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FPRG en OVAM vieren 25 jaar
recyclage van bouw- en sloopafval

MET EEN STUDIEDAG IN MECHELEN VIERDEN DE FEDERATIE VAN PRODUCENTEN
VAN RECYCLING GRANULATEN (FPRG) EN DE OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFEN
MAATSCHAPPIJ (OVAM) DE VIJFENTWINTIGSTE VERJAARDAG VAN DE RECYCLAGE
VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL IN VLAANDEREN, EEN VAN DE OMVANGRIJKSTE AF
VALSTROMEN EN TEVENS EEN BELANGRIJKE NIEUWE GRONDSTOF VOOR ONZE SA
MENLEVING. MEER DAN 20% VAN HET AFVAL IN VLAANDEREN IS BOUW- EN SLOOP
AFVAL. GELUKKIG IS HET EEN AFVALSTROOM DIE WE ZEER GOED RECYCLEREN: 95%
VAN HET STEENACHTIG AFVAL WORDT VANDAAG GERECYCLEERD EN HERGEBRUIKT
ALS GRANULAAT IN DE WEGENBOUW OF VOOR NIEUWE BOUWTOEPASSINGEN. BIJ
NA VEERTIEN MILJOEN TON GERECYCLEERDE EN GECERTIFICEERDE PUINGRANULA
TEN WERDEN IN 2013 IN VLAANDEREN GEPRODUCEERD EN TERUG IN DE MATERIA
LENKRINGLOOP GEBRACHT ALS NIEUWE GRONDSTOF. DAT IS BELANGRIJK WANT OP
DIE MANIER VERMIJDEN WE HET GEBRUIK VAN NIEUWE, EINDIGE GRONDSTOFFEN.

25 jaar ervaring
Bouw- en sloopafval was één van de eerste
afvalstromen die in Vlaanderen selectief in
gezameld werden met het oog op recyclage.
Hoewel na de tweede wereldoorlog al sprake
was van recyclage-activiteiten van bouw- en
sloopafval, kwam de echte doorbraak pas
later. Het Afvalstoffendecreet van 1981 be
schouwde bouw- en sloopafval als 'een nuttig
toe te passen afvalstof' en in 1990 werd de
eerste Vereniging van Verwerkers van Sioop
puin opgericht. Vanaf de jaren 90 nam de
recyclage een hoge vlucht, niet in het minst
door de invoering van de certificatie van de
gerecycleerde granulaten. Met uitvoerings
plannen voor het beheer van bouw- en sloop
afval werden door de OVAMondertussen het
kader en de doelstelling van het beleid uitge
stippeld.

Kwaliteit leidt tot betere re(yclage
Kwaliteit is essentieel om tot een hoge recy
clagegraad te komen: bouwtechnische kwali-

Toename van de hoeveelheid gere- teit én milieu-hygiënische kwaliteit. Dat is be-
cycleerd en gecertificeerd granulaat langrijk voor het leefmilieu maar ook voor het

in de periode 1997-2013 vertrouwen in het gerecycleerde product. Dat

-- ...- - ...... • gecertificeerde gerecycleerde
granulaten

• gecertificeerd asfaltgranulaat
voor hergebruik in nieuwasfalt

16
14

c 12
UI B 10n. c 8i= <li

0= 60 ï'':
U 4
W 2
M 0
LI)

;;
N

"3."·c
.2_._
::U:::»

~ 00 mOM N M ~ ~ ~ ~ 00 fi 0 M N Mm m fi 0 a 0 0 0 0 0 0 OOM MMM
m m fi 0 0 0 0 0 0 0 a a a 0 0 0 0
MMM N N N N N N N N N N N N N N

betekent dat het product gegarandeerd vrij
moet zijn van verontreinigende stoffen zoals
asbest of teer. De voorbij jaren zijn verschil
lende initiatieven genomen om die kwaliteit
te garanderen, zoals bijvoorbeeld de invoe
ring van een eenheidsreglement voor beheer,
recyclage en keuring van gerecycleerde puin
granulaten of de invoering van een verplichte
sloopinveritaris voor bedrijfsgebouwen groter
dan 1.000 rn>,

Gesloten materiaalkringlopen
FPRGen de OVAMwillen ook vandaag nog op
roepen om onze inspanningen nog verder op
te voeren om recyclage van bouw- en sloopaf
val verder op te drijven. Dat kan door:

handhaving en controle verder op te voeren
zodat illegaal slopen en breken een halt
toegeroepen wordt;
de voorbeeldfunctie van de overheden bij
openbare werken maximaal in te vullen,
bijvoorbeeld bij wegenbouw;
selectief slopen algemeen gangbaar te ma
ken;
de invoering van Tracimat, een traceer- en
beheerssysteem dat vanaf 2016 de kwali
teit zal bewaken van aan de sloop tot aan
de recyclage.

Materiaalbewust bouwen in kringlo
pen
De OVAMstelde ook haar plan "Materiaalbe
wust bouwen in kringlopen" voor, plan dat
een hogere recyclagegraad nastreeft van niet
steenachtige fracties zoals gips, dakbiturnen.
cellenbeton ... Daarvoor is nog meer selectieve
sloop en inzameling nodig. De Verenigde Na
ties becijferden dat bouwen en wonen goed
zijn voor 40% van het wereldwijde energie
verbruik en de helft van het globale grond
stoffenverbruik. Om die druk op het leefmi
lieu naar beneden te krijgen, moeten we nog
meer doen dan materialen recycleren. Daarom
wordt in het plan ook gefocust op de milieu
en materialenimpact van gebouwelementen
en nieuwe concepten zoals dynamisch bou-

wen.

woordvoerder@ovam.be


