
GREENHILL PARK 

Pilootwerf voor beheer van bouwafval in Brussel 

Beschrijving van het project 

Het project bestaat uit de bouw van twee appartementsgebouwen. Meer 

specifiek voorziet het project in de bouw van 31 appartementen en 73 

parkeerplaatsen voor een totale oppervlakte van 13.130 m² (waarvan 7.440 

m² bovengronds). De twee gebouwen worden tegelijkertijd gebouwd. De 

werken omvatten de sloopwerken van een bestaand paviljoentje, 

grondwerken, berlinerwanden, staalskelet, plat dak, speciale technieken en 

afwerkingswerken. 

 

Wat het afvalbeheer betreft, is de site groot genoeg om verschillende 

containers te plaatsen en een klein afvalsorteercentrum in te richten. 

Ook sloeg de afvalinzamelaar bijna 5.000 m³ herbruikbare grond op vlakbij 

de werf om het vrachtwagentransport en bijbehorende milieu-impact te 

beperken. 

 

De hieronder vermelde acties werden tijdens de voorbereidende fase van de 

werken met de aannemer besproken. 

 

Meer informatie over het project: www.greenhillpark.be  

 

  
Virtueel zicht op het project 
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Innovatieve praktijken  

 Schatting vóór de werken 

 Afvalbeheerplan 

 LEAN-management 

 Industriële symbiose - 
terugwinning van hijstouw 

 Scheiding specifieke 
afvalstromen 
o Plastic verpakkingen 
o Hijstouw 
o Dakbitumen 

 Signalisatie en informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aannemers 

Jacques Delens 

(www.jacquesdelens.be)  

 

Actie in het kader van het 

Gewestelijk Programma voor 

Circulaire Economie. 
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Innovatieve praktijken voor afvalbeheer 

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

 Op basis van de meetstaat, de plannen en het bestek van het project werd een schatting gemaakt van de 

verwachte hoeveelheid afval op de werf. Dit maakte het mogelijk om de belangrijkste afvalstromen te 

bepalen en het afvalbeheerplan op punt te stellen: raming van de verwachte hoeveelheid, sorteer- en 

inzamelmethode en de geplande verwerkingskanalen. Het tijdens de werken geproduceerde volume 

losgestapeld afval zou in totaal 1.126 m³ bedragen en voor 87% bestaan uit de volgende drie 

afvalstromen: inert afval, gemengd afval en hout. 

 

 
Schatting van de afvalfracties en -stromen (in losgestapeld volume) (bron: WTCB) 

 

De raming laat toe te bepalen uit welke materialen het gemengd afval bestaat (belangrijkste afvalstroom 

in de schatting). Dankzij deze opsplitsing in fracties kan een beheerplan opgesteld worden voor de 

gescheiden inzameling van sommige materialen die behoren tot het gemengd afval. 

Met een dergelijk beheerplan wordt er gemikt 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 project Greenhill Park optimaliseert zijn werfbeheer door toepassing van het LEAN-model. Dit model 

voor efficiënt werfbeheer en doeltreffende operationalisatie is erop gericht om de kwaliteit van de 

werken te verbeteren door alle partijen op de bouwplaats erbij te betrekken. Het LEAN-model beoogt een 

grotere polyvalentie van aannemers en arbeiders door ruimte en tijd te creëren voor samenwerking 

tussen alle actoren (aannemer, onderaannemer, arbeiders enz.) op basis van participatieve methodes. 

Het grondbeginsel van LEAN is duurzaam waarde genereren voor de klant door kosten te schrappen 

gelinkt aan verspillingen in het bouwproces. Met andere woorden, alles wat geen meerwaarde creëert 

voor de klant wordt vermeden (kosten beperken en afvalstromen optimaliseren). Deze kosten hebben 

niet alleen te maken met constructiefouten, maar ook met onredelijke stocks, buitensporige 

verplaatsingen, onderbenutte capaciteiten enz. Met LEAN-management is het dus mogelijk om zowel de 

werfwerkzaamheden efficiënter te laten verlopen door fouten en bijgevolg afvalproductie te vermijden, 

als de planning te verbeteren door responsabilisering van alle actoren. 
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Markering van de opslagplaatsen van materialen 

volgens het LEAN-model. (foto: WTCB) 

Markering van de circulatiezones volgens het LEAN-

model. (foto: WTCB) 

 

 De hoeveelheid afval van het bouwproces zelf is moeilijk in te schatten aangezien die niet in de 

werfdocumenten (meetstaat materialen) is opgenomen. Van dit geproduceerde afval kan het aandeel 

hijstouwen (wegwerpriemen voor het laden en lossen van wapeningsstaal) groot zijn. Voor deze 

afvalstroom heeft de aannemer een specifieke oplossing gevonden door een industriële symbiose op te 

zetten.  

