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WAT? Het potentieel voor hergebruik vastleggen

Een inventaris voor hergebruik wordt opgemaakt voor een gebouw bestemd voor afbraak of renovatie. 

➔ Bepaalt welke elementen in een gebouw een hergebruikpotentieel hebben.

➔ Het resultaat is een oplijsting van deze elementen, aangevuld met relevante informatie.

• Afmetingen: 

• Hoeveelheden

• Toestand

• Milieugegevens

• Technische eigenschappen

• Ontmantelingsadvies

• Enz.

Een inventaris voor hergebruik



WAT? Het potentieel voor hergebruik vastleggen

➔ Een inventaris voor hergebruik opmaken is een cruciale stap om tot effectief hergebruik te komen 

➔ Een inventaris voor hergebruik dient tot: 

• het informeren van opdrachtgevers en architecten over mogelijke opportuniteiten voor hergebruik;

• het aanbieden van producten op de markt;

• communiceren met de ontmantelaar/sloper over de voorzichtig te ontmantelen elementen.  

• opvolgen van hergebruikwerkzaamheden (in de toekomst).

Een inventaris voor hergebruik



Het potentieel voor hergebruik vastleggen

1. Wanneer een inventaris voor hergebruik opstellen? 

2. Wie voert de inventaris voor hergebruik uit?

3. Waarom? Wat is het doel?

4. Hoe definiëren de ambities de aanpak? 

5. Hoe wordt de inventaris opgesteld?

• Hoe evalueer je het potentieel voor hergebruik? 

• Welke informatie verzamelen en hoe deze structureren?

• Hoe de inventaris gebruiken nadien?

+ Een reeks bijlagen: Vaak gerecupereerde bouwproducten, voorbeelden, hoe fotograferen, gevaarlijke stoffen, …

Een inventaris voor hergebruik



• Asbestinventaris:
• Voorafgaand aan inventaris voor hergebruik

• Uitvoeren voor enige destructieve test

• Eventueel een visuele inspectie op voorhand

• Afvalstoffeninventaris voorafgaand aan sloop
• Aandachtspunten

• Timing

• Categorieën en maatstaven

• Expertise

• Afval vs product

Wanneer een inventaris voor hergebruik opstellen?

INVENTARIS VOOR 
HERGEBRUIK

VOORAFGAAND AAN SLOOP



• Architecten

• Opdrachtgevers

• Deskundigen, experts

• Deskundigen inzake hergebruik

• Aannemers van bouw- en sloopwerken

• Handelaars in herbruikbare materialen

• Enz. 

Voordelen en beperkingen

Wie stelt de inventaris voor hergebruik op?



• Architecten:
De waarde van een element beoordelen

Opportuniteiten op basis van een nieuw project

Soms pas betrokken na de sloop

Bijkomende opdracht

>< onbeschreven blad

Hergebruikmarkt soms weinig bekend

→ Verbonden aan een integratieproject

Voordelen en beperkingen

Wie kan een hergebruiksaudit uitvoeren?



• Bouwheer: 
Voorafgaande interventie

1e interne audit

Just-in-time hergebruik in geval van verscheidene werven

Soms beperkte technische kennis

Niet altijd voldoende middelen voor omvattende audits 

→ Eerste beoordeling

Voordelen en beperkingen

Wie kan een hergebruiksaudit uitvoeren?



• Studiebureaus, gebouwexperts: 
Technische en juridische kennis

Soms beperkte ervaring met hergebruik

→ Verbonden aan audit voorafgaand aan de sloop

Voordelen en beperkingen

Wie kan een hergebruiksaudit uitvoeren?



• Hergebruikexperts 
Expertise in de beoordeling van het hergebruikpotentieel

Verbinding tussen verschillende actoren

Voorstellen van innovaties

Technische prestaties

Functie in ontwikkeling

Bijkomende interventie

→ Hoge ambities

→ Geschikte middelen

→ Overzicht van hergebruikmogelijkheden en gevolgen ervan

Voordelen en beperkingen

Wie kan een hergebruiksaudit uitvoeren?



• Aannemers van bouwwerken/sloop- en ontmantelingswerken: 
Raming van de technische en logistieke uitdagingen verbonden aan de ontmanteling

Mogelijkheden voor hergebruik/hertoepassing op de site of “just-in-time”

Risico van belangenconflicten

Gebrek aan ervaring in de identificatie van het hergebruikpotentieel

→ Op de site hergebruikte materialen

→ Technische en logistieke haalbaarheid

→ Complexere ontmantelingsprocessen

Voordelen en beperkingen

Wie kan een hergebruiksaudit uitvoeren?



