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 Het materialenaspect en afvalprobleem is nu 

vaak erg verwaarloosd in ontwerpen van 

gebouwen, wijken en steden. 

 Nochtans zijn er erg veel milieuproblemen en 

gezondheidsrisico’s verbonden aan 

grondstoffen en materialen. 

 



De keerzijde van niet-biodegradeerbare materialen 



Albatros met een zware maag ! 

Bron: De morgen magazine. Kijk zeker ook op http://www.midwayfilm.com/ 

http://www.midwayfilm.com/


Hergebruik - Recycling 

Hergebruik van de fiets en auto 

is niet meer mogelijk. 

Recycling natuurlijk wel. 

De energie-inhoud van metalen 

is te hoog om maar één keer te 

gebruiken ! 

Sint-Gillis Waas (B) 



Uitdagingen voor Vlaanderen en EU 

 Twee topprioriteiten voor EU: 

 Materialenonafhankelijkheid 

 Energieonafhankelijkheid 

 Transitie naar een lage-C, circulaire economie 

 Transitie op energetisch vlak 

 Transitie naar duurzaam materialenbeheer. 

 

16/12/2011 

Bron: 20 jaar MINA (Jones, 

K.U.Leuven/ELFM C) 



Ladder van Lansink voor omgaan met afval.  

Voorkeur neemt af van boven naar onder 

 Preventie (voorkom afval) 

 Hergebruik (van voorwerpen) 

 Recyclage (van materialen) 

 Composteren (vergisten) 

 Verbranden met recuperatie van energie 

 Verbranden 

 Storten 

 



Lansink 1.0 

Preventie & hergebruik 

 

Recuperatie 

 

Verbranding met E-recuperatie 

 

Storten (landfilling) 

 

Lansink 2.0 

Revisie noodzakelijk van de Ladder van Lansink.  

Preventie & hergebruik 

 

Recuperatie 

 

Verbranding 

met E-

recuperatie 

 

Tijdelijke opslag 

i.f.v. latere 

valorisatie 

(WtM/E)  

“Juiste keuze” = f(t, technologie, materiaalstroom…) 

16/12/2011 

Bron: 20 jaar MINA (Jones, 

K.U.Leuven/ELFM C) 

Verbranden met energie recuperatie moet zeer omzichtig worden ingezet. 

Vaak is het beter het afval tijdelijk en gecontroleerd op te slaan om het 

afval dan later te kunnen gebruiken als secundaire grondstoffenbron 

(enhanced landfill mining (ELFM). (zie presentatie zware metalen) 



End-of-the-pipe maatregelen reduceren afvalvolume niet. 



Retourverpakkingen met (voldoende hoog, € 0,25) statiegeld 

is in de meeste Europese lidstaten al lang een feit: 

STAP 1 Ladder van Lansink: preventie en hergebruik. 



De helft van het huishoudelijk afval is composteerbaar 

(GFT) 

Aërobe compostering levert compost voor de tuin. 

Anaërobe compostering levert biogas op. . 



Gemeenschappelijk tuinieren en composteren in de 

ecowijk eco-viikki (Helsinki, Fin.) 

Ruimte voor composteren op wijk niveau. 



Hergebruik kan ook via de Kringwinkel. 

Leuven en Mechelen (B) 



Downcycling: voorbeeld Tetrapak  



De productie van Tectan® platen lost het afvalprobleem uiteindelijk niet op ! 



Preventie - Recycling 



Preventie door hergebruik. 

Ecover                        Body Shop  



Hergebruik van gebouwen betekent renovatie (en vaak 

ook zoeken naar nieuwe functies). 

De energie-inhoud van het gebouw (materialen én opbouwen destijds) is hoog. 

Renovatie en hergebruik dringen zich op. 



Renovatie en wijkvernieuwing in Belfort Bethoncourt (Fr) 

Voor …. … en tijdens de renovatie. 



Renovatie waar mogelijk in de ecowijken. 

