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materialen in grootschalige 

projecten beperken

Het hergebruik van materialen als voorgestelde oplossing



PRESENTATIE VAN DE SPREKER

Thibaut JACQUET is houder van een master-diploma in de chemische 

wetenschappen en van een aanvullend diploma in bedrijfsbeheer, is sinds 

1994 actief in het milieubeleid. Van zijn werk in een onderzoeksbureau, via het 

beheer van de federatie RESSOURCES, richtte hij RETRIVAL op, dat hij nu al 

meer dan 25 jaar bestuurt.

RETRIVAL is een coöperatie met een maatschappelijk doel die zich bezighoudt 

met inzameling, sortering en hergebruik, maar ook met alles wat te maken 

heeft met opruimen, schoonmaken en "conserverende" deconstructie met 

een dubbele doelstelling: mensen weer aan het werk zetten door ze op te 

leiden in de werkzaamheden van het bedrijf en het hergebruik en de 

circulariteit van wat RETRIVAL verwerkt maximaliseren. 

Hij zal voorleggen hoe RETRIVAL zich mobiliseert om deel te nemen aan de 

uitvoering van een ander model bij de renovatie van gebouwen en de afbraak 

van grote plaatsen. Ondersteund door zijn "maison" inventarissen en zijn 

nieuwe fysieke en digitale platform CORNERMAT, helpt RETRIVAL 

projectleiders door een hele keten van waarden.
2



DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Presentatie van onze coöperatie met sociaal en 
milieu finaliteit.

• Overzicht van de belangrijkste instrumenten voor 
de recyclage van afval.

• Wij willen het hebben over succesvolle 
selectieve deconstructie werven, maar ook over 
de uitdagingen en moeilijkheden waarmee wij 
dagelijks te maken hebben. 

• Tenslotte zal ons nieuwe kantoor bewijzen dat 
hergebruik in de bouw mogelijk is. …
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OVERZICHT VAN DE PRESENTATIE

I. Voorstelling van retrival
II. Andere activiteiten van Retrival dan 

selectieve ontmanteling

1. Recyclage – DEEE

2. Multi-stroom inzamelingen

3. Sanering van industrieterreinen

III. Meten van circulariteit

IV. Selectieve ontmanteling en inventarissen voor 
afval- / herbruikbare materialen

V. Hergebruik in de bouw 
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1. VOORSTELLING VAN RETRIVAL

Gecreëerd door Cockerill-Sambre in 1997

Coöperatieve vennootschap met een sociale 
doeleinden

 Integratiebedrijf erkend door het Waals Gewest

Meer dan 80 banen gecreëerd sinds de oprichting, 
opleiding van 5 stagiairs/jaar

 Iso14001 en EMAS voor 7 jaar
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2. RECYCLAGE - DEEE

6

 Belangrijke speler in de inzameling van DEEE voor

RECUPEL

 Inzameling en sortering van +/- 3.500 ton DEEE op onze 

site 

 Inzameling in de provincies Henegouwen en Namen

 Inzamelingen bij alle recyclageparken in het TIBI-zone
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3. MULTI-STROOM INZAMELING

7
© Retrival – 2022

° Evacuatie van verschillende 
afvalstromen, gesorteerd, in één 
enkele passage. 
° Economische en ecologische winst. 



4. SANERING VAN 
INDUSTRIETERREINEN
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Ontmanteling van « Kwikcellen »

Solvay groep Jemeppe-sur-Sambre
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Torenkraan in Duinkerken



5. METEN VAN CIRCULARITEIT

 DUURZAAM ≟ CIRCULAIR

 Belangrijke maatregelen voor grootschalige projecten, niet op 
dezelfde manier analyseren, hangt af van de omvang van het 
project 

 Circulariteit kan op verschillende manieren worden gemeten :
 Moduleerbaarheid

 Functionaliteit 

 Omkeerbaarheid 

 Van Biologische bronnen

 Ecodesign

 Verbruik 

 …
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5. METEN VAN CIRCULARITEIT

 Op welk niveau moet circulariteit gemeten worden ?

 Op productniveau: demonteren, hergebruiken, recycleren

 Systeemniveau: muurcomponenten

 Op het niveau van het gebouw

 LCA-BEOORDELING

 CO2 BEOORDELING
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 Bestaande tools 

 Europa : LEVEL(S)  : https://ec.europa.eu/environment/levels_en

 België : TOTEM : https://www.totem-building.be/

 Vlaanderen : GRO : https://www.vlaanderen.be/vlaamse-
overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-
vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

 CCB/VCB : label : https://www.vcb.be/projecten/label-circulair-gebouw/

 WTCB

 FCRBE : https://www.nweurope.eu/media/15815/bookletfcrbenl-
1_milieuvoordelen_impact.pdf
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5. METEN VAN CIRCULARITEIT

https://ec.europa.eu/environment/levels_en
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5. METEN VAN CIRCULARITEIT

 GEMIDDELD IS HET 
MILIEU-IMPACT VAN EEN 
BOUWMATERIAAL 40% 
TOT 60% AFKOMSTIG  
VAN PRODUCTIE VAN DIT 
MATERIAAL.

 LANG LEVE HERGEBRUIK!

