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I. Inleiding













II. Drie niveaus van actie in het kader van een project



1) Hergebruik van elementen in situ, in het 
kader van een renovatieproject





















2) Implementeren van extractie en terug in circuit brengen 
van herbruikbare elementen, in het kader van renovatie- of 

afbraakwerkzaamheden
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Gegevens afkomstig uit:

Dirk Wassink, « Salvage Assessments in 

Seattle: Reflecting on a Policy Tool to 

Increase Building Material Recovery » 

(Decon’16. Seeding New Growth, 

Raleigh, 2016)
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Glazen deuren

Glazen wanden

Tapijttegels

Verlichting

Houten wandpanelen

Professionele keuken

Kitchenettes

Diverse toestellen en uitrustingen

Toiletpotten

Urinoirs

Wastafelmeubels in marmer

Ander sanitair

Deuren

Deurbeslag

Signalisatie

Andere

Hoeveelheid Massa (kg)

106 st

39 m

500 m²

362 st

40 m²

20 st

4 st

18 st

21 st

12st 

2 st

3 st

142 st

Meer dan 18,7 ton herbruikbaar materiaal werden gedemonteerd met het oog op hergebruik.

Geografische bestemming van de materialen:

Brussel: 39 %

Elders in België: 27 %

Nederland: 34 %

Type bestemming van de materialen:

45 % rechtstreeks hergebruik in het kader van een ander project (15 % cultureel, 11 % sociale huisvesting, 7 % 

kantoren, 6 % horeca, 6 % particulieren)

34 % overgenomen door een verkoper van materialen uit recuperatie

20 % opgenomen in stockage voor later hergebruik of verkoop 











3) Elementen uit hergebruik voorschrijven en effectief 
gebruiken / plaatsen



















Vooruitzichten : de ontwikkeling van een 

gespecialiseerde sector stimuleren
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