Loretto-areal in Tübingen (D) Vauban wijk in Freiburg (D) 

Petrisberg in Trier (D) 

Renovatie van oude kazernegebouwen bij het ontwikkelen van 

verlaten militaire domeinen tot ecologische wijken. 



Bouwen en wonen veroorzaakten destijds 

 minder afvalproblemen. 

Er werden lokale nagroeibare materialen 

gebruikt (twijgen en stro) en mineralen (leem) 



Nagroeibare bouwmaterialen verdienen de voorkeur. 



Bio-ecologisch bouwen heeft aandacht voor alle milieu- 

en gezondheidsaspecten tegelijk. 

 Biologisch bouwen: 

aandacht voor de 

gezondheid van 

bewoner/gebruiker 

 Ecologisch bouwen: 

aandacht voor 

ecosystemen/milieu 

 Bio-ecologisch 

bouwen: combinatie 

Materialen keuze kan 

dan wel in orde zijn. 

Energetisch is dit huis 

een probleem: zeer 

gebrekkige thermische 

isolatie ! 



Bouw met lokale materialen (transport !). 

Collonges-la-Rouge (Fr) 

Lokale ijzerhoudende zandsteen 

Durbuy (B): lokale kalksteen 



‘Local touch’ in Kent (UK) 

Wye (UK) Bouwen met lokaal gewonnen ‘Silex’ keien 



Bouwen met baksteen (klei) 

Alphen a/d Rijn (NL): Ecolonia 

De hoge energie-inhoud van baksteen is 

een pleidooi voor hergebruik of toch 

minstens recycling ervan. 



Baksteen puingranulaat  

is een secundaire grondstof die grind vervangt 



Ongebakken stenen hebben een lagere energie-inhoud. 

Geperst onder hoge druk. 

Kalkzandsteen is 

ideaal voor 

binnenmuren of 

binnenspouwblad 

Leemstenen 



Ongebakken leemstenen. 

Culemborg (NL) Kessel Lo (B) 



Levens cyclus analyses (LCA) zijn noodzakelijk voor 

objectieve beoordeling van materialen 
 

Principe van een milieu Levenscyclus analyse 

(mLCA) Uit SPIRINCKX, 2006 



Gangbare verven en beitsen  bevatten giftige 

kleurpigmenten én giftige oplosmiddelen. 

Giftige oplosmiddelen (vluchtige organische stoffen, VOS) vormen een 

bijdrage (25 %) aan de vorming van zomersmog. 



In natuurverven en - beitsen worden natuurlijke pigmenten 

geconcentreerd tot een niet natuurlijke concentratie. 

Pas in de sloopfase worden die weer verdund, en kan de afbraak door micro-

organismen worden gestart. 



Vergelijk met de destillatie van alcohol tot niet-natuurlijke 

concentraties. 



Voor oliegedragen verven gebruikt men vaak lijnolie uit 

vlaszaden (Linum sativum) 

In linoleum gebruikt men  

vlas als grondstof 
Linum sativum (vlas) in bloei 



Linoleum 



Scandinavische kookverven. 

Keuruu (boven) ; Porvoo (onder) (Fin) 
Ecowijk ‘De Bongerd’ 

in Zwolle (NL) 



Hout en natuurverf brengen sfeer in de wijken 

Culemborg (NL): ecowijk EVALanxmeer 



Probleem is de hogere prijs van bio-ecologische 

producten. 

Nu duurzaam investeren is LATER goedkoper. 

 HOE (FINANCIEEL) PRIKKELEN TOT PARTICIPATIE ? 
 

 MILIEUHEFFING : NEE = een gewone belasting: 

kan niet ontweken worden: je betaalt, ook al vervuil je 

niet.  v.b.: huisvuilbelasting,milieubelasting, … 

= een vast bedrag / gezin, persoon, voor betalen stort- 

of verbrandingskosten 

prikkelt niet tot volumereductie (P.S. vuilniszakkenprijs) 

 



 ECOTAX: JA 

Je betaalt niet, tenzij je vervuilt. 

Beloning voor de niet-vervuiler. 

Ontmoediging voor de vervuiler. 

Prikkel voor gebruik van alternatieven. 