• Handelaars in hergebruikmaterialen: 
Goede kennis van de markt

Goede kennis van de voorwaarden die het hergebruikpotentieel beïnvloeden

Effectieve (her)circulatie van elementen

Visie gestuurd door het eigen marktsegment

Minder geschikt om innovatiekansen te identificeren

Identificatie van het hergebruikpotentieel op basis van de wederverkoopwaarde

Soms beperkte technische of juridische kennis

→ Elementen waarvoor een reeds ontwikkelde markt bestaat

→ Vlugge winsten

→ Rendabele of voordelige onderneming

Voordelen en beperkingen

Wie kan een hergebruiksaudit uitvoeren?



Welke bestemming voor de materialen?

▪ De ‘hergebruikmarkt’ ▪ Een specifiek project:

• Hergebruik/hertoepassi

ng op de site

• Hergebruik in een 

ander project

▪ Andere opties

• Online verkoop

• Schenkingen

Pistes voor hergebruik

Het hergebruikpotentieel kan slechts worden bevestigd wanneer een product effectief als integraal onderdeel van een 
project wordt hergebruikt (anders is er geen potentieel). 



Overheidsopdrachten

Hoe een inventaris voorschrijven?

• Typebepaling nr. 1: het invoegen van 

milieuclausules omtrent het hergebruik buiten 

de bouwsite motiveren

• Typebepaling nr. 2: de inventaris in de opdracht 

van de ontwerper opnemen

• Typebepaling nr. 3: de manier van uitvoering 

van de inventaris verduidelijken

• Typebepaling nr. 4: de uitvoeringstermijnen van 

de inventaris verduidelijken

• Typebepaling nr. 5: inroepen van een 

onderaannemer toestaan

• Voorzien van een aanhangsel bij de 

oorspronkelijke overeenkomst met de 

ontwerper, om een nieuwe dienst in verband 

met het opstellen van de inventaris op te 

nemen (en de hiervoor overeengekomen prijs). 

• het eenzijdig wijzigen van de oorspronkelijke 

overeenkomst, door middel van een 

wijzigingsopdracht of een andere eenzijdige 

beslissing.



• Motivatie

• Op vrijwillige basis 

• Voor economische doeleinden

• Naleving van de geldende wetgeving

• Met het oog op een certificering of kwalificatie

• Belangrijkste auditmethoden

• Zeer eenvoudige audit → uitgebreide audit

• Beïnvloedt de keuze van de auditor

Hoe de ambities de aanpak bepalen? 



• Definieer de verwachtingen

• Doel en omvang

• Juiste ingesteldheid

• Identificatie,

Inventarisatie,

Communicatie

• Een iteratief proces: 
Inspecteren Documenteren

• Interactie met de betrokken 

partijen

Hoe wordt de inventaris opgesteld?



• op basis van analogie: vaak gerecupereerde bouwproducten

Identificatie

Hoe wordt de inventaris opgesteld?



• op basis van criteria: een lijst van factoren die de herbruikbaarheid van bouwproducten 
beïnvloeden

Identificatie

Hoe een hergebruiksaudit uitvoeren?

Criteria met positieve invloed Criteria met negatieve invloed

Behoorlijke staat Gezondheid en veiligheid

Voldoende hoeveelheid Slechte prestaties en/of gebrek aan

documentatie

Homogeniteit of standaardafmetingen Slechte staat/aanpassingen

Authenticiteit en waarde Verouderd, uit de mode

Economische waarde

Gemakkelijk te ontmantelen

Uitvoerbare logistiek

Besparingen inzake CO2-emissies en 

duurzaamheid



Welk detailniveau?

Hoe wordt de inventaris opgesteld?



• Welke info verzamelen en hoe deze organiseren?

• Basistabel

➔ Gegevens over het gebouw, de eigenaar, de auditeur, datum van opmaak

➔ Minimale informatie geeft aan over welk element het gaat

De inventaris aanvullen

Hoe wordt de inventaris opgesteld?



• Welke info verzamelen en hoe deze organiseren?

• Aanvullende fiches

• Aanvullende informatie voor hergebruik
• Technische documentatie

• Afwijkingen, homogeniteit

• Enz.

• Aan te passen overeenkomstig het producttype

Inventarisatie

Hoe wordt de inventaris opgesteld?



• Voorbereiding: bestaande documenten
• Afvalstoffeninventaris, asbestinventaris, historische 

documenten, enz. 

Praktische aspecten

Bij het bezoek aan de site



• Voorbereiding: bestaande documenten
• Afvalstoffeninventaris, asbestinventaris, historische 

documenten, enz. 

