
DAG 1

STEENACHTIG AFVAL: VAN PUIN NAAR 
PRODUCT: VAN GOED NAAR BETER

24 FEBRUARI 2015

OPZET
Vlaanderen staat al jaren aan de top inzake recyclage 
van bouw- en sloopafval. In een continu streven 
naar verbetering worden zowel vanuit overheid als 
vanuit de sector en vanuit het onderzoek initiatieven 
genomen. Dit behelst dus zowel regelgeving, 
productontwikkeling als nieuwe processen. De 
studiedag wil enerzijds een stand van zaken 
opmaken inzake bestaande initiatieven zoals de 
afvalstoffeninventaris en een overzicht geven 
van bestaande toepassingen van gerecycleerde 
granulaten. Anderzijds wordt de focus op de toekomst 
gericht: met een nieuw eenheidsreglement en 
nieuwe toepassingsdomeinen staat de bouw- en 
recyclagesector voor nieuwe uitdagingen.   

PROGRAMMA 

08u45 Aanmelding van de deelnemers 

09u15 Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten -  
 Een  stand van zaken (evoluties & beleid)

  Philippe Van de Velde - OVAM  

09u40 Een eerste evaluatie van de   
 Afvalstoffeninventaris voor sloopwerken

  Johan D’Hooghe - CASO  

10u10 Een nieuw Eenheidsreglement voor de  
 verwerking van puingranulaten 

  Koen De Prins - OVAM 

10u35  PAUZE - koffie & thee 

10u50  Een blik op de toekomst van het slopen:  
 TRACIMAT

  Simon November & Annelies Vanden Eynde - VCB

11u10 Uitdagingen & tendenzen voor de breker 
  Yves Liberloo - Carmans Aannemingen &  

 Grondreiniging

11u35 Evoluties in het domein, de visie van de  
 recycling-sector

  Willy Goossens - FPRG 

12u15 LUNCH 

13u15 Een catalogus voor gebruik van secundaire  
 granulaten

  Kris Broos - VITO 

13u45  Een aantal ‘Voorbeeldprojecten en  
 evoluties...’ in het domein van beton met  
 gerecycleerde granulaten  
 Jeroen Vrijders - WTCB 

14u20  Een concreet project met recycling-beton
  Filip Props - OBBC 

14u40 PAUZE - koffie & thee 

15u00 Nieuwe toepassingen in de wegenbouw 
 Luc De Bock - OCW  

15u30 Procesinnovatie - een overzicht van nieuwe  
 scheidingstechnieken & beter ketenbeheer

  Miquel Joseph - KU Leuven - Recycon  

16u00 Afsluiten & discussie  

 

24 februari en 
 19 maart 2015 

Ingenieurshuis Antwerpen

Bouw- en sloopafval: 
nieuwe uitdagingen

TWEEDAAGSE STUDIEDAG

Expertgroepen  Milieu en Civiele Techniek

ALGEMEEN OPZET

De aandacht voor het efficiënt gebruik van grondstoffen 
en het valoriseren van de afvalstromen in de 
bouwsector neemt almaar toe.

Voor de steenachtige materialen (gerecycleerde 
granulaten) betekent dit steeds meer aandacht voor 
kwaliteit - ook bij het slopen - met het oog op steeds 
hoogwaardigere toepassingen. Dit brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee, maar ook kansen voor 
innovatie.

Ook de ‘niet-steenachtige’ materialen komen steeds 
meer in beeld. Hier liggen de uitdagingen in het zoeken 
van economische en efficiënte oplossingen, zowel 
op de werf als daarna. Het blijft ook zaak om een 
goed overzicht op de bestaande en zich ontwikkelde 
oplossingen te houden, en vanuit een bredere visie naar 
de problematiek te kijken.

DOELGROEP

Deze tweedaagse richt zich tot de aannemers, 
opdrachtgevers, studiebureaus & architecten, 
recyclagebedrijven, materiaalproducenten, … 

De studiedagen kunnen ook afzonderlijk gevolgd 
worden.

Jeroen Vrijders, Jan Verbraeken, Erik Bomans
Wetenschappelijke coördinatoren, Expertgroep Milieu

Diederik Schowanek, 
voorzitter Expertgroep Milieu

Jan Desmyter, 
voorzitter Expertgroep Civiele Techniek
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DATA
24 februari 2015
19 maart 2015 

PLAATS
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen

INSCHRIJVEN
Online inschrijven via www.ie-net.be/bsa

DEELNEMINGSBIJDRAGEN 
voor de beide studiedagen
€  420 voor niet-leden
€  315 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV-VIK)
€  315 voor bedrijfsleden ie-net 
€  270 voor leden onderwijs - overheid - 65+

voor 1 studiedag (keuzedatum aanvinken op online 
inschrijvingsformulier)
€ 280 voor niet-leden
€ 210 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV-VIK)
€ 210 voor bedrijfsleden ie-net
€ 180 voor leden onderwijs - overheid - 65+

ORGANISATIE
ie-net vzw
Ingenieurshuis
Christine Mortelmans, coördinator
Tel : 03-260 08 63
Gsm : 0489 55 55 59        
Christine.mortelmans@ie-net.be 

DAG 2

NIET-STEENACHTIG AFVAL: 
NAAR AFVALVRIJ BOUWEN & SLOPEN 

19 MAART 2015

OPZET
Het steenachtig afval uit de bouw wordt al jarenlang 
op een kwaliteitsvolle manier gerecycleerd. Steeds 
vaker komen de andere afvalstromen in beeld. Ook 
hier wordt gewerkt aan praktische, technisch haalbare 
en betaalbare oplossingen. Dit brengt heel wat 
uitdagingen met zich mee. 

Daarnaast vormt er zich steeds meer een visie op de 
toekomst: hoe kunnen we afvalvrij gaan slopen en 
vooral ook bouwen? Hoe pakken we deze uitdagingen 
concreet aan, op de werf, maar ook in de productie-
eenheid en vanuit een overheidsstandpunt?

PROGRAMMA 

08u45 Ontvangst en verwelkoming van de  
 deelnemers 

09u15 De nieuwe uitdagingen & mogelijkheden  
 voor het beheer van bouw- en sloopafval  
 Jeroen Vrijders - WTCB 

09u45 Afval op de werf: BREEAM en andere  
 (logistieke) aandachtspunten 

  Sven De Meuter - De Meuter 

10u15  Voorschrijven van recycling-materialen
  n.n. 

10u45  PAUZE - koffie & thee

11u00  Een overzicht van recyclagemogelijkheden 
  voor bouw- en sloopafval 
  Erik Bomans - IBEVE 

11u30 Een concrete case: recycling van cellenbeton:  
 do’s & don’ts

  Kurt Jacobs - EKP Recycling

12u00 LUNCH

13u15 Afval recycleren, binnen welk (regelgevend)  
 kader?

  Mireille Verboven - FEBEM

13u45 Kunststoffen: de nieuwe uitdaging?
  Petri Ven - Federplast 

14u15  Uitgebreide producentverantwoordelijkheid &  
 andere manieren om recycling op te krikken

  Mike Van Acoleyen - Arcadis Belgium 

14u45  PAUZE - koffie & thee 

15u00 Recyclage van vloerbedekking
  Erik De Bisschop - Desso 

15u30 Het actieplan & Beleid van OVAM
  Roos Servaes - OVAM 

16u00 Afsluiten & discussie
  Jan Verbraeken - Arcadis Belgium 

16u15 Einde 
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