 

Opbrengst (als er is), dient enkel milieubeleid 

Sociaal rechtvaardig ? 

Er is een alternatief voorhanden (b.v. PVC) 

Er is geen alternatief voorhanden (b.v. energie): Dan is sociale 

correctie met de opbrengst van de ecotax aangewezen. 

 



Hout is een nagroeibaar en composteerbaar materiaal 

Hout toepassen kan in het hele gebouw, binnen en buiten 



Gebruik hout met het Forest Stewardship Council label 

(FSC) 

Duurzaam bosbeheer (Letland) 
Malle (B): Fabriekshal Ecover 



Hout. Sluit kringlopen ook op wijkniveau. 

Hovden (N)  



Nagroeibare materialen op wijkniveau  

Freiburg Im Breisgau (D). Vauban wijk 



Ecologische wijk Eco-Viikki  in Helsinki (Fin.) 



Stroleembouw kent een sterke groei in Europa 

Strolemen villa in 

Keerbergen (B) 

Kortrijk-Dutsel (B) 



Strobalenbouw kent een sterke groei in Europa. 

http://www.casacalidalogeren.be  Tongeren (B) Poppau (D)  

ecodorp Sieben Linden.  

http://www.casacalidalogeren.be/


Bouwen met strobalen (zie www.casacalida.be ; 

www.strawbale-net.eu )  

http://www.casacalida.be/
http://www.strawbale-net.eu/
http://www.strawbale-net.eu/
http://www.strawbale-net.eu/




Riet - bouw in Culemborg (NL) 



Er zijn talrijke milieuvriendelijke alternatieven 

beschikbaar. 

Gebakken klei (=keramiek) of 

polypropeen i.p.v. PVC buizen 

Traskalk in plaats van 

cement 



De beoordeling van bouwmaterialen 

Een eerste poging.  

Niet genoeg kwantitatief wetenschappelijk 



De 4 varianten methode 

(DCBA). SEV en BOOM 

De Nederlandse stichting experimenten volkshuisvesting (SEV 1993/1995) publiceerde destijds een checklist 

met bouwmaterialen en bouwactiviteiten, gerangschikt naar milieu-impact. 



De vier variantenmethode van BOOM. 



Onderzoek van het NIBE. 
Zie www.nibe.org  

De oorspronkelijke werkwijze uit 1992 

http://www.nibe.org/




Intussen is de werkwijze geactualiseerd (via de TWIN 

methode) en worden er 7 klassen onderscheiden. 

NIBE Research bv, 2008. 







Internationaal overzicht verschillende meetinstrumenten om   

milieuscore van gebouwen te bepalen 

KNAPEN, M. & C. BOONSTRA, 2000 
www.greencalc.com  

http://www.greencalc.com/


Een voorbeeld: het Oxfam wereldwinkel gebouw in Gent 

doorgerekend met Greencalc ®. 



Oxfam wereldwinkel. Nationaal secretariaat Gent. 

Zonering: zuiden (bureel) noorden 

(koele opslag).  
Zuidzijde met glazen gevel  



Oxfam wereldwinkel Gent 

Hemelwater infiltratie Daglicht toetreding 



Het secretariaat van Natuurpunt vzw in Mechelen, in 

Gent doorgerekend met Greencalc ®. 



The International Initiative for a Sustainable Built 

Environment. (http://www.iisbe.org) 

Het is interessant om milieu-evaluatie in 

internationaal verband te organiseren 



Er zijn intussen talrijke voorbeelden op gebouwen niveau 

in België. 

Gent (bezoekerscentrum de Bourgoyen) ; Malle (fabriek Ecover) ; 

 Leuven (Steinerschool) 



Duurzame wijkontwikkeling 

‘Ieper De Vloei’ 

 

Maar het is vooralsnog wachten op de eerste aanpak op 

stedelijk en op wijk niveau. 

Wordt Ieper de eerste in Vlaanderen ? 

Of wordt het Sint-Niklaas met de Clementwijk ? 

Of Mechelen met het Papenhof? 