 Nog beter, lang leve 
hergebruik in situ !
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BRON : TOTEM



6. SELECTIEVE ONTMANTELING: 
CORNERMAT

 Inventaris van herbruikbare - Studie

 Selectieve ontmanteling 

 Verpakking - vervoer - opslag

 Voorbereiding voor hergebruik

 Verkoop

 Heruitvoering
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Criteria: kwalitatief - kwantitatief - tijdsgebonden
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VOOR NA

HERGEBRUIK

SELECTIEVE ONTMANTELING EN 

INVENTARISSEN VOOR AFVAL-

/HERBRUIKBARE MATERIALEN
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6. SELECTIEVE ONTMANTELING EN 
INVENTARISSEN VOOR AFVAL EN 
HERBRUIKBARE MATERIALEN



6. SELECTIEVE ONTMANTELING EN 
INVENTARISSEN VOOR AFVAL EN 
HERBRUIKBARE MATERIALEN
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Obstakels, oplossingen en compromissen:

• Belangrijkste obstakels :
- Timing/beschikbaarheid

- Soms is de prijs

- Angst voor kwaliteit

- Uitvoering

• Oplossingen :
- Oplegging via het project (SV, besluit van de 

projectontwikkelaar)

- Circulariteitsclausules in de OA

- Belang van behoud van werk, geen hercertificering nodig

- Nieuwe ambachten, nieuwe gewoonten inzake 

hergebruikte producten



6. SELECTIEVE ONTMANTELING EN 
INVENTARISSEN VOOR AFVAL-/ 
HERBRUIKBARE MATERIALEN
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* DIB: Gewoon industrieel afval



6. SELECTIEVE ONTMANTELING EN 
INVENTARISSEN VOOR AFVAL-/ 
HERBRUIKBARE MATERIALEN
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• Ontmanteling van een 
houten gebouw.

• Verwijzing naar 
onderdelen voor 
hermontage. 

• Herbruikbaar : 95 %
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6. SELECTIEVE ONTMANTELING EN 
INVENTARISSEN VOOR AFVAL-/ 
HERBRUIKBARE MATERIALEN
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Belangrijke punten voor het succes van een 

circulaire aanpak in grotschalige projecten :

• Vrijwillige aanpak, moet ‘in de genen’ zitten

• Lange afstandsrace ➔ zich tijdig inzetten

• Het eindresultaat van het project kennen (contact met 

de architecten)



6. SELECTIEVE ONTMANTELING EN 
INVENTARISSEN VOOR AFVAL-/ 
HERBRUIKBARE MATERIALEN
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Belangrijke punten voor het succes van een 

circulaire aanpak in grotschalige projecten :

• Georiënteerde inventaris: met een gestuurde hiërarchie

• Beheersing van de beperkingen van het gebouw 

(logistiek IN/OUT/STOCK) – behoud

• Netwerking (complementariteit >< concurrentie)

• Anticiperen op de uitvoering - documenteren



7. HERGEBRUIK IN DE BOUW
CHANTIER COUILLET - ONZE AANPAK
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© Retrival – 2022ONS NIEUWE GEBOUW
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7. HERGEBRUIK IN DE BOUW
CHANTIER COUILLET

Binneninrichting
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7. HERGEBRUIK IN DE BOUW
CHANTIER COUILLET

Hergebruik: zoals het is, en upcycling
Sleutelwoord: creativiteit



 300 m² kantoren - sociale ruimtes
 Gesloten ruwbouw
 10 maanden opgeslagen materiaal
 1 architect / 1 technicus loodgieter/verwarming / 1 elektricien
 1 coördinator/2 Retrival werknemers (circulerend voor toe-eigening)

En bovenal:
 1 beetje creativiteit
 1 beetje goede wil en deelname
 Veel geduld.
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BALANS: Nog te berekenen

Resultaat :
80% hergebruik in nieuwbouw

7. HERGEBRUIK IN DE BOUW
CHANTIER COUILLET



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• Deconstructie is een belangrijk instrument om de 

klimaatuitdagingen aan te gaan, aangezien 

hergebruik de afvalbalans bij renovatie vermindert.

• Deze diensten bevorderen ook de werkgelegenheid.

• Er moeten veel belemmeringen worden weggenomen 

om ontmanteling en hergebruik te bevorderen.

• Het is mogelijk en haalbaar om hergebruikte 

materialen te gebruiken bij de bouw van nieuwe 

gebouwen. …
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• De website de Rotor: https://rotordb.org/en

• De “Documentatie” pagina van de website van Opalis: 
https://opalis.eu/nl/documentation
en in het bijzonder het document 
“Aanbestedingsstrategieën. Integratie van 
materiaalhergebruik in uw projecten: strategieën voor 
grootschalige operaties en overheidsopdrachten”

• De pagina van de Zinneke website toegewijd aan het 
renovatieproject : https://www.zinneke.org/Masui
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DANK U VOOR UW AANDACHT

 Het samenwerken met Retrival, is om deel uit te maken van 

een eco-verantwoordelijke, sociale aanpak… en om geld te 

besparen.

 Onze websites : 

www.retrival.be & www.cornermat.be

 Contacten
Thibaut Jacquet : t.jacquet@retrival.be

Damien Verraver : d.verraver@retrival.be

Benjamin Germiat: b.germiat@retrival.be
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