• Foto’s
• Algemeen, elementen, details, (ontmanteling, lagen, 

beschadigingen)

Praktische aspecten

Bij het bezoek aan de site



• Voorbereiding: bestaande documenten
• Afvalstoffeninventaris, asbestinventaris, historische 

documenten, enz. 

• Foto’s
• Algemeen, elementen, details, (ontmanteling, lagen, 

beschadigingen)

• Doe een ontmantelingstest (indien van 
toepassing)

Praktische aspecten

Bij het bezoek aan de site



• Voorbereiding: bestaande documenten
• Afvalstoffeninventaris, asbestinventaris, historische 

documenten, enz. 

• Foto’s
• Algemeen, elementen, details, (ontmanteling, lagen, 

beschadigingen)

• Doe een ontmantelingstest (indien van 
toepassing) 

Wees nieuwsgierig

Praktische aspecten

Bij het bezoek aan de site



• Voorbereiding: bestaande documenten
• Afvalstoffeninventaris, asbestinventaris, historische 

documenten, enz. 

• Foto’s
• Algemeen, elementen, details, (ontmanteling, lagen, 

beschadigingen)

• Doe een ontmantelingstest (indien van 
toepassing)

• Maak opmetingen

• Schat hoeveelheden

Praktische aspecten

Bij het bezoek aan de site



• Voorbereiding: bestaande documenten
• Afvalstoffeninventaris, asbestinventaris, historische 

documenten, enz. 

• Foto’s
• Algemeen, elementen, details, (ontmanteling, lagen, 

beschadigingen)

• Doe een ontmantelingstest (indien van 
toepassing)

• Opmetingen uitvoeren

• Hoeveelheden ramen

• Noteren op de plannen

Praktische aspecten

Bij het bezoek aan de site



• Voorbereiding: bestaande documenten
• Afvalstoffeninventaris, asbestinventaris, historische 

documenten, enz. 

• Foto’s
• Algemeen, elementen, details, (ontmanteling, lagen, 

beschadigingen)

• Doe een ontmantelingstest (indien van 
toepassing)

• Opmetingen uitvoeren

• Hoeveelheden ramen

• Noteren op de plannen

• Opmerkingen

Praktische aspecten 

Bij het bezoek aan de site



• Op zoek gaan naar geïnteresseerde partijen voor de geïnventariseerde elementen

• Mogelijke scenario’s: 
• Hergebruik in een specifiek project: 

• Neem contact op met de architect en/of de aannemer van het project om de hergebruikmogelijkheden te bespreken. 

• Verkoop, als private aanbieder:

• Neem contact op met aanbieders op de hergebruikmarkt (kijk op Opalis of Salvoweb)

• Deel de inventaris online

• Neem contact op met de plaatselijke gemeenschap

• Verkoop, als openbare aanbieder: 

• Gebonden aan strikte regels voor openbare aanbiedingen
➔ De inventaris:

• Verbinden aan het sloopcontract

• Opnemen in een aanbesteding voor ontmanteling

• Vademecum Rotor

• Beslissen wie zal ontmantelen, wanneer, hoe, welke bijkomende voorwaarden er gelden, …

En daarna?

Hoe wordt de inventaris opgesteld?

http://vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf


• Digitale platformen: 
• Opalis, platform met handelaars in hergebruikmaterialen voor bouw- en renovatieprojecten in België, 

Frankrijk en Nederland https://opalis.eu/nl
• BRUT, gratis platform van RotorDC om vraag en aanbod van herbruikbare bouwmaterialen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest op elkaar af te stemmen.
• BatiTerre: http://batiterre.be/boutique/
• 2dehands https://www.2dehands.be/
• Parksharing Werflink, platform voor het matchen en delen van bouwmaterieel en materiaaloverschotten, en 

diensten https://www.parksharing.nl/werflink.html
• Cornermat (RETRIVAL): https://www.cornermat.be/shop (webshop)
• …

• Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel: http://www.hergebruik-
bouw.brussels/

• Schenkingen van materialen: https://www.res-sources.be/fr/donner/

• Actoren om mee samen te werken: Rotor, Batiterre, Retrival, Travie, … 

• Projecten in ontwikkeling:
• Irisphere, lokaal park voor de valorisatie van materialen gericht op ondernemingen: https://www.irisphere.be/
• …

Hergebruikmaterialen verkopen/schenken

En daarna?

https://opalis.eu/nl
http://batiterre.be/boutique/
https://www.2dehands.be/
https://www.parksharing.nl/werflink.html
https://www.cornermat.be/shop
http://www.hergebruik-bouw.brussels/
https://www.res-sources.be/fr/donner/
https://www.irisphere.be/


Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE

De Ideale Woning -

VCB



Voorbereiding van het bezoek

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE

De Ideale Woning -

WTCB



Foto’s en vaststellingen

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE
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Ontmantelingstests

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE
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Ontmantelingstests

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE

WTCB

WTCB

WTCB



Inventaris

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE
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Aanvullende gegevens: technische studie

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE
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Aanvullende gegevens: technische studie

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE
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Aanvullende gegevens: levenscyclusanalyse

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE

Berekening van de milieu-impact van nieuwe 
bakstenen met behulp van de Totem-software:
het gebruik van recuperatiebakstenen vermindert 
de milieu-impact met 83 % ten opzichte van 
nieuwe bakstenen, omdat de impact van 
productie en vervoer wordt vermeden.

WTCB WTCB



Zoeken naar afzetkanalen voor bakstenen die niet worden 
hergebruikt op de site

Voorbeeld: Pilootproject “De Ideale Woning”, FCRBE

WTCB



Enkele voorbeelden van hergebruik

Archello.com - SCHÜCOdesigncurial.com - Thierry Henrard



• De hergebruiksaudit moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd, voor het begin van de 
werken.

• Verschillende actoren (of een combinatie van actoren) kunnen een hergebruiksaudit 
uitvoeren, met hun specifieke voordelen en beperkingen.

• Hoofddoel van een hergebruiksaudit is het zorgen voor een goede identificatie van het 
hergebruikpotentieel en het opstellen van een gedetailleerde lijst van de elementen met 
een hoog hergebruikspotentieel in een bepaalde context.

• Het is belangrijk om de ambities te bepalen en zo de omvang van de audit vast te leggen: 
van een zeer eenvoudige tot een uitgebreide audit.

• Iteratieve aanpak van de hergebruiksaudit = identificatie van potentieel herbruikbare 
producten ↔ verzamelen van de juiste informatie ↔ overbrengen van de resultaten.

• Twee compatibele methodes om het hergebruikpotentieel vast te stellen:

• Op basis van analogie

• Op basis van algemene criteria (met invloed op het hergebruikpotentieel)

• Het hergebruikpotentieel kan slechts worden bevestigd wanneer een product effectief als 
integraal onderdeel van een project wordt hergebruikt: belang van informatiedoorstroming, 
contact opnemen met de verschillende actoren, organiseren van de logistiek, ...

TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE



• Gidsen: 

• Een gids voor het identificeren van bouwproducten met potentieel voor hergebruik (project FCRBE): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform

• Een gids ter bevordering van de integratie van gerecupereerde bouwmaterialen in grootschalige projecten en 
overheidsopdrachten (project FCRBE): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWx_EKruu0uVlRdQnbZM9XxqOKnqSdV7NoEjeEKryPTYSe6g/viewform

• Vademecum voor hergebruik buiten de bouwsite - De recuperatie van bouwmaterialen uit publieke gebouwen haalbaar maken : 
http://vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf

• Vademecum circulair bouwen gericht naar de publieke bouwheren voor het duurzaam en circulair beheer van hulpbronnen: 
Instrumenten | Gids Duurzame Gebouwen (gidsduurzamegebouwen.brussels)

• Technisch kader hergebruikmaterialen (project BBSM):
https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2021/06/annexe-16-WP6-cadre-technique-des-materiaux-de-reemploi.pdf

• Websites

• Project FCRBE: 
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-
northwestern-europe/

• WTCB: 
https://www.wtcb.be/

• Seminaries

• Webinar Leefmilieu Brussel 18/06/2021: Integratie van de circulaire economie in overheidsopdrachten:

• Seminarieverslagen Duurzame gebouw 2021 | Leefmilieu Brussel

TOOLS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxTqZhd2aHVuN3hdOOfV_F8Bi7IMAkD2gIYA9NS5r3cgzSA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWx_EKruu0uVlRdQnbZM9XxqOKnqSdV7NoEjeEKryPTYSe6g/viewform
http://vademecum-reuse.org/Vademecum_recuperatie_van_bouwmaterialen_Rotor.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/instrumenten.html?IDC=10990
https://www.bbsm.brussels/wp-content/uploads/2021/06/annexe-16-WP6-cadre-technique-des-materiaux-de-reemploi.pdf
https://www.nweurope.eu/projects/project-search/fcrbe-facilitating-the-circulation-of-reclaimed-building-elements-in-northwestern-europe/
https://www.wtcb.be/
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/seminaries-en-opleidingen/seminaries-colloquia-sitebezoeken/documenten-notas-en-presentaties/seminarieverslagen-duurzame-gebouw-2021


Dank u voor uw aandacht!

WTCB