Industriële symbiose wil zeggen dat bedrijf A een materiaal dat het als afval beschouwt, verkoopt of 

schenkt aan bedrijf B die dit gebruikt als grondstof voor zijn productieproces. Deze symbiose is des te 

interessanter als de twee samenwerkende firma's uit niet-concurrerende sectoren komen. 

De industriële symbiose op de bouwplaats van Greenhill Park is een samenwerking tussen de aannemer 

en een onderneming voor aangepast werk, L’Ouvroir, die hijstouw een nieuw leven geeft door er allerlei 

voorwerpen van te maken. 

 

Op de werf worden de hijstouwen in bigbags van de aannemer verzameld. De arbeiders zamelen ze in bij 

de verwerking van wapeningsstaal. 

L’Ouvroir komt ze vervolgens op de werf ophalen. De hijstouwen worden erna (in een wasmachine) 

gewassen, gesorteerd per profiel en ouderdom, geordend naar lengte en vervolgens verwerkt voor de 

realisatie van verschillende producten als toebehoren voor draagtassen (draagriem / schouderriem / 

boordsel / paspel, ...). 

 

Hijstouw (wegwerpriemen voor het laden en lossen van wapeningsstaal) op de werf. 

 

 

De hijstouwen worden bewerkt om er toebehoren voor draagtassen van te maken. 
(foto's: WTCB & L’Ouvroir) 

 

Alle betrokken partijen hebben voordeel gehaald uit deze ervaring: 

o De aannemer heeft een manier gevonden om een deel van het afval uit de containers te halen en 

zo de kostprijs voor het inzamelen/behandelen van dit materiaal te verlagen. 



Versie van 13/05/2019 

   

o Deze actie komt ook tegemoet aan de wens van de aannemer om ondersteuning te bieden aan 

innovatieve bedrijven die duurzame projecten in de kringloopeconomie uitvoeren. 

o L’Ouvroir heeft een betrouwbare bevoorradingspartner voor zijn grondstof gevonden. 

Deze praktijk zit evenwel nog in de experimenteerfase, is afhankelijk van de werfomstandigheden en moet 

grondiger worden bestudeerd alvorens hij kan worden herhaald. 

 

 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 afval, 

gevaarlijk afval, 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 aspecten van het afvalbeheerplan. 

Zo worden de volgende fracties op de werf gesorteerd: 

 

Fractie Omschrijving van het verwerkingskanaal 

Verpakkingen van 

soepel plastic 

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

verpakkingsfolie mogen worden gevuld (zie https://www.cleansitesystem.be/nl/).  

De aannemer vult de zakken op de werf en brengt ze naar zijn depot, waar zijn 

afvalinzamelaar ze ophaalt. 

Dakbitumen De dakwerker neemt al het snijafval van de dakafdichting mee naar zijn bedrijf en 

verzamelt het daar in bigbags. De fabrikant neemt het afval terug waar hij het opnieuw 

in de productiecyclus introduceert. 

Hijstouw  (zie hierboven) 

  

   
Huishoudelijk en gevaarlijk afval Hijstouw  Afval van dakbedekking 

   
Hout (vooraan geordend, achteraan 

losgestapeld) 

Containers hout, inert afval, metaal, 

gemengd afval 

Verpakkingen van soepel plastic 

(foto's: WTCB) 

 Tot slot wordt een specifieke en systematische signalisatie op de containers en de inzamelplaatsen 

aangebracht, en op de hele werf in stand gehouden om de arbeiders te informeren en een optimale 

afvalscheiding te garanderen. 

Huishoudelijk afval Containers hout en gemengd afval Sorteer- en inzamelzone 

(foto's: WTCB) 

 


