolg van een streven naar een 

economisch en ecologisch optimum (zoals hierboven uiteengezet bij de raming van het afval). Zo worden 

de volgende bijkomende fracties op de werf gesorteerd: 

 

Fractie Omschrijving van de verwerkingsketen 

Plastic verpakkingen en 

soepele plastics 

Het Clean Site-systeem stelt zakken van 400 l ter beschikking die alleen met 

plastic verpakkingsfolie mogen worden gevuld. De aannemer gebruikt 

evenwel geen Clean Site-zakken, maar een door zijn afvalinzamelaar 

voorgesteld alternatief. Hij vult de zakken op de bouwplaats en laat ze door 

zijn inzamelaar ophalen, die zorgt voor de recyclage. 

Piepschuimverpakking Om piepschuimverpakkingen in te zamelen gebruikt de aannemer dezelfde 

zakken als die voor plastic verpakkingen. De afvalinzamelaar haalt ze 

rechtstreeks op de werf op en zorgt vervolgens voor hun recyclage. 

Pallets zonder statiegeld Pallets zonder statiegeld worden tijdelijk op de bouwplaats opgeslagen 

(ondergrondse verdieping) tot ze opgehaald worden via verschillende 

kanalen die de werfleider kent. 

Dakbitumen De dakwerker in onderaanneming verzamelt al zijn afval, inclusief snijafval 

van bitumineuze afdichting, in een bigbag. Hij neemt dit afval mee naar zijn 

bedrijf, waar hij het vervolgens sorteert en selectief inzamelt. De 

onderaannemer zorgt daarna voor de recyclage. 

Gipsplaten De aannemer verzamelt al het afval van de plaatsing van gipsplaten in aparte 

containers. Die worden rechtstreeks op de bouwplaats opgehaald door de 

afvalinzamelaar, die ze vervolgens naar de fabriek New West Gypsum in Kallo 

brengt voor recyclage. 

   
Inzameling van gipsplaten Inzameling van gevaarlijk afval Inzameling van plastic verpakkingen 

   
Inzameling van piepschuim Opslag van pallets zonder statiegeld Bitumineuze afdichting, waarvan het 

snijafval door de onderaannemer 

wordt meegenomen voor recyclage 



   

   
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 ingezet om afval aan de bron te sorteren, 

in te zamelen (en te verwijderen) volgens de vastgestelde fracties. 

Behalve de gebruikelijke containers voor inerte fracties, hout, metaal en gemengd afval gebruikt de 

aannemer bakken, zakken, bigbags, kuipen, 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. 

Dit gebeurt manueel of met de torenkraan. 

Voor de zwaarste materialen (inert afval, hout en metaal) gebruikt de aannemer bij voorkeur metalen 

kiepbakken die met de kraan opgetild kunnen worden en die mechanisch in de gepaste container kunnen 

worden geledigd.  

 

   
Kartonnen doos Kuip voor afvoer naar entrepot Metalen kiepbak op wielen 

   
Op te hijsen metalen kiepbakken Bigbag 



   

   
Palletisering voor transport Op te hijsen plastic kuip Plastic zak voor transport naar 

container 

(bron: WTCB & CBB-H) 

 

 Tijdens de hele duur van de werken werden de afvalstromen gemonitord. Dankzij deze monitoring kan 

de aannemer de impact van de afvalproductie op het projectbudget en de voortgang meten. Het helpt 

mensen ook bewust te worden van de gevolgen van de bouwmethodes voor de afvalproductie. Alleen het 

opgehaalde afval waarvan de aannemer een bewijs krijgt van zijn inzamelaar wordt in het 

monitoringbestand opgenomen. 

De verschillende fracties die voorkomen in de monitoringtabel zijn aldus inert afval, metaal, gemengd 

afval, hout, gevaarlijk afval, dakbitumen, gips en pleister, huishoudelijk afval, papier-karton, piepschuim, 

plastic verpakkingen en glas, voor een totaal volume van 2621 m³ of 12,6 m³/100m². 

 

 

 
Verloop van de totale afvalproductie. 

 



   

 

Opsplitsing van het bouwafval in fracties, in losgestapeld volume. 

 

De werkelijke afvalproductie komt niet overeen met de voorafgaande schatting. Hiervoor zijn twee 

mogelijke verklaringen: ten eerste is de stapelfactor van afval in containers potentieel hoger dan de 

geschatte waarde en ten tweede wordt er veel afval geproduceerd, eigen aan het bouwproces (en niet 

aan wat gebouwd wordt), bijvoorbeeld bekistingshout. Dit afval komt niet voor in de werfdocumenten 

die als basis dienden voor de schatting. Hieruit blijkt hoe belangrijk het is om enerzijds de vullingsgraad 

van de containerinhoud te verbeteren en zo minder holtes te laten (de stapelfactor verlagen) en 

anderzijds van tevoren de bouwmethodes te kennen die op de werf zullen worden toegepast. 

 

 Tot slot kregen de containers en inzamelplekken een specifieke signalisatie, deels ontwikkeld door ADEB 

en Go4Circle. Deze signalisatie wordt op de hele bouwplaats toegepast en in stand gehouden om de 

arbeiders continu in te lichten en een optimale sortering van het afval te garanderen. 

 

 

 

 

Huishoudelijk afval 

 
Clean Site-systeem Gipsafval Gevaarlijk afval 

(foto's: WTCB & CBB-H) 